FURTHER DEVELOPMENT

AND

TRANSFER

OF

COMPETENCE ASSESSMENT TOOLS

VIDAREUTVECKLING OCH ÖVERFÖRING AV ETT KOMPETENSBEDÖMNINGS
BEDÖMNINGSVERKTYG

Inom ramen för Europeiska unionen eLearningprogram partnerskaps av FATCAT projektet är att vidareutveckla
verktyget Competence Assessment Tools (CAT) tidigare skapat i ett annat Leonardo da Vinci
Vinci-projekt.
Detta system kan bedöma kompetens och kompetensutveckling av medarbetare och studenter. De
Dee ursprungliga
behörighetsgrupperna förlängss inom detta projekt. Systemet finns på Internet på fler språk och är gratis att
använda. Det vidareutvecklade kompetensbedömningsverktyget
kompetensbedömning
mäter kompetens som är viktig både inom
näringsliv och utbildning. Det är lämpligt
lämplig för att utvärdera den egna kompetensen och för att få feedback från
andra on sin egen kompetens.
Utvärderingen sker genom feedback på tester, intervjuer och rollspel. Självbedömningen
jälvbedömningen är inte alltid målet,
utan också insikt om att bilden vi ser av oss själva inte alltid och så klart matchar vad andra ser hos oss. Vi får
feedback på vad andra tycker om oss, vilka
vilka brister våra chefer, kollegor, anställda eller lärare och andra
studenter märker hos oss. Denna feedback är genom verktyget konkret och enkel. De områden som de upptäcker
brister hos oss kan hjälpa oss i vår egenutveckling.
egen
Naturligtvis är det inte alltid vi eller dom som beslutar om
vad som kan göras för att förbättringar
ingar skall ske men den utlösande faktorn för en förändring kan vara
användningen av CAT systemet.
I affärs- och pedagogiska sammanhang sker utvärdering av kolleger och studenter vanligtvis på flera nivåer.
Bedömningsverktyget anpassar sig till den funktion den används för och kan undersöka en person från flera
olika synvinklar. De anställda utvärderas av en 180-graders
180 graders feedback: bortsett från deras självbedömning kan
även deras ledare och kollegor bidra till utvärderingen genom feedback även från dem.
I utbildning av lärare, i klassrumssituationer
rumssituationer och bland studentgrupper, kan utvärderingen också användas.
Lärare kan t.ex. undersöka inställning
ällningen till att lära med ett professionellt förhållningssätt medan för de
studerande kan det innebära att även andra aspekter utvärderas.
Resultaten från en utvärdering med CAT verktyget visas grafiskt i ett spindelnätdiagram så att man omedelbart
kan se de kompetenser som föreslås för vidareutveckling.

De mätbara kompetensgrupperna är::
 Grupparbete
 Projekt och Grupphantering
 Innovation - Kreativitet - att ta risker
 Kundorientering
 Hantering av lärande kompetenser
ompetenser
 Grundläggande meddelande
 Interkulturell kompetens
 Problemlösning
 Konflikthantering
 Tidshantering - Organisation
 Mellanmänsklig effektivitet
 Ledarskap
 Självstyrt lärande
 Självständighet och ansvar
 Entreprenörskap
Gå till det nya kompetensbedömningsv
sverktyget med följande länk! -> http://www.competenceassessment.eu/
assessment.eu/

Om du har några frågor, skriv till: contact@fatcat.hu eller Kennet.Lindquist@pedagogic.com

LLP
LLP-LdV-ToI
Agreement number: 07/0227-L/4007

FURTHER DEVELOPMENT

AND

TRANSFER

OF

COMPETENCE ASSESSMENT TOOLS

FURTHER DEVELOPMENT AND TRANSFER OF COMPETENCE
ETENCE ASSESSMENT TO
TOOLS

Within the framework of the European Union’s Lifelong Learning Programme the Partnership of the FATCAT
project is further developing the Competence Assessment Tools (CAT) previously created within another
Leonardo da Vinci project.
This system is capablee of assessing competences and also competence development of team members and
students. The original seven competence groups are to be extended within our project. The system available on
the internet in more languages is free to use.
The further developedd Competence Assessment Tools measure the competences important both in business and
educational life. They are suitable for evaluating our own competences and for getting feedback from others.
The evaluation happens by feedback tests, interviews and role plays. Our self-evaluation
evaluation is not always objective,
the image we see ourselves does not obviously match what others see us. We get feedback on what others think
of us, what deficiencies our bosses, colleagues, employees or teachers and co-students
co students noticed in relation to us.
The feedback is concrete and straightforward. It names the discovered deficiencies helping us in development.
Naturally it is always us who decide on what to do to improve but the trigger for a change might be the CAT tool.
In business and educational life the evaluation of colleagues and students usually happens on more levels. The
assessment tools adapt to this feature and examine the personality from more viewpoints. The employees are
evaluated by a 180-degree
degree feedback: apart from their
th self-evaluation
evaluation their leader and colleagues evaluate them too.
In the education the teachers and classmates, co-students,
co students, do the evaluation. Teachers examine the attitude to
learning from a professional approach while students may involve other aspects.
aspects
The results are graphically shown in a cobweb chart so we can immediately see the competences suggested for
development.
The measurable competence-groups
groups are:
















Teamwork
Project and Team Management
Innovation – Creativity – Taking Risks
Customer Orientation
Managing of Learning Competences
Basic Communication
Intercultural Competence
Problem-Solving
Conflict-Handling
Time Management – Organisation
Interpersonal Efficiency
Leadership
Self-Managed Learning
Autonomy and Responsibility
Entrepreneurship
Straightt to the new Competence Assessment Tools! -> http://www.competenceassessment.eu/
assessment.eu/
If you have any questions, write us to: contact@fatcat.hu or kennet.lindquist@pedagogic.com
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