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1. Behovsanalys
Certifieringsprogram för personer bör bara skapas på basis av lagliga krav ( tex. att
försäkra sig om säkerhet för samhället) eller på basis av ett uttalat marknadsbehov
Partnerskapets bedömning av den nuvarande situationen redovisas i rapporten: European
report about the tutors and mentors sector – challenges and trends. Som gjorts av projektet
Certi.MenTu. En sammanfattning finns nedan .
I Österrike har det skett en förskjutning från lärlingsutbildning och liknande arbetsrelaterad
fortbildning till heltids yrkesutbildning, ofta med praktikplatser . Både lärlingsutbildning och
utbildning för arbetslösa människor uppvisar i många branscher en inte särskilt positiv bild.
Båda lider av många avhopp och en ovilja från arbetsgivarna att engagera sig. Utbildning för
lärlingsutbildare ges enligt lagen om österrikiska yrkesutbildning (§2, Der
Lehrberechtigte/qualified instructor). Det uppfattas finnas behov av att stärka och främja
handledarutbildning för att höja anseendet för lärande på arbetsplatsen och uppmuntra
företag och elever att engagera sig.
I Sverige infördes under 2011 ett nytt yrkesprogram - en lärlingsutbildning - med över 12
branschbaserade områden. Detta har ställt nya krav på handledarrollen, framför allt i att arbeta
på ett mer pedagogiskt sätt. Medan Skolverket ger riktlinjer för att engagera en lämplig person
som handledare finns det inget tydligt krav på utbildning eller certifiering. Detta program har i
inledningen haft många avhopp, i synnerhet i branscher där det inte har funnits någon tradition
av lärlingsutbildning .
På Cypern finns det ingen formell tradition med handledning i yrkesutbildningssystemet.
Handledning genomförs på ad hoc-basis i många organisationer och sker utan utbildningsstöd .
Korta ( 1-2 dagar långa ) allmänna, icke - certifierande kurser finnas för handledare och ett mer
strukturerat program tillhandahålls för handledare som används av ministeriet för utbildning
och kultur. Men dessa omfattar inte allmän yrkesinriktad utbildning. Ett tydligt system för
utbildning och certifiering för handledare förväntas därför göra en betydande skillnad för
kvaliteten på stöd vid yrkesutbildning.
I Grekland finns det ett akut behov av att förbättra sysselsättningen bland unga och att skapa
utvecklingsmöjligheter för den befintliga arbetskraften, med åtföljande krav på kompetens hos
arbetsplatsers handledare . Den nyligen skapade nationella organisationen för certifiering av
kvalifikation och yrkesvägledning (EOPPEP ) utvecklar ett system för godkännande av
yrkesutbildare och handledare, och avsikten är att handledare för yrkesutbildning ska
registreras på EOPPEP databasen .
I Polen ska instruktörer vid arbetsbaserad utbildning (handledare) som deltar i yrkesutbildningsprogram inom hantverksyrken vara kvalificerade, åtminstone till "mästar"-nivå inom sitt yrke,
och skall ha deltagit i en kurs för utbildare. Denna definieras vad gäller längd, brett och innehåll
av ett lokala regeringsorgan för pedagogisk handledning . Kurser är certifierade av organet som
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möjliggöra att kvalificerade och erfarna arbetstagare kan bli instruktörer för lärande på
arbetsplatsen. Efterfrågan på dessa kurser växer för närvarande , vilket gör att införandet av ett
gemensamt program utgående från en internationell standard ett attraktivt alternativ .
I Storbritannien ökar för närvarande lärande på arbetsplatsen snabbt, exempelvis har antalet
offentligt stödda lärlingsplatser stigit från 180.000 år 2006-2007 till 457.000 år 2010-2011.
Andra faktorer är införandet av lärlingsutbildning år 2012-2013 på högre nivåer (EQF 5-7 ).
Regeringens målsättning är att alla ungdomar i åldern 16-18 ska vara i skolutbildning på
grundnivå eller på högskolenivå, i en lärlingsutbildning, eller i ett arbete med utbildning.
Vidare driver regeringen insatser för personer med funktionshinder och personer med
inlärningssvårigheter så att dessa om möjligt kan delta på arbetsmarknaden.
Regeringen driver också insatser för ökad medverkan av universitet på arbetsplatsen , både via
växelvisa perioder studier/ praktik och genom professionella och arbetsbaserat lärande.
Det finns en ökande trend för yrken att kräva formaliserad arbetsbaserad bedömning av
praktikerfarenheter innan man tillåts ses som fullt kvalificerad . För närvarande finns det
mycket lite utbildning eller certifiering för handledare i dessa situationer, förutom den som
tillhandahålls av yrken med formella handledningssystem (t.ex. sjuksköterskor ) samt några
högskolor och universitet som tillhandahåller praktikplatser .
Sammanfattningsvis är bilden den att en ökande betydelse fästs vid arbetsbaserat lärande, med
åtföljande kompetenskrav som ställs på de som arbetar med att hantera och stödja detta
lärande (inklusive arbetsplatshandledare), men att utbildning och certifiering för handledare
uppvisar en ojämn och spridd bild.
Underlag för ovanstående och som visar behov av denna typ av certifiering har getts av:
-
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2. Konsultering av intressenter
Det certifieringsinstitut som äger certifieringsprogrammet ska kunna konsulteras av
