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Resultat från intervjuer med bedömare och lärare
•

Bedömningsprocessen definierades som positive av bedömarna och av lärare, eftersom båda delarna (teoretisk och praktisk
bedömningsdel) förverkligades i en bekant miljö för de studerandena. En annan positiv sak anknutet till bedömnings atmosfären
var att bedömare och lärare fick bekanta sig med varandra någon vecka innan bedömningen.

•

Den största skillnaden jämfört med den officiella bedömningen (LAP) I denna examen (I Österrike troligtvis nivå 4) är
att studerandena inte tillfrågas någon teoretisk kunskap, då de genomför den praktiska delen. Man har rätt till att koncentrera
sig fullt ut på de praktiska uppgifterna. ( Teoretiska frågor om tekniska delar frågas efteråt). Man har även skillnader i
bedömningens varaktighet: denna pilot begränsas till ca 2,5 timme (LAP : fyra timmar), och den teoretiska delen till max 15
minuter (LAP: 20 minuter).

•

Observeringsblanketten var till stöd, men för lång och komplicerad. De flesta sociala kompetenser var svåra att evaluera
under bedömningssituationen och reflekterade inte speciella aspekter (ex. problem i gruppen). Det var ju inte vanlig
arbetssituation utan en speciell situation.

•

Förslag till förbättringar anknyts till att det var inte möjligt att säkra smakupplevelsen eftersom man använde bageriets recept.
Man kunde enbart säkra bageriets kvalitet av recept (mark: också under LAP använder studeranden välkända recept och
behöver inte själva skapa nytt).

•

Certifikatet är tänkt att vara mycket tydligt och välstrukturerat och lätt att förstå. Det har uppmärksammats att enbart positiva
ord bör användas.Ordet NQF är inte bekant bland arbetsgivare. Därför bör ordet förklaras kort i certifikatet.

•

Varaktigheten av inlärning och utbildning ansågs vara för kort speciell hänvisning då till den teoretiska delen. De praktiska
aspekterna på bedömningen tillhörde den dagliga sysselsättningen och väl intränat.
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Sammanfattning:
•

Allt som allt ansågs bedömningsprocessen av bedömare och lärare vara positiv.

•

Den praktiska träningstiden är tillräckligt lång, men eftersom man har ansvar för en daglig verksamhet blir inlärningstiden för
den teoretiska delen för kort.

•

Skillnaderna till lärlingsexamen (LAP) är den mer pressade tiden och den komplexa teoretiska kunskapen om mat och
karakteristika samt egenskaper.

•

Bedömarna tycker inte om för många förbestämda frågor. De föredrar att fråga på sitt eget sätt.

•

Frågorna till studerandena efter den praktiska bedömningen och diskussionerna med utbildarna uppfattades, som mycket
innehållsrikt.

•

Godkännandet av sociala kompetenser ansågs av bedömarna att vara en mycket svår uppgift.
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