Uusi testi tasoille A2–B1
Joskus on syytä vaihtaa uuteen: kun maskia on pidetty koko aamupäivä, kun nastarengas sopii paremmin kesäkeleille,
kun testimateriaali on kulunut ahkerassa käytössä ja testiturvallisuus on siten vaarantunut…
Testipisteen taitotasotesti A2–B1 2020 on uusin lisäys Testipisteen vuodesta 2013 alkaen julkaisemien materiaalien
sarjassa. Uudessa testissä on paljon uutta, mutta myös jotain aiemmista kotoutumiskoulutuksen päättövaiheen
testeistä tuttua. Testi kattaa neljä kielitaidon osa-aluetta: kuullun ymmärtämisen, puhumisen, luetun ymmärtämisen
ja kirjoittamisen. Kuten ennenkin, testi on laadittu huolellisesti, koekäytetty jopa sadoilla opiskelijoilla ja analysoitu
tarkasti. Rakenne muistuttaa aiempaa, ja aihepiirit liittyvät tuttuun tapaan keskeisesti arjen tilanteisiin, työelämään ja
opiskeluun. Arviointikriteereissä painotetaan viestinnällisyyttä ja kielenkäyttötilanteessa selviytymistä.
Uutta on se, että teoreettisessa viitekehyksessä on otettu huomioon Eurooppalaisen viitekehyksen lisäosan (2018)
sisältöjä, mikä näkyy esimerkiksi mediaatiotaitoa eli tiedon välittämistä edellyttävinä tehtävinä sekä eri kielitaidon osaalueita integroivina tehtävinä. Kaikki tuottamistehtävät ovat uusia, ja ne ulottuvat aina B2-tasolle asti, ja
ymmärtämistaidoissakin on monia uusia tai muokattuja tehtäviä.
Testi pyrkii olemaan mahdollisimman tasapuolinen ja oikeudenmukainen, ja sitä voi kuvata myös sanoilla
monipuolinen, autenttinen ja joustava.
Osallistujaksi on ajateltu ensisijaisesti aikuinen suomenoppija, jonka tavoitteena on työelämä, osallisuus erilaisissa
arkisissa ja suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvissä tilanteissa sekä A2- tai B1-tason kielitaito.
Kotoutumiskoulutuksen lisäksi testiä voi käyttää muissa samantasoisissa koulutuksissa.
Testimateriaalia myydään vain oppilaitoksille, ei yksittäisille opettajille. Korona-ajan poikkeuksellisessa tilanteessa on
myös tärkeä huomata, että uutta testimateriaalia ei ole tarkoitettu etäarviointiin, koska uunituoreen testin
testisalaisuutta ei haluta vaarantaa.
Materiaalin keskeinen osa on koulutusvideot, jotka perehdyttävät testin järjestämiseen ja arviointiin. Testipiste
suosittelee kahden koulutusiltapäivän järjestämistä oppilaitoksessa: koulutusvideoiden avulla tutustutaan
testitehtäviin ja arvioidaan yhdessä näytesuorituksia. Koulutukset on mahdollista toteuttaa myös etänä, ja tarvittaessa
koulutuksiin voi tilata vetäjän myös Testipisteestä.
Yksi uuden testipaketin ensimmäisistä käyttäjistä on Sirkka Vuorisalo Winnovasta: ”Testipaketti on sopivan kokoinen.
Aihealueet olivat entistä relevantimpia ja tuntuivat oikein hyviltä. Myös vaikeustaso tuntui hyvältä. Koulutusvideot
olivat helppokäyttöisiä ja sisälsivät paljon hyödyllistä tietoa testeistä ja niiden arvioinnista.”

Voit tutustua testipakettiin ja koulutusvideoihin tämän lyhyen esittelyvideon avulla.
Maksuttoman kymmensivuisen esitteen voit tilata tästä linkistä.
Itse testitilaus puolestaan tehdään tällä lomakkeella.
Testipiste toivottaa hyviä arviointihetkiä!