intressenterna på följande punkter:
a) beskrivning av den speciella sektor som personer ska certifieras för.
b) beskrivning av kvalifikationskrav/ arbetets kompetenskrav, bedömningsstandars
och procedurer inklusive de som gäller giltighet och omcertifiering.
c) vilken grad av stöd och underlag för acceptans som intressenterna ger
programmet och dess innehåll
d) vilken organisation / institut eller person som är ansvarig för utveckling av det
föreslagna programmet.
Programmet stöds av:
Vocational Rehabilitation Consultants (VRC) (UK). VRC erbjuder utbildning och konsulttjänster
för stöd med inriktning på arbete för personer med funktionsnedsättningar eller andra som
befinner sig utanför arbetsmarknaden eller för de som blivit marginaliserade på
arbetsmarknaden. Utveckling av programmet stöds också av MENCAP som en viktig aktör inom
området mental hälsa, funktionsnedsättning och arbetsmarknad. MENCAP är intresserad av att
delta i praktisk prövning av programmets i syfte att kunna använda erhållna resultat.
ITeE-PIB (Poland). ITeE-PIB är ett statsägt vetenskapligt forskningsinstitut involverat i komplexa
vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt. År 2004 fick institutet ISO 9001: 2000/EN ISO
9001: 2000 - certifikat som visar att institutet har skapat och tillämpar ett kvalitetssystem för
högre yrkesutbildning. ”The Work Pedagogy of Innovative Economy Centre” är en separat del
av institutet som verkar inom området yrkesutbildning för vuxna, skapar kvalifikationsstandars
för olika professioner, gör NQF och EQF-relaterade insatser, samt skapar kurser för
yrkesutbildning. Centret samarbetar med skolor, institut för högre utbildning samt företag som
stödjer övergång mellan skola och arbetsmarknad.
The University of Gothenburg (SE). Universitetet har lärarprogram för yrkeslärare. Universitet
har utformat EU-projektet IWOLTE som utgör en av grunderna till detta projekt och är med i
projektet med särskilt ansvar för att transferera IWOLTE-projektet till CertiMenTu.
Tjorns Municipality (SE) Kommunen erbjuder kontinuerlig utbildning för personal, lärare och
utbildare. Kommun har varit involverad i IWOLTE –projektet som utgör en bas för detta
projekt. Kommunen samarbetar med skolor, högre utbildning, universitet och företag genom
att stödja arbetsplatsförlagt lärande, stöd till lärlingar, affärssamarbete och stöd i samband
med inträde på arbetsmarknaden.
MMC Ltd (CY). MMC erbjuder utbildning (både klassrumsbaserad och arbetsplatsbaserad) till
yrkesgrupper och till personer med funktionsnedsättning med fokus på arbetslösa. De program
för stöd för arbetsmarknadsinträde som MMC utvecklat stöds och finansieras av “the Human
Resource Development Authority” som är ansvarig för yrkesutbildningsfrågor på Cypern.
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DIMITRA Institute of Training and Development (GR). DIMITRA ITD har sedan 1989 varit ett
certifierat yrkesutbildningsinstitut med omfattande erfarenhet och kompetens i både
metodutveckling och av att skapa praktiska lösningar för specifika yrkesutbildningsbehov. Man
har mer än 20 års erfarenhet av att organisera, genomföra och övervaka
yrkesutbildningsprogram. Man äger utbildningsanläggningar i de fyra största städerna i
Grekland. Man inriktar sig mot att skapa kulturell, utbildningsmässig, vetenskaplig och
ekonomisk utveckling genom att använda innovativa metoder. Man erbjuder även
affärskonsultation till företag och konsultativt stöd till lärlingar för att stödja dessas inträde på
arbetsmarkanden
Schulungszentrum Fohnsdorf (AT). “Schulungszentrum Fohnsdorf (SZF)” är ett center för
yrkesutbildning som specialiserar sig på att skapa anpassad vuxenutbildning för arbetslösa samt
för anställda i små och medelstora företag. I syfte att öka graden av personlig
behovsanpassning av utbildningsprogram för arbetslösa har man skapat och infört ett
individualiserat och flexibelt modulbaserat utbildningssystem som medger möjlighet att skapa
starkt individuella studiegångar. År 2003 infördes handledning vid “the Schulungszentrum
Fohnsdorf” som ett pilotprojekt i utbildning för metallarbete, träbearbetning och el-utbildning.
Syftet med detta är att stödja kursdeltagare att lösa inlärningssvårigheter, nå sina
utbildningsmål, samt att stödja dem i personliga frågor och att organisera sitt liv. Förutom detta
stöttar yrkeslärare dem i övergången ut till arbetsträning och till arbete. Yrkesläraren vid SZF
agerar som ett mellanled mellan den arbetstränande och avdelningsansvarig arbetsledare,
instruktör, eller annan stödperson.
2.1. Var behövs kvalificerad handledning?
Handledare stöder lärande vid arbetsplatsbaserad yrkesutbildning, program för
arbetsplatsinträde eller liknande. Handledare behöver vanligtvis samarbeta med den lärandes
yrkeslärare, arbetsförmedlare, konsulent eller motsvarande. Arbetet innebär att handledaren
normalt behöver förhandla och arrangera för lärprogrammet på arbetsplatsen (detta inbegriper
ofta diskussion och förhandling med arbetskollegor på arbetsplatsen liksom samarbete med
yrkesläraren/ motsvarande). Handledarens uppgift är att stödja, guida och ge feedback till den
lärande liksom att följa hur det går för denne och följa lärprocessen.
De nyckelområden för kompetens som täcks är:




