Brugermanual

Hvad er KOMPASS?
Ideen med KOMPASS-proceduren er at vise og dokumentere de erhvervsfaglige
evner og interkulturelle kompetencer som deltagerne måtte have opnået ved praktik i
udlandet på en struktureret måde. Med 5 skridt kan de partnere (udsendende
organisation, mobilitetsdeltagere og modtagende organisation), der deltager i et
mobilitetsprojekt sammenligne indhold og læremål i dialog med hinanden og
visualisere de kompetencer, der er opnået i udlandet.
Grundlaget for dette er "KOMPASS-kompetencekortet". Med "Kan-beskrivelserne",
der er tildelt de forskellige handlingsfelter, er det muligt at illustrere
kompetenceprofiler og forandringer i dem.
I KOMPASS-databasen modtager mobilitetsdeltagerne en e-portefølje, hvor de kan
beskrive de lærepræstationer, de har opnået i udlandet, som så vises i
"Kompetenceradarer" i form af kompetenceforøgelser.
Merværdien i KOMPASS-proceduren består i at tydeliggøre det gensidige forhold
mellem de personlige, sociale og interkulturelle kompetencer, samt erhvervsfaglige
evner, sådan at de lærepræstationer, der er opnået på en uformel måde ligeledes
kan tages med i bedømmelsen af udlandspraktikken.
-

De udsendende organisationer modtager et instrument, der hjælper dem
med at visualisere mobilitetsdeltagernes kompetenceprofiler og afstemme
at vælge et passende praktikfirma.
læremålene, så det bliver nemmerea

-

De modtagende organisationer modtager tidligere oplysninger om
mobilitetsdeltagernes erhvervsmæssige kvalifikationer, kendskab til
fremmedsprog, personlige og sociale kompetencer, samt deres forventninger
til praktikken.

-

Mobilitetsdeltagerne deltage aktivt i afstemningen af udlandspraktikkens
læremål, samt illustrationen af læreydelserne og får et transparent bevis på
den opnåede kompetenceforøgelse.
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udlandet i "e-porteføljen"
og foretag en bedømmelse
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Bekræft dine mobilitetsdeltageres lærepræstationer og kompetenceforøgelse i
KOMPASS-certifikatet sammen med din udenlandske partner.

Retningslinjer for brugerne

1 Tilmelding i KOMPASS-databasen:
KOMPASS-databasen gør det nemmere for dig som sponsor af et mobilitetsprojekt at
koordinere afstemningsprocessen vedrørende læremål og indholdet af udlandspraktikken
med dine mobilitetsdeltagere og de modtagende partnerorganisationer.
Lad først og fremmest en af de anførte projektpartnere tilmelde dig og din organisation. Dette
er nødvendigt for at bevare datasikkerheden. Det koster ikke noget at benytte databasen.
Når logonoplysningerne er blevet sendt til dig, kan du logge på en webside, hvor du kan
beskrive din organisation og lægge et logo samt kontaktoplysninger op.
I det næste skridt skal du så oprette din mobilitetsprojekter og beskrive dem nærmere. Dette
sørger for at du senere kan tildele mobilitetsdeltagere til et bestemt projekt.
Derefter kan du også oprette profiler for de udenlandske partnerorganisationer, så som de
modtagende praktikfirmaer, der deltager i dine mobilitetsprojekter.
Disse oplysninger ses senere automatisk på skabelonerne for dine KOMPASS-læreaftaler og
KOMPASS-certifikatet.
Praktiske tips:
Al begyndelse er svær, især når det drejer sig om at bruge indviklede databasesystemer. Du
bør ikke miste modet på grund af dette. Gå skridtvis frem og hent alle brugsanvisninger, som
vi har stillet til rådighed på KOMPASS-databasens hjemmeside på forskellige sprog.
Det vil blive lettere at bruge databasen efterhånden som du får noget øvelse. Prøv dig frem
ved at indgive oplysninger for flere projekter eller en prøvegruppe med mobilitetsdeltagere
med det samme. Ved at gentage fremgangsmåderne får man hurtigt noget øvelse i at bruge
databasen. Da alle oplysningerne gemmes, er de rådighed hvis de skal bruges senere og
anvendelsen bliver hurtigere.
Send den tilsvarende link til KOMPASS-databasen til dine partnere via e-mail og bed dem
om selv at udfylde resten af oplysningerne om deres organisation.

