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Kohe antakse teile esimene Euroopa lennujuhtide valiku testi pakett (“FEAST, First European 

Air Traffic Controller Selection Test). See arvutipõhine testimissüsteem hõlmab endas 

mitmeid hindamismeetodeid, millega mõõdetakse kandidaadi erinevaid võimeid ja oskusi, mis 

on tähtsad lennujuhtide edukal väljaõppel ning edaspidisel edukal töötamisel lennujuhina. 

Erioskuste ja teiste võimekust näitavate tegurite kombinatsioon, motivatsioon ja huvi 

tööülesannete vastu aitavad tagada tööalase edu selles ametis. 

Antud testide seeria on loodud just lennujuhtide valiku läbiviimiseks. 

Käesoleva testi ebaõnnestunud sooritamine ei tähenda mingil juhul seda, et te ei võiks olla 

edukas mõnes teises ametis, või et te ei läbiks edukalt mõnd muud hindamisprotseduuri, mis 

on loodud teistesse ametitesse sobivuse kontrolliks. Üldreeglina tuleb teil läbi teha kõik testid. 

Teile antakse suuniseid iga testi osa juures ning eelnev ettevalmistus ei ole vajalik. 

 

FEAST testi sooritaja nõusolek 

1. Ma kinnitan, et mulle on täielikult teatavaks tehtud selle hindamisprotseduuri läbiviimise 

põhjused ja kasutatavad hindamismeetodid. Mulle on räägitud ja ma olen teadlik, kuidas testi 

tulemusi kasutatakse ja mis tähendust need omavad. Andmed minu testisoorituse kohta 

edastatakse organisatsioonile, kuhu ma oma sooviavalduse esitasin, tegemaks valikuotsuseid 

minu väljaõppeks lennujuhi erialal ja hilisemaks värbamiseks lennujuhi ametikohale.  

2. Ma olen teadlik ja nõustun, et juhul kui ma peaksin kandideerima lennujuhi ametikohale 

mõnes teises organisatsioonis, siis fakt, et ma juba olen sooritanud FEAST-põhise hindamise 

võidakse teatavaks teha teistele seda testi kasutavatele organisatsioonidele. Minu tegelik 

testimise tulemus tehakse teatavaks ainult  sellele organisatsioonile, kuhu ma olen esitanud 

sooviavalduse ning testiga seotud personalile, kes  tegutseb EUROCONTROL’ilt saadud 

volituste alusel, nagu kirjeldatud käesolevas dokumendis punktis 6. 

3. Ma olen teadlik, et: 

 EUROCONTROL ei soovita FEAST testi teistkordselt sooritada (pärast esmakordselt 

negatiivset testisooritust); 

 tõenäosus, et teistkordselt sooritatud testi tulemuste alusel vastu võetud kandidaadid 

(pärast läbikukkumist esimesel sooritusel) ei tule  hiljem õpingutega toime, võib olla 

suurem võrreldes nendega, kes sooritasid testi edukalt esimesel katsel. 

 



4. Ma olen teadlik, et:  

 tänased hindamistulemused, 

 muud hindamistulemused, mis saadakse ab initio väljaõppe ajal (juhul, kui mind 

võetakse vastu kui ab initio õppuriks), 

 samuti ka hindamistulemused, mis saadakse väljaõppele järgneva lennujuhi litsentsi 

saamisel,  

on hädavajalikud allikad kontrollimaks ja kindlustamaks täna sooritatava testi tulemuste 

paikapidavust ja kogu hindamisprotseduuri kvaliteeti.  

5. Käesolevaga nõustun, et kõik hindamistulemused, mis on saadud punktis 4 nimetatud viisil, 

säilitatakse turvaliselt ja kaitstult FEAST testi koostaja ja omaniku EUROCONTROL’i juures 

(Brüssel, Belgia).  

6. Ma olen nõus, et testi läbi viiv EUROCONTROL’i poolt volitatud personal võib kasutada 

minu andmeid: 

 võimaldamaks täpset punktiarvestust ning testi/hindamise kohta info saamist; 

 et koostada ja säilitada usaldusväärne ja täpne testi andmete register; 

 edasiseks statistiliseks analüüsiks, mida viiakse läbi eranditult teaduslikel eesmärkidel 

uurimaks testi valiidsust, hooldust, arendamist, tema kvaliteedi parandamist, ja 

muudel teadusuuringulistel eesmärkidel; 

 et olla vastavuses kehtiva seadusandluse ja/või juriidiliste protseduuridega;   

 et vältida FEAST testi teistkordset sooritamist (vastavalt käesolevas dokumendis 

punktis 3esitatule); 

 et vältida turvariske FEAST serverile ja andmebaasile. 

On garanteeritud, et nende ülesannete täitmiseks käitleb volitatud personal kõiki selliseid 

andmeid rangelt konfidentsiaalsetena. Kõik statistiliseks analüüsiks antud andmed esitatakse 

anonüümsetena ( sellest tulenevalt ei saa teie isikut statistilisest analüüsist tuvastada). 

7. Mind on informeeritud, et kõiki isiklikke ja hindamisega seotud andmeid  hoitakse 

konfidentsiaalsena vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 95/46/EC üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. 

8. Ma olen teadlik, et mul on õigus juurdepääsuks oma isiklikele andmetele või nende 

andmete muutmisele, milleks võin esitada kirjaliku palve organisatsioonile, kuhu ma esitasin 

sooviavalduse. 

9. Ma olen teadlik, et minu nõusolek käesolevas dokumendis sätestatuga on vajalik osalemaks 

tänasel hindamistestimisel ja sellele järgnevatel valikuprotseduuridel. 

 

Oma allkirjaga ma tunnistan nõusolekut ülalesitatud FEAST testi sooritaja nõusoleku 

tingimustega. 

 

      (koht/kuupäev/nimi/allkiri) 