Utveckla goda relationer med eleven i handledningsprocessen
Etablera det arbetsplatsförlagda utbildningsprogrammet
Samarbeta med och stödja yrkesläraren



Planera, förhandla fram och genomföra elevens lärprogram på arbetsplatsen



Stödja och uppmuntra eleven på arbetsplatsen




Följa elevens framsteg och ge feedback på arbetsplatsen
Utvärdera elevens lärprocess samt sitt eget bidrag till detta
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Dessa områden utvecklas mer i detalj i sektion 3.2 samt i dokumentet ”Kompetensmatris för
handledare” framtagen av projektet Certi.MenTu (www.certimentu.eu).
2.2. Certifieringsprogram
Målgrupp / tillämpningsområde för kompetens
Programmet är avsett för personer som verkar som handledare i arbetsplatsförlagda
yrkesutbildningsprogram eller arbetsmarknadsutbildningar med arbets-/yrkesintroduktion.
Handledare är normalt anställda i den organisation där den lärande gör sin arbetsplatsförlagda
praktik, men det är fullt möjligt att handledaren är verksam som kvalificerad yrkesman i samma
bransch men anställd i en annan organisation Programmet är utformat för ett sammanhang
som inkluderar handledning inom:


Elever/studenter i yrkesutbildning eller högre utbildning där tillfällig praktik ingår.



Lärlingar, trainees and deltidsstudenter



Personer som befinner sig i inträde på en arbetsplats eller på arbetsmarknaden på prov
med stöd av en extern organisation (tex. arbetsförmedling eller rehabiliterande
organisation)

Kvalifikationsnivån inom det handledda yrkesområdet kan vara på vilken nivå som helst, dvs.
sträcka sig från en introducerande nivå till grundläggande yrkesnivå fram t.o.m. hög
kvalifikationsnivå på såväl eftergymnasial nivå som nivå efter master- och doktorsstudier.
Handledning försiggår i många andra situationer som inte inbegriper att målet är ett lärande
som är planerat och har sin utgångspunkt i ett särskilt program, tex. allmänt stöd och
introduktion vid nyanställning eller vid omplacering och/ eller byte av arbetsroll inom
arbetsplatsen eller förbättring av arbetsprestation eller karriärutveckling. Dessa situationer
ligger utanför för detta programs område.

2.3. Stöd från intressenterna
Partnerskapet Certi.MenTu består av sju organisationer listade ovan (sektion 1), där alla
medlemmar i projektets styrgrupp/programråd ingår under ledning av Schulungszentrum
Fohnsdorf. Styrgruppen/programrådent träffas två gånger per år kompletterat med
elektroniska möten vid behov. Förutom att utveckla, anpassa och följa utvecklingen genomför
varje partner spridningsaktiviteter och marknadsföringsinsatser på det sätt som framgår av
projektets ansökningshandlingar. Alla partner (utom Göteborgs universitet, som har som
särskild uppgift att stödja utvecklingsfasen) kommer att vara involverade i testning och
utvärdering av programmet under 2013-2014.
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2.4. Ansvar
Det primära ansvaret för att utveckla certifieringsprogrammet ligger hos styrgruppen/
programrådet och i synnerhet ordföranden.

3. Certifieringsprogram
En kompetensanalys ska genomföras regelbundet (minst var femte år) för att
sammanställa eller konfirmera följande:
a) en beskrivning av målgruppen eller ett uttalande angående syftet för eller
planerad effekt av certifiering.
b) en lista på viktiga och kritiska arbetsuppgifter som definieras av experter i dessa
yrkesroller (handledare och yrkeslärare/motsvarande)
c) en lista på certifieringskrav, inklusive underliggande principer och
utvärderingsmekanismer som har valts ut för varje kompetenskrav.
d) specifikationer för vad som ingår i examinationer, tex formaliserade skriftliga
eller muntliga examinationsuppgifter, typ av frågor som ingår, kognitiv nivå på
ställda frågor, antal frågor för resp. område, tillåten tid för att genomföra
examinering, vilken metod som används för bedömning liksom för sammaställning
och sammanvägning av slutresultat samt vilka metoder som används för att
utvärdera att själva examineringen ligger i linje med certifieringskraven.
e) synpunkter på hur programmet kan bli transparent för involverade parter.
3.1. Målgrupp/Syfte
Mål med utvecklingsprogrammet : "Yrkeslärare/motsvarande på arbetsplatsen":


Att skapa ett certifieringsprogram som refererar till EQF nivå 5, och som konfirmerar att
innehavaren av certifikatet innehar kompetens för att agera yrkeslärare/motsvarande i
arbetsplatsförlagt lärande



Utveckling av kompetensbaserade standards som utgör kvalitetskriterier för handledning som
varande en form av konsultering/ rådgivning.



Tillämpning av den bas och de principer för kompetens som formuleras i ISO 17024, samt
utveckling av ett kompetenslandskap som ska utgöra programmets bas.