2 Oprettelse af kompetenceprofiler:
Målet med KOMPASS-processen er at mobilitetsdeltagerne skal deltage aktivt i
beslutningerne omkring indhold og læremål i deres udlandspraktik.
Bed ansøgerne eller deltagerne om at oprette en individuel kompetenceprofil i KOMPASSdatabasen og give nærmere oplysninger om motivation og målsætning for deres planlagte
udlandsophold.
Dette gøres ved at oprette in webside for de pågældende personer i KOMPASS-databasen,
som de skal sammensætte individuelt i form af en "e-portefølje". Disse oplysninger suppleres
af en kompetenceprofil. I to e-mails og en vedlagt link fra dig får dine mobilitetsdeltagere
adgang til en liste over "Kan-beskrivelser", som de skal bruge til at bedømme deres evner
indenfor forskellige kompetenceområder.
Resultaterne af denne selvbedømmelse visualiseres derefter i form af to
"kompetenceradarer". I forbindelse med de oplysninger, der blev givet på porteføljesiden, får
du og den optagende partnerorganisation et tidligt overblik over de individuelle målsætninger
i forbindelse med udlandspraktikken, sådan at det bliver lettere at afklare læremål og vælge
et passende praktikfirma.
Især hvis det drejer sig om "poolprojekter", hvor deltagerne vælges fra hele landet uden at
man nødvendigvis kender ansøgerne i forvejen, har KOMPASS-proceduren en betragtelig
fordel overfor de ansøgningsprocedurer, der er blevet anvendt hidtil.
Praktiske
tips:
Merværdien ved KOMPASS-proceduren ligger i at mobilitetsdeltagerne medvirker aktivt i
forberedelsen til praktikken. Du kan følge med i hvordan de forskellige deltageres porteføljer
vokser og se hvordan de forskellige personer vurderer deres evner indenfor de forskellige
områder.
Udveksling af informationer bør foregå som en dialog: Send invitationen til oprettelse af eporteføljen og vurdering af kompetenceprofilen i særskilte e-mails og giv positivt feedback til
begge. Dette fremmer gensidig tillid.
For at forenkle denne kontakt via e-mail, har vi lagt en række tekstskabeloner ind i
KOMPASS-databasen.
Hvis en deltager dog gennem et længere tidsrum ikke føjer noget ind i KOMPASSdatabasen, bør du tilbyde den pågældende hjælp: Det kan nogle gange være svært at
beskrive sin egen motivation for udlandspraktikken eller oprette komptenceprofilen. Det er
godt nok meningen at KOMPASS-proceduren skal muliggøre afstemning af indhold og
læremål mellem partnerne i et mobilitetsprojekt uafhængigt af tid og sted, men ikke at det
skal erstatte reelle samtaler!

