Fortbildning för personal inom yrkesutbildningen

Yrkesläraren som bedömningsproffs (10 sp)
– Berömmer eller bedömer du?
Målet med fortbildningen är att stöda utbildningsanordnare och personal i den nya yrkesutbildningen.
Centralt innehåll:
			
			
			

• Bedömning av kunnande
• Planering av bedömning och kvalitetssäkring
• Praxis vid bedömning av kunnande
• Bedömning och digitalisering

Målgrupp: 		
Genomförande:

Yrkeslärare, handledare och personal inom yrkesutbildning.
Utbildningsdag i Tammerfors, onlineutbildning och handledning via nätet.

			
			
			
			

Utbildningen består av två delar:
Bedömning av kunnande och kvalitetssäkring (5 sp) och
Utveckling av tillvägagångssätten vid bedömning av kunnandet (5 sp).
Upplägget är planerat utgående från att deltagaren deltar i båda delarna.

			
			
			
			

Fortbildningen inleds med en kartläggande förhandsuppgift, en utbildningsdag i Tammerfors den 23.1.2019, tre dagar onlineutbildning 20.3, 15.5, 18.9 och ett avslutande
webinarium 13.11.2019. I fortbildningen ingår också arbete i lärmiljön samt handledda
deltagar- och organisationsspecifika utvecklingsuppgifter.

Utbildare: 		
Anmälan: 		
Anmälningslänk:
Kostnad: 		
			
			
			
			

Carina Kekäle, Harriet Bystedt, Kim Vesterbacka och Christel Holmlund-Norrén
Senast den 3.12.2018
Anmälan
Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen som undervisningsväsendets personalutbildning. Deltagaren står själv för resor, eventuell logi och mat. Anmälan är
bindande. Anmälan kan avbokas kostnadsfritt fram till den tid då anmälningstiden
går ut. För avbokningar som sker utan egentlig orsak efter att avbokningstiden har gått
ut faktureras 100 euro i administrationskostnader.

Mer info: 		

Christel Holmlund-Norrén, 050-590 6278, christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi

a

1. Bedömning av kunnande och kvalitetssäkring (5 sp)
Målet är att stöda utbildningsanordnarna och deltagarna i helhetsplaneringen av bedömning och
kvalitetssäkring samt stöda pågående utvecklingsarbete om bedömning.
Innehåll:
Planering av bedömningen
• Kompetensinriktade krav på yrkesskicklighet (examensgrunder)
• Personlig tillämpning
• Identifiering och erkännande av kunnande
• Bedömning som stöd för utveckling av kunnandet
• Utbildningsanordnarens examensspecifika plan för bedömning
• Arbetslivssamarbete, planering av bedömning i samarbete
Kvalitetssäkring
• Responsens betydelse
- Studeranderespons
- Arbetslivsrespons
• Arbetslivskommissionen som kvalitetssäkrare
Genomförande:
Utbildningen inleds med en förhandsuppgift som skall göras inför den första utbildningsdagen som hålls i
Tammerfors den 23.1.2019 kl. 9.30–15.30. Därefter hålls en onlineutbildning 20.3 kl 12.30–16.00 och avslutande
webinarium 13.11.2019 kl 12.30–16.00. Genom arbete i lärmiljön och en organisationsspecifik utvecklingsuppgift får deltagaren personlig erfarenhet av kvalitetssäkring.

2. Utveckling av tillvägagångssätten vid bedömning av kunnandet (5 sp)
Målet är att utveckla yrkeslärarnas och handledarnas kund- och arbetslivsnära pedagogik, kunnande om
bedömning och gemensamma tillvägagångssätt vid bedömning.
Innehåll:
Yrkesprov och annat påvisande av kunnande
• Yrkesprov på arbetsplatser
• Bedömning av gemensamma examensdelar i samband med yrkesprov
Att vara bedömare och att utvecklas som bedömare
• Bedömarnas uppgifter och arbetsfördelning
• Bedömning av kunnande i genuina arbetslivssituationer
• Visat kunnande som vid behov behöver kompletteras
Bedömning och digitalisering
• Kompetensinriktning och digitalisering
• Bedömning i en digital miljö, vad ändrar, hur och varför?
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Genomförande:
Utbildningen inleds med en förhandsuppgift som skall göras inför den första onlineutbildningen som hålls den
15.5.2019 kl. 12.30–16.00. Därefter hålls en onlineutbildning den 18.9.2019 kl. 12.30–16.00 och ett avslutande
webinarium 13.11.2019. Arbete i digital lärmiljö och en organisationsspecifik utvecklingsuppgif, där deltagaren
får personlig erfarenhet av att utveckla tillvägagångssätten vid bedömning, ingår. Deltagarna får också i samband med genomförandet erfarenhet av kompetensmärken.