Skapande av ett utbildningsprogram där man lär sig tillämpning av speciella verktyg, där man
stimuleras att själv skaffa erfarenheter, och som dessutom ger kunskaper om ett brett fält av
tillvägagångssätt vid relationsskapande (övergripande synsätt där olika skolbildningar och
teorier kombineras)



Utveckling av ett modulbaserat synsätt som garanterar programmets homogenitet samt
utformar de enskilda modulerna på ett sådant sätt att var och en kan kombineras med en
möjlighet till vidareutbildning.
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Möjlighet till omcertifiering för ISO 17024 för att möjliggöra kvalificering och bidra till livslångt
lärande.



Skapa möjlighet för certifiering för denna målgrupp.



En enhetlig och transparant definition av kunnande/ kompetens i enlighet med EQF (nivå 5).

3.2. Programmets delar avseende färdigheter.
Viktiga och kritiska arbetsuppgifter inom målgruppens verksamhetsfält:



Utveckla goda relationer med eleven



Samarbeta med och stödja handledaren på arbetsplatsen
Planera, förhandla fram och genomföra elevens lärprogram
Stödja och uppmuntra eleven
Följa elevens framsteg och ge feedback
Utvärdera elevens lärprocess







Skapa ett arbetsplatsförlagt lärprogram

Kompetenser hos målgruppen:
Utveckla goda relationer med den lärande i undervisningsprocessen
• Skapa och upprätthålla ett effektivt samarbete med eleven som hjälper denne att nå sitt yrkesmål.
• Se till elevens bästa och stötta i personliga frågor.
• Se över och förbättra sin egen roll i förmågan att skapa ett samarbete så att det maximerar resultatet
av handledningsprocessen.

Etablera det arbetsplatsbaserade utbildningsprogrammet
• Se till att lämpliga arbetsgivare används i arbetsplatsförlagda utbildningsprogram.
• Se till att bästa möjliga matchning görs mellan arbetsgivare och elever.
• Se till att bästa möjliga situation åstadkommes för den enskilde eleven i förhållande till arbetsplatsens
möjligheter.

Identifiera och samarbeta med, coacha och stödja handledaren
• Se till att arbetsgivaren/arbetsplatsen har rillräckliga resurser för att stödja lärprogrammet.
• Se till att eleven får en lämplig nivå av stöd från handledaren.
• Se till att handledaren är tillräckligt medveten om elevens utbildningsprogram och kan bidra till det på
ett bra sätt.
• Se över och utveckla den egna förmågan i att koordinera och stödja handledaren effektivt

Utforma, planera och förhandla fram elevens program på arbetsplatsen.
• Ta ansvar för elevens yrkesutveckling
• Se till att utbildningsprogrammet kan uppfylla överenskomna lärandemål i arbetsplatsens kontext
med hänsyn tagen till oförutsägbara förändringar samt se till att arbetsplatsen har alla de resurser som
krävs för att stödja utbildningsprogrammet (inklusive lämplig kvalificerad och erfaren personal).
• Diskutera fram enighet med eleven för hur man bäst samarbetar.
• Diskutera fram enighet kring utbildningsprogrammet med eleven och handledaren och involvera dem i
arbetet med att utforma det.
• Se till att det görs anpassningar på arbetsplatsen eller beträffande arbetsmetoder för att underlätta
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för eleven.
• Utforma och följa utbildningsprogrammet så att det följer det arbetsrättsliga regelverket samt
mänskliga, medborgerliga och sociala rättigheter.
• Samarbeta med kollegor för att se till att lärpropgammet fungerar effektivt.
• Se över och förbättra egna insatser i planeringen, framförhandlandet och genomförandet av elevens
arbetsplatsförlagda utbildningsprogram.

Stödja och uppmuntra eleven på arbetsplatsen
• Stödja elevens framsteg i utbildningsprogrammet samt i organisationen, och vid behov agera som länk
mellan arbetsplatsen och eleven.
• Erbjuda en lämplig nivå av stöd till eleven så att denne kan uppfylla sina lärmål, sina personliga mål
samt (inom vissa gränser) erbjuda stöd för att lösa personliga problem.
• Se till att eleven har lämpligt stöd på arbetsplatsen så att det underlättar såväl lärande som en
anpassning till arbetsplatsen.
• Följa eleven och kommunicera med handledaren för att lösa frågor som handlar om elevstöd.
• Se över och utveckla den egna förmågan i att ge stöd till eleven

Följa elevens framsteg och ge feedback
• Följa elevens lärprocess med jämna mellanrum, och om nödvändigt ge stöd för att underlätta
framsteg.
• Se till att handledaren följer elevens framsteg såsom överenskommits
• Ge konstruktiv feedback till eleven om framsteg och se till att denne har tillräckliga möjligheter att
diskutera frågor och ev. förändringar.
• Se till att eventuella krav på formell bedömning eller rapporteringen uppfylls i samverkan med
handledaren
• Hantera kriser som påverkar elevens utbildningsprogram på ett adekvat sätt. (C30)
• Se över och förbättra sin egen förmåga att bedöma eleven.

Utvärdering av utbildningsprogrammet
• Utvärdera i vilken mån eleven har uppnått de relevanta studieresultaten.
• Utvärdera elevens individuella utvecklingsprogram i beträffande dess effektivitet vad gäller
utformningen av programmet och dess anpassning till arbetsplatsen.
• Utvärdera effektiviteten hos själva arbetsplatsen vad gäller dess förmåga att tillhandahålla relevanta
utbildningsmöjligheter och föra anteckningar om detta
• Se till att utvärderingen av det arbetsplatsbaserade utbildningsprogrammet programmet sker
systematiskt och att resultaten av denna utvärdering beaktas för förbättring.
• Se till att förbättringspotentialen för nuvarande och / eller framtida elever identifieras och
informationen förs vidare till berörda.
• Se över och förbättra sin egen förmåga att bedöma eleven.