3 Indgåelse af KOMPASS-læreaftalen:
KOMPASS-databasen stiller formularer til rådighed, som du kan bruge til at oprette en
læreaftale, som, ud over en beskrivelse af det planlagte indhold og læremålene i praktikken,
også indeholder mobilitetsdeltagerens individuelle kompetenceprofil.
Fordelen ligger i at den tilsigtede kompetenceudvikling synliggøres for alle deltagere i form af
de "kompetenceradarer", der blev vist før, sådan at det i løbet af udlandsopholdet og ved
senere dokumentation af de tilsvarende lærepræstationer er muligt at forholde sig til disse.
Den formular, der oprettes i KOMPASS-databasen omdannes til en pdf-fil, som derefter kan
printes ud eller sendes via e-mail til de international partnere for at blive underskrevet og
vedlægges Leonardo-da-Vinci-praktikaftalen som tillæg for at forklare kompetencerelaterede
læremål.
Praktiske tips:
Du bør oprette en standardskabelon af din læreaftale for dit mobilitetsprojekt i forvejen.
Beskriv hvilke læremål du følger med dit mobilitetsprojekt, i forhold til kompetenceområderne
på KOMPASS-kompetencekortet. Her kan man bruge "Kan-beskrivelserne" som hjælp til at
formulere dem.
Brug skemaet i KOMPASS-kompetencekortet til tildelingen og formulering af dine læremål.
Da dette skema findes på syv europæiske sprog, kan partnerne ligeledes læse det. Dette gør
det nemmere for dig at afstemme læremålene for dit projekt med dine international partnere.
Du bør derefter udfylde din standardskabelon med de oplysninger, som dine
mobilitetsdeltagere har givet i deres "e-portefølje" ved oprettelse af komptenceprofilen: Som
regel får du meget konkrete oplysninger fra disse beskrivelser omkring hvilke læremål, der
følges sammen med udlandspraktikken. Ved udvælgelsessamtalen kan du så afstemme og
lave tilføjelser til disse udtalelser vedrørende læremålene.

4Beskrivelse af lærepræstationer:
I deres "e-portefølje" beskriver mobilitetsdeltagerne de erfaringer og fremskridt de har gjort i
udlandet. De kan yderligere opdatere deres kompetenceprofil, sådan at de nyerhvervede
komptencer synliggøres.
Send to e-mails til dine mobilitetsdeltagere inden afslutningen af deres udlandspraktik, hvor
du beder dem om igen at oprette en kompetenceprofil. Via en vedlagt link fra dig får dine
mobilitetsdeltagere igen adgang til en liste over "Kan-beskrivelser", som de skal bruge til at
bedømme deres evner indenfor forskellige kompetenceområder.
På grundlag af den første og and kompetencevurdering kan du i KOMPASS-databasen
oprette to "Kompetenceradarer", der vha. af to linjer, der ligger over hinanden visualiserer i
hvilke områder, den pågældende person kan se sin egen kompetenceforøgelse.
Sammen med indførslerne i "e-porteføljen" kan deltagerne således visualisere de erfaringer
og resultater, de fra deres eget synspunkt har gjort i udlandet.

Praktiske tips:
Du bør tage anvendelsen af "e-porteføljen" med ved forklaringerne til dit mobilitetsprojekt.
I den sammenhæng bør du sørge for at mobilitetsdeltagerne har fri adgang til internettet i
mållandet for at kunne arbejde på deres portefølje.
Du bør ligeledes bruge informationsmaterialerne på de forskellige sprog til at oplyse dine
internationale partnerorganisationer om anvendelsesmulighederne.
Anvendelsen af e-porteføljen bør ledsages af regelmæssig kontakt via e-mail og du bør også
oplyse om dennes forskellige anvendelsesmuligheder.
Du bør motivere dine mobilitetsdeltagere til at bruge deres e-portefølje som dagbog under
deres udlandsophold, så de også kan oplyse deres venner og familie om forløbet og særlige
begivenheder.

5Dokumentation af lærepræstationer:
Ved hjælp af to kompetenceradarer og de beskrivelser, der findes i e-porteføljen
dokumenterer KOMPASS-certifikatet de lærepræstationer og kompetenceforøgelser der er
blevet opnået ved udlandspraktikken. Denne selvbedømmelse af deltagerne suppleres med
bekræftende beskrivelser fra de udsendende og modtagende organisationer.
Målet med dette skridt i KOMPASS-proceduren er at mobilitetsdeltagerne aktivt deltager i
formuleringen og overvejelserne omkring deres lærepræstationer.
KOMPASS-certifikatet vedlægges derefter EuropassMobilitet for at gøre den individuelle
læreproces transparent og illustrere kompetencegevinsterne på de forskellige områder på en
forståelig måde.

