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Evaluerings resultat från intervjuer med studeranden

Bedömningsfrågorna var lätta att förstå för alla deltagare och de hade inga problem att svara.Om någon kände sig osäker fick
de stöd av en mentor.Detta behövdes väldigt sällan.
•

Tiden reserverad för den praktiska bedömningen var tillräcklig för alla studeranden. En del menade att den var för kort för att
visa allt man lärt sig. Alla deltagare hade önskat visa mer av vad de kunde.
 Den praktiska delen av bedömningen kunde ha förlängts med ett arbetspass.

•

Den praktiska delen innan bedömningen var tillräckligt lång för alla deltagare. De gjorde under bedömningen samma som de
gör under den dagliga arbetsverksamheten. Och när studerandena är vana med besökare, som kommer till bageriet, var
denna situation inte störande, att ha okända personer runt