3.2.1. Utbildning/ kurser
Krav (kunskaper och färdigheter som undervisas och lärs under kurserna)
Kandidaterna måste ta den första första (bas-) modul (modul 1) och minst av övriga. Alla sex moduler
kan tas i en följd eller ackumuleras över tiden. För att få delta i certifiering får högst tre år förflyta mellan den första modulen startas och den sista slutförs.
Partners kan minska kurstid och antalet utbildningsaktiviteter för varje modul, där det är motiverat av
deltagarnas tidigare erfarenhet och utbildning. Detta får endast göras efter en adekvat kompetensbedömning gjorts av varje grupp, och får inte missgynna de minst erfarna medlemmarna i gruppen.
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Partners får låta kandidater validera moduler genom att bedöma deras bakgrund (ackreditering av tidigare erfarenhetsbaserat lärande), och där de redan har de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som
krävs för modulen kann de godkännas för denna. För denna tillämpning måste man ha minst två års erfarenhet som handledare på arbetspålats. Som ovan beskrivits kan detta förfarande endast göras med
en adekvat bedömning av varje enskild kandidat. Erkännande av likvärdig utbildning och / eller erfarenhet måste konfirmeras av certifieringsorganet eller programkommittén.
Seminarieprogrammet för handledare består av sex moduler sammantaget 104 lektioner
(1 lektion = 50 minuter)

Modul 1 – Nyckelfärdigheter för arbetsplatshandledare och yrkeslärare (24 lektioner)
Kommunikation (8 lektioner)





Kommunikationsteorier
Kommunikationsmodeller
Intern och extern kommunikation
Kommunikationsmetoder

Problemlösning (4 lektioner)




Problemdefinition
Vanliga problem vid handledning och yrkeslärande
Steg I problemlösningsprocessen

Konflikthantering (3 lektioner)






Konfliktdefinition, undvikande av konflikt, konflikthantering
Sex steg mot konfliktlösning
Konflikthantering och effektiv kommunikation
Konfliktlösningsmodeller
Konfliktstilar

Professionalitet (3 lektioner)










Konfidentialitet
Yrkessetik
Affärsetik
Samhällsansvar
Multikultur
Miljöetik
Handelsetik
Mänskliga rättigheter
Tillämpad rättvisehandel
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Nätverkande (2 lektioner)



Definition av nätverk och dess fördelar
Steg i att skapa nätverk

Handledarens och yrkeslärarens roller och samverkan (4 lektioner)





Definition av rollerna “handledare” och ”yrkeslärare/motsvarande”
Andra intressenter i processen
Kompetensmatris för handledare och yrkeslärare
Huvudsakliga ansvarsområden

Modul 2 – Skapa ett arbetsplatsförlagt lärprogram (8 lektioner)
Identifiering av arbetsgivare/ arbetsplats (4 lektioner)

 Lärrmål för den aktuella kursplanenLearning goals of the curricula in question
 Att finna lämpliga arbetsplatser
Frågor om hälsa och säkerhet (4 lektioner)

 Regelverk
 Ergonomi
Modul 3 – Planera, förhandla fram och genmföra den lärandes arbetsplatsförlagda lärprogram (18 lektioner)
Lärande i arbetslivet, lärstilar, lärteorier (2 lektioner)




Nyckelbegrepp
Diskussion om hur skolförlagt och arbetsplatsförlagt lärande kan integreras
Tillämpning av lärmetoder och lärstilar i den praktiska handledningssituationen

Att förstå den lärandes behov och utbildningsprogram / behovsanalys (4 lektioner)


Exempel på behovsanalyser

 Övningar baserade på innehåll hämtat från aktuellt arbetsområde
Skapa, utveckla och implementera det arbetsplatsförlagda lärprogrammet (6 lektioner)
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Etiska frågor ( tex; studentens roll och status, hänsynstagande till studenten som person,
utnyttjande av denne som arbetskraft etc.)
Betydelsen av självförtroende I arbetsframgång
Tillämpning av målfokuserad handledning / coachning samt motivationsskapande
samtalstekniker.

Anpassning, stöd och justering av den lärandes lärprogram utgående från speciella behov,
funktionsnedsättning eller andra anpassningsbehov (2 lektioner)




Information om relevanta lagkrav
Information om tillgängliga externa stödresurser och kriterier för remittering
Former och arbetssteg för att identifiera lämplighet i matchning mellan studerande,
arbetsplatsen och dess arbetsuppgifter
Social inkludering och integration (1 lektion)
 Identifiera och planera för typiska integrationsteman
Att organisera arbetsmiljön (3 lektioner)


Utveckling av lärprogram på arbetsplatsen tillsammans med företrädare för arbetsplatsen

Modul 4 – Stödja och uppmuntra den lärande (24 lektioner)
Teorier om motivation, lärstöd och utveckling (3 lektioner)




Beskrivning av motivation och motivationsstrategier
Upprätthållande av motivation
Principer och metoder för att stödja den lärande

Frågor om kulturskillnader och mångfald (3 lektioner)




Hur man arbetar med mångfald
Mångkultur och kulturell kompetens
Goda exempel inom EU

Organisationskultur (2 lektioner)