Praktiske tips:
Du bør oprette en skabelon til KOMPASS-certifikatet til dit mobilitetsprojekt, som du kan
tilpasse individuelt.
Send denne skabelon til dine mobilitetsdeltagere mens de stadig er i udlandet med besked
om at de vha. beskrivelsen af lærepræstationerne i deres e-portefølje også kan medvirke
aktivt til deres dokumentation i KOMPASS-certifikatet.
Tilbyd eventuelt hjælp med at formulere læreresultaterne.
KOMPASS-kompetencekortet kan gøre det nemmere for dig at formulere og tildele
læreresultater på en måde, der er relevant for kompetencerne. Da dette skema findes på syv
europæiske sprog, kan partnerne ligeledes læse det og se hvilke kompetenceområder de
læreresultater, der beskrives i KOMPASS-certifikatet, forholder sig til.
Sæt om mulig beskrivelserne af resultaterne i forhold til de aftalte læremål og forsøg at
beskrive resultaterne i alle KOMPASS-kompetencekortets fire kompetenceområder, sådan
udlandspraktikkens værdi dokumenteres i både erhvervsfaglig, personlig/social og
interkulturel sammenhæng.

KOMPASS: Bag konceptet

Hvorfor kompetencerelateret bevis på lærepræstationer?
Verden bliver mere alsidig: De nye medier har gjort kommunikation og
verdensomspændende udveksling af oplysninger meget hurtigere i de senere år. Denne
udvikling stiller folk overfor indviklede krav. På mange punkter i både arbejds- og privatlivet,
skal mennesker i dag være i stand til at indstille sig på skiftende omstændigheder.
Denne evne til at bedømme forskellige situationer og handle på en tilpasset måde betegnes
som kompetence. Det handler om at bruge egen viden, færdigheder, værdier og indstillinger i
samspil til selvstændig og med succes at løse de udfordringer, opgaver og problemer, der
dukker op.
Det kompetencerelaterede bevis på resultater gør det derfor nemmere at bedømme hvor
godt unge og voksne er forberedt på udfordringerne i samfundet og erhvervslivet.

Hvilken opfattelse af kompetence følger KOMPASS?
Udlandspraktik er et velegnet lærefelt til at anvende viden, erfaringer og evner, der er opnået
i hjemlandet i andre sociokulturelle omgivelser. Tilsvarende er KOMPASS-procedurens
målsætning at tydliggøre det gensidige forhold mellem erhvervsfaglig og interkulturel
kompetence, som opnås ved udlandspraktik.
KOMPASS definerer derfor komptence som evnen til at kommunikere i anderledes
sociokulturelle omgivelser, orientere sig og handle resultatorienteret for at kunne klare
erhvervsfaglige opgaver eller hverdagssituationer på en vellykket måde.
Denne forståelse er afledt af kompetencedefinitionen i OECDs DeSeCo-undersøgelse, hvor
nøglekompetencerne deles op i tre områder, som står i gensidigt forhold til hinanden:
a) Evnen til at anvende medier, hjælpemidler eller værktøj effektivt (f.eks.:
Informationsteknologi eller sprog), for at kunne tilpasse dem til egne formål og bruge dem
interaktivt.
b) Evnen til at omgås folk fra forskellige kulturer og integrere sig i grupper, der er socialt
heterogene.
c) Evnen til at tage ansvar for sit liv og handle selvstændigt i større sammenhæng.
KOMPASS-kompetencekortet følger denne opfattelse af kompetence og definere "kanbeskrivelser" for transnationale mobilitetsprojekter, der på en niveaudelt beskriver evnen til at
kommunikere på fremmedsproget, anvende erhvervsfaglige evner, samt orientering og
integration i omgivelser, der er kulturelt anderledes.