Definition av “etiskt handlande”, “företagskultur”, “arbetskultur”
Organisationsstruktur
Centrala begrepp
Regelverk kring organisationsformer

Hur man hanterar svåra och känsliga teman (4 lektioner)




Basprinciper kring interkulturell kommunikation och stödjande insatser
Hinder för kommunikation – vanliga misstag
Färdigheter i att kommunicera effektivt
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Stimulera och underlätta reflektion (4 lektioner)






Definition av reflektion som lärmetod
Reflektion som metod i lärandet i arbetslivet
Mål och värderingar kring reflektion
När och hur man kan använda reflektion
Kommunikationsfärdighter relaterade till reflektion

Cocha och stödja handledaren (4 units)








Formella samarbetsregler, klargörande av den funktion som handledare (mentor)resp.
yrkesläraren (tutor) har
Definition av begreppet “intressenter”
Definition av vad »coaching« betyder I detta speciella sammanhang (som coach till arbetsplatshandledaren)
Vad innebär rollen som mellanled mellan student och yrkeslärare?
Rolltriangeln: Student – arbetsplatshandledare – yrkeslärare. Vad det innebär den?.
Dokumentationskrav och metoder
Krav för att få verka som handledare I en yrkesutbildnings arbetsplatsförlagda del

Följa och påverka handledarens stöd till studenten (4 lektioner)





Problemlösning (nyckelfärdigheter/ fördjupning)
Arbetsgivarrepresentation (definition av intressenter)
Verktyg och tekniker för att vidmakthålla bedömnings och utvecklingprocessen
Möjligheter till “intervention”

Modul 5 – Följa den lärandes utveckling och ge feedback på arbetsplatsen
(18 lektioner)
Teori och praktik om bedömning (inklusive självbedömning), följa framsteg och ge feedback (6
lektioner)


Speciella principer för bedömning och resultatuppföljning





Speciella metoder för bedömning och resultatuppföljning
Självbedömning
Interventioner

Att bidra till bedömningskraven I programmet (4 lektioner)


Rapporteringskrav



Det speciella /yrkes-branschområdet



Verktyg för att följa kunskapsutveckling

Page 16 of 23

Certifieringsprogram
Yrkeslärare/motsvarande för lärande på arbetsplats

Zertifizierungsges.m.b.H.

Krishantering (4 lektioner)



Krishantering
Steg för att arbeta med krishantering

Vägleda eleven att finna och använda andra kunskapskällor som kan ge extra stöd (4 lektioner)


Externt stöd



Hur man kan arbeta tillsammans med externt stöd

Modul 6 – Utvärdering av utbildningsprogrammet (12 lektioner)
Planering och genomförande av utvärdering (4 lektioner)







Kort genomgång av olika utvärderingstyper
Vad är specifikt med utvärdering av arbetsbaserad yrkeskvalificering
Utvärderingsmetoder för arbetsbaserat lärande
Principer för val av metod
Verktyg för att utvärdera arbetsbaserat
Principer för utveckling och användning av verktyg.

Analys, tolkning och presentation av utvärderingsresultat (6 lektioner)







Analys av kvalitativa och kvantitativa utvärderingsresultat
Digitala metoder och verktyg som hjälpmedel
Dokumentation
Tolkning och användning av utvärderingsresultat
Berördas deltagande i utvärderingen
Presentation av utvärderingsresultat och ge relevant feedback anpassad till målgruppen.

Planering av förändringar (2 lektioner)



Genomgång av möjliga förbättringsmöjligheter relaterade till det egna förhållningssättet och till
egna insatser
Andra möjliga förbättringar baserade på utvärderingsresultaten
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3.3. Examinering och utvärdering
3.3.1. Förutsättningar för examination
Följande är kortfattade utdrag ur kraven för att ges tillträde till examinaiton.
För att certifieras måste man:
 Vara i eller på väg att träda in i en arbetsroll ( avlönad eller ej avlönad) där amn agerar som
yrkeslärare / motsvarande för arbetsplatsplacerade elever/studenter/ nyanställda7 nytillträdande
på arbetsmarknaden. Förhållandet måste även vara sådant att det ingår och förutsätts i det
arbetsplatsförlagda lärprogrammet att yrkesläraren /motsvarande måste samarbeta med
handledaren på arbetsplatsen.
 Kandidaten måste bli godkänd i de examinationsmoduler man deltar i
Samt , för att upp nå full certifiering:
 Verka som yrkeslärare/motsvarande för minst två personer som genomför sitt lärprogram på en
arbetsplats under hela dessas arbetsplatsplacering.


Styrka att man agerat framgångsrikt som handledare för minst två elever under hela deras
placeringar eller program, inom de senaste tre åren – för detta krävs en beskrivning av
programmet som intygas av arbetsgivare eller annan tredje part.

Krav på att genomgå kurs inom Certimentuprogrammet


Omfattningen av kursmodulernas tidslängd framgår av modulbeskrivningarna. Kursdeltagare
måste delta i den formella undervisningen minst 80% av den specificerade tiden.



Intyg på att man redan har motsvarande kvalifikationer kan endast utfärdas på basis av en
ekvivaleringsbedömning av programansvariga. Den kursplan som då ska bedömas ska då
bedömas mot de kriterier som framgår av detta certifieringsprogram.(se punkt 8)

3.3.2. Examination

Examinationens delar

Scale

Examination består av följande delar:

Praktisk examinering / Rollspel / Observationer
Varje kandidat ska välja ( dra slumpmässigt) ett tema för rollspel från den
definieraderollspelskatalogen direkt vid början av denna examineringsdel.
Rollspelskatalogen är skapad och definierad av kurskommiteen. (se punkt 8)
Följande kriterier bedöms:


Hur man använder icke verbal kommunikation (röst, getser, ögonkontakt,
kroppsspråk etc.)



Hur väl man använder ett språk som kan förstås av den handledde



Hur väl man kan identifiera grundproblemet eller det grundläggande temat i
rollspelet
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Frågeteknik – hur väl man kan skapa en flytande kommunikation med den
handledde och få fram den behövda informationen



Hur väl man använder metoder



Hur väl man uppnår syftet



Hur väl man fokuserar det som har en praktisk relevans



Hur väl man använder klargöranden summeringar som en naturlig del i
kommunikationen



Hur väl man ger relevant feedback



Relevansen av de åtgärder man gör



professionalism i beteendet (objektivitet, konfidentialitet, etik, miljöhänsyn etc.)

Skriftlig examinering – Multiple Choice Test

poäng

Det skriftliga delen av examineringen är ett Multiple Choice Test som täcker minst fem
frågor från varje modul i kursprogrammet. Valda MTC-frågor tas från den av
kurskommiteen framtagna frågekatalogen. För att bli godkänd på MTC-testen måste
minst 60% av frågorna var rätt besvarade.

(varje
rätt
fråga
ger ett
poäng)

Muntlig examinering – Case med frågegenomgång
Basen för den muntliga examineringen är ett skriftlig uppgift (en beskrivning av ett case)
som kandidaten har gjort. Tema och fokus för beskrivningen ska vara ett praktiskt
exempel på en situation i en yrkesutbildning/yrkesintroduktion som beskriver ett
skeende i en arbetssituation. Tema/ innehåll i caset ska först godkännas av kursläraren
för träningskurserna.
Följande kriterier bedöms:
Casets struktur (initial situation, mål, vidtagna åtgärder...)
Formella krav (antal sidor, typsnitt etc ...)
Tydlig, specifik, koncis och riktig problemidentifiering i tydlig överensstämmelse
med casets tema.
Definiering av mål ska vara gjord med utgångspunkt från prinicpen S.M.A.R.T

1 – 10

Röd tråd

points

Är vidtagna åtgärder relevanta och nödvändiga för att nå uppställt mål och
vidtagna på så sätt att de utgår från en medveten arbetsprocess
I vilken utsträckning föreslagna åtgärder bidrar till att lösa problemet.
Komplexitet i de vidtagna och beskrivna åtgärderna. (I vilken utsträckning den
beskrivna arbetsprocessen är välplanerad, genomförd, övervakad och
utvärderad)

(in accordance
with
the appraisal
sheet)

Påverkan (I vilken utsträckning beskrivningen av caset visar hur arbetsprocessen
påverkat vad den handleddes uppnått?)
Reflektion/Utvärdering (I vilken utsträckning författaren visar hur man sett över
och förbättrat sin egen inställning till och insats i arbetet med den lärande?)
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Professionalism i arbetet som yrkeslärare/ motsvarande (I viken utsträckning
texten i caset visar att författaren följ huvudprinciper i arbetet med att tillskapa
arbetsplatsförlagt lärprogram, samverkan med arbetsplatsen och handledare,
handledning av eleven etc,, principer såsom objektivitet, konfidentialitet, etik,
miljöhänsyn etc.)
Efter att kandidaten presenterat sitt case ska examinator ställa fokuserande öppna frågor
som utgår från bedömningskriterierna.

1–5
points
(in accordance
with
the appraisal
sheet)

Bedömningen av caset sker på en skala från 1 ( ej godkänd) till 5 (mycket bra).

Utfärdande av certifikat
Om kandidaten blir godkänd i examinationen och efter att en bedömning av riktigheten i lämnade
uppgifter som visar att man uppfyller kraven på arbetserfarenhet, kan ett certifikat utrfärdas.
3.3.3. Giltighet / omcertifiering
Kompetenscertifikat är tidsbegränsade och gäller tre år. För att certifikatet ska förlängas krävs intyg från
arbetsgivare som bekräftar att denna är anställd inom det verksamhetsområde som omfattas av
certifikatet.
För att kunna omcertifieras måste kandidaten:


Uppvisa intyg som visar att man verkat som ansvarig yrkeslärare/ motsvarande för minst två lärande
i arbetsplatsbaserat yrkesprogram inom de tre åren under hela dessas arbetsplaceringsperiod.
Intyget ska visa lärprogrammet och vara undertecknat av arbetsgivaren eller annan relevant person.