Hvordan skal KOMPASS-kompetencekortet forstås?
KOMPASS-kompetencekortet er delt op i fire kompetenceområder, der afspejler de
forskellige handlingsområder ved udlandspraktik:
Sprogkompetence

Ervhervsfaglige evner

Evnen til at kommunikere og gøre sig forståelig i
mållandet

Evnen til interaktiv anvendelse af arbejdsprocedurer,
metoder, maskiner og værktøj i omgivelser med en
anderledes kultur

Høreforståels
e

Tale

Dialogføring

Matematisk/viden
skabelig
kompetence

Mediekompetence

Teknisk
kompetence

Social kompetence

Personlig kompetence

Evnen til at orientere sig og kommunikere i omgivelser
med en anden kultur

Evnen til at sammensætte de personlige
omstændigheder i omgivelser med en anderledes kultur

Integrationsev
ne

Teamevner

Bedømmelses- og
sammensætningsevn
e

Evnen til at løse
problemer

Initiativ /
planlægningsevn
e

Selvvurdering
fremmed
opfattelse

For at gøre differentieringen af evnerne lettere, har KOMPASS-kompetencekortet seks
vandrette niveauer Indholdsmæssigt orienterer de sig omkring den "Europæiske
referenceramme for kvalifikationer" (ERK) og afspejler stigende evnen til at løse opgaver og
problemer på en selvstændig, målrettet og ansvarsbevidst måde:
ERK-kompetencedefinition
Arbejde eller lære under direkte instruktion i en sammenhæng,
der er struktureret på forhånd.
Arbejde eller lære under instruktion med en hvis selvstændighed
Ansvaret for at ordne arbejds- eller læreopgaver. Evnen til at
tilpasse sin egen adfærd til omstændighederne ved løsning af
problemer.

Selvstændig aktivitet indenfor handlingsparameterne i arbejdsog læresammenhæng, som kendes, men kan ændre sig. Opsigt
med andre personers rutinearbejde, hvor der overtages et vist
ansvar for bedømmels og forbedring af arbejds- eller
læreaktiviteter.
Ledelse af og opsigt med arbejds- og læresammenhænge, hvor
der kan opstå uforudsete ændringer.
Kontrol og udvikling af egen og andre personers præstation.
Ledelse af indviklede faglige eller erhvervsmæssige aktiviteter
eller projekter og overtagelse af beslutningsansvar i
uforudsigelige arbejds- eller læresammenhænge
Overtagelse af ansvaret for enkeltpersoners eller gruppers
erhvervsmæssige.

KOMPASSniveau

Målgruppe

1

Personer i den erhvervsfaglige
grunduddannelse (IVT)

2

Personer i den erhvervsfaglige
grunduddannelse (IVT)

3

Personer i den erhvervsfaglige
grunduddannelse (IVT)
Personer på arbejdsmarkedet
(PLM)

4

Personer på arbejdsmarkedet
(PLM)

5

Specialister og undervisere i
erhvervsfaglig uddannelse og
videreuddannelse (VET-pro)

6

Specialister og undervisere i
erhvervsfaglig uddannelse og
videreuddannelse (VET-pro)

I alt indeholder KOMPASS-kompetencekortet 72 kan-beskrivelser, som kendetegn for
kompetencer. De er med vilje lavet generelle, sådan at de kan bruges til så mange
arbejdsområder og forskellige typer mobilitetsprojekter som muligt.

Det er dog muligt at variere antallet af kan-beskrivelser og gøre dem mere konkrete i forhold
til arbejdet, så det er muligt at tilpasse oplysningerne i kompetenceprofilen til et
mobilitetsprojekts eller en uddannelses erhvervsmæssige indhold og målsætninger.
På trods af det konceptionelle forhold til "Nøglekompetencer for livslang læring" og
niveauerne i "Den europæiske referenceramme for kvalifikationer" prøver KOMPASSkompetencekortet ikke på at være et generelt definitionsgrundlag. Systemet fungerer frem for
alt som orienteringsramme, som kan bruges til at tildele læring på en kompetencerelateret
måde og visualisere dem og gøre dem forståelige for deltagerne i et mobilitetsprojekt. Her
drejer det sig frem for alt om at illustrere det gensidige forhold mellem personligt opnået
interkulturel kompetence, der kan bruges i erhvervsmæssig sammenhæng, og forøgelsen af
ens erhvervsmæssige færdigheder.
Merværdien af KOMPASS-kompetencekortet ligger i at man, via kan-beskrivelserne kan
formulere sine læremål på grundlag af ens kompetencer og således gøre det lettere at
bestemme hvilke konceptområder, der skal lægges vægt på og fremmes, samt af gøre de
tilsvarende kompetenceforøgelser transparente og dokumentere dem.
Om de viste lærepræstationer i udlandspraktikken så kan anerkendes ved afslutningen, skal
aftales mellem de udsendende og optagende organisationer ved fastlæggelsen af læremål
og indhold i mobilitetsprojektet.

Hvordan læser man en "kompetenceradar"?
I løbet af registreringen af kompetencer, skal mobilitetsdeltagerne angive hvordan de mener
at deres personlige kompetenceprofil har udviklet sig før og ved afslutningen af
udlandspraktikken. Denne kompetenceprofil vises i KOMPASS-databasen som to
"kompetenceradarer", der hver omfatter seks kompetencekategorier.
Tilsvarende til KOMPASS-kompetencekortet vises kompetencerne vha. de fire områder:
Sprogkundskaber, erhvervsfaglige evner, social og personlig kompetence.
Mobilitetsdeltagerne har så mulighed for at bedømme på en skala fra 0 til 6 i hvor stor grad
de synes at udtalelserne i de forskellige kan-beskrivelser passer til dem.
Bedømmelse

Viden

Erfaring

0

Det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig prøvet.

1

Det har jeg lært, men aldrig prøvet.

2

Det har jeg prøvet en gang og har en lille smule erfaring med det

3

Det har jeg lært, men jeg har endnu kun gjort en smule erfaring med det

4

Det er jeg godt til og har en del erfaring med det

5

Det er jeg godt til og har megen erfaring med det

6

Det er mit speciale og jeg har en masse erfaring med det

På grundlag af bedømmelserne beregner KOMPASS-databasen et gennemsnit for hver
kompetencekategori, som vises i den pågældende kompetenceradar som en linje.
Kompetenceradarerne giver således først og fremmest mulighed for at få overblik over hvilke
områder mobilitetsdeltagerne synes at deres styrker og svagheder ligger i. De afspejler dog
ikke det egentlige kompetenceniveau: Mange mobilitetsdeltagere har en tendens til at
bedømme deres evner som værende ringere end de egentlig er. Nogle andre bedømmer
dem som værende bedre end de egentlig er, for at undgå at forringe deres chance for at få
en praktikplads.
Derfor bør denne selvbedømmelse præciseres, suppleres eller eventuelt rettes i løbet af en
rådgivnings- eller udvælgelsessamtale. Da KOMPASS-proceduren drejer sig om at illustrere
kompetenceforøgelser, bør den kompetenceprofil, der oprettes inden udlandspraktikken