Om certifikatets giltighetstid överskridits med mer än sex månader måste kandidaten genomgå hela den
ovan beskrivna certifieringsprocessen på nytt.
3.3.4. Kvalifikationskrav för kurslärare och examinatorer
Kurslärare (ska)


Ha en kvalifikationsnivå på minst motsvarande EQF–nivå 6 (eller nivå på jämförbar
yrkeskvalifikationsnivå) eller intyg som visar minst två års arbetserfarenhet i denna roll på denna
nivå, plus:



Antingen kvalifikation på EQF-nivå 5 eller motsvarande i undervisning eller instruktion, eller minst
tre års erfarenhet som lärare eller motsvarande, plus:



Minst tre års erfarenhet av att ha arbetat med eller i arbetsplatsbaserade yrkesutbildningsprogram
(eller motsvarande)

Examinatorer (obligatoriskt)


Kvalifikation på minst EQF-nivå 6, baserad på högskolenivå inom beteendevetenskap, utbildning,
personalvetenskap eller intyg som visar minst fem års erfarenhet som yrkeslärare (eller
motsvarande) eller handledning i utbildningsprogram med stora delar arbetsplatsförlagd praktik.
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3.4. Kommunikation – öppet synsätt
Information om certifieringsprogrammet till personer inom relevanta målgrupper sker via
certifieringsinstituts och utbildningsorganisationers webbsidor samt via kursprogram och
informationsfoldrar. Programmets acceptans diskuteras regelbundet av programrådet / styrgruppen.

4. Regelverk för certifiering (konfidentialitet)
Utformning av certifiering ska utvecklas av personer som är helt införstådda med hur certifiering går till samt vara väl kunniga
inom det område som certifieringen avser och som dessutom har erfarenhet av att utveckla sådan certifiering.

Genomförande av certifiering (utvärdering och certifiering) kommer att handhas och styras av
certifieringsinstitutet SystemCERT. Garanti om att certifieringsarbetet sker genom ett korrekt
arbetsflöde har gjort möjligt genom användandet av ett kvalitetsledningssystem vid SystemCERT samt
genom den ackreditering som institutet har av the Federal Ministry of Economics and Labour
(BMWA).(Österrike)
För att försäkra sig om att allt skett på ett korrekt sätt och att fullt ansvar tas, kommer underlag från alla ovan
nämnda aktiviteter. (som exempelvis kursgenomförande, examinationsresultat, datumför deltagande m-m) att gås
igenom och arkiveras. Certifieringsinstitutet kommer att genomföra slumpmässig kontroll av examinering genom
systematisk revision.

5. Allmän giltighet (konformitet)
All examinering skall ske i enlighet med angivna regler för examination, den ska tillämpas rättvist och
utan att någon deltagare gynnas på ett otillbörligt sätt.
Att examinationen är anpassad till programmet garanteras genom användande av ackrediteringsprocedur från
certifieringskontoret vid SystemCERT. Att anpassningen är riktig stöds av programrådet /styrgruppen och av
konsulterade intressenter.

6. Förändring och översyn av certifieringsprogrammet (obektivitet))
Certifieringsinstitutet definierar och styr vad som gäller förändring och översyn av examinationer för
att försäkra obektivitet och konfidentialitet.
Objektivitet garanteras av den noggrant utarbetade och välstrukturerade utformning som skapats av det
ackrediterade certifieringsinstitutet SystemCERT. Programrådet / styrgruppen ska träffas regelbundet (inom en
ettårsperiod är minimum) för att diskutera förändring av certifieringsprogrammet och de moduler som
examineras.
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7. Exempel på innehåll i certifikat
Kompetensområde: Yrkeslärare i arbetsplatsförlagt lärande
Förnamn, Efternamn, Titel
Född den (födelsedag) har deltagit i och bedömts godkänd i examination för " Yrkeslärare i arbetsplatsförlagt
lärande” vid (institution) den (datum) i enlighet med certifieringsprogram utfärdat av SystemCERT och har
därigenom visat sig äga kvalifikationer för anställnings som Yrkeslärare i arbetsplatsförlagt lärande

Detta kompetenscertifikat bekräftar att innehavaren har kunskaper och färdigheter som krävs för att:








Utveckla goda relationer med eleven i handledningsprocessen
Etablera det arbetplatsförlagda utbildningsprogrammet
Samarbeta med och stödja handledaren
Planera, förhandla fram och genmföra den lärandes arbetsplatsförlagda lärprogram
Stödja och uppmuntra den lärande
Följa elevens framsteg och ge feedback på arbetsplatsen
Utvärdera elevens lärprocess samt sitt eget bidrag till detta

8. Programråd / styrgrupp (grundare av programmet)
Följande medlemmar
certifieringsprogram.

i

programrådet

bekräftar

med

sin

underskrift

giltigheten

av

detta

Leoben, October 2013

Mag. Dimitrios Doukas
Schulungszentrum Fohnsdorf

David Imber
Vocational Rehabilitation Consultants (VRC)

Jolanta Religa
ITeE-PIB

Ingemar Andersson
Götebors Universitet

Margareta Ringius
Tjörns kommun

Vasiliki Anastapoulou
DIMITRA Institute of Training and Development

Christiana Knais
MMC Management Centre Ltd

Uwe Hackl, MBA
SystemCERT Zertifizierungs GesmbH
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9. Certifieringsdokument
För en fullständig certifiering skall giltigheten i följande dokument verifieras av certifieringsansvarig:
1) Dokument från den som ansöker som certifiering
a) Ansökan om ceritfierng
b) Vidimerad kopia på pass eller körkort
c) Datablad för deltagare
d) Dokuments som visar uppfyllande av krav för deltagande i examination
Intyg på deltagande i programmets kurser
Intyg som visar att man verkat som handledare inklusive dagboksnoteringar (eller
liknade ) från detta sam utvärdering
e) Bedömningsprotokoll från examinering / dokumentation från examinering

2) Godkännande från lärare och examinatorer
a) Deltagarlistor
b) Godkännande som visar att man uppnått avsedd kvalifikationsnivå.
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