være så realistisk som muligt: Hvis den indledende bedømmelse er for høj, bliver de
opnåede kompetenceforøgelser mindre tydelige.
Bedømmelsen af kan-beskrivelserne ved den anden kompetenceregistrering, der foretages
ved afslutningen af udlandsopholdet, bør derfor være højere på grund af de erfaringer man
har gjort i udlandet. Resultaterne fra denne vises som en anden linje i kompetenceradarerne,
som helst bør ligge over den første linje, sådan at man kan se den individuelle
kompetenceforøgelse i de forskellige kategorier. Da det på grundlag af denne visning dog
ikke er muligt at foretage en konklusion med hensyn til hvilken sammenhæng disse
kompetenceforøgelser blev opnået, bør man supplere den med en beskrivelse af
lærepræstationerne i e-porteføljen.
Tildelingen af disse lærepræstationer til niveauerne i KOMPASS-kompetencekortet
afhænger af kompetenceregistreringens format:
Valget af alle de kan-beskrivelser, der findes i KOMPASS-kompetencekortet gør det muligt at
vurdere en ansøgers kompetenceniveau, hvis dennes begyndelsesniveau eller
erhvervserfaringer ikke kendes nøjagtigt. På grundlag af resultaterne i
kompetenceregistreringen, kan man så aftale niveaubaserede læremål og præcisere den
afsluttende kompetenceregistrering.
Med en målgruppe- eller erhvervsbaseret specialisering af kompetenceregistreringen
(reduktion af niveauerne, supplering med kan-beskrivelser, baseret på arbejdsområdet), er
det lettere at tildele resultaterne til KOMPASS-kompetencekortets niveauer.
Om mobilitetsdeltagerne så råder over det kompetenceniveau, der er nødvendigt for en
afslutningsmæssig bedømmelse af lærepræstationerne, skal afstemmes mellem deltagerne
og de optagende og udsendende organisationer ved en fordybende dialog.

Hvordan bedømmes lærepræstationer kompetencebaseret?
Ligesom ved løsning af opgaver og problemer, findes der forskellige metoder til at
overkomme situationer på en vellykket måde. Om resultatet så svarer til ens forventninger, er
svært at sige på grundlag af bedømmelse med "rigtigt" eller "forkert". Bedømmelsen af om at
den valgte handlemåde har ført til det ønskede resultat og er sket på en effektiv måde
afhænger snarere af deltagernes perspektiv.
I et mobilitetsprojekt kan det at overkomme hverdagssituationer i udlandet bedømmes af
mobilitetsdeltagerne som en særlig præstation, mens repræsentanterne fra de udsendende
eller optagende organisationer måske mener at dette er en selvfølge. Omvendt kan det være
at mobilitetsdeltagerne vurderer arbejdsydelserne under praktikken så værende ringe, mens
praktikfirmaerne måske mener at de var meget tilfredsstillende.
Derfor skal de kompetencerelaterede læreresultater bedømmes ved en dialog, hvor man
tilpasser deltagernes egne og andres opfattelser til hinanden. De, der lærer, skal her selv
vurdere i hvilke områder, de mener der er sket en forøgelse af deres evner og underviserne
skal så bekræfte dette ved en vurdering af de opnåede resultater.
Mobilitetsdeltagerne har således eget ansvar for sammensætning og bedømmelse af
læreprocessen. Dette formål tjener e-porteføljen i KOMPASS-proceduren. Det giver
mobilitetsdeltagerne mulighed for at samle og præsentere læreresultater, der gør det muligt
at drage konklusioner vedrørende lærefremskridt og opnåelse af aftalte læremål. Det bør
således være undervisernes mål at motivere mobilitetsdeltagerne til så omfattende
illustration af deres lærepræstationer som muligt.
Oplysningerne i e-porteføljen kan igen bruges som grundlag for bedømmelsen af
lærepræstationerne i dialogen. Bedømmelsesmålestokken dannes af de før aftalte læremål:
Ved bedømmelsessamtalen kan man så i fællesskab afstemme hvorvidt de beskrevne
lærepræstationer svarer til forventningerne og i hvilke områder der kan bekræftes
kompetenceforøgelser.

Det er meningen at denne positivt styrkende bedømmelsesproces skal gøre det muligt også
at dokumentere fremskridt i enkelte kompetenceområder, hvis de pågældende
mobilitetsdeltagere ikke kunne nå alle de aftalte læremål i deres praktik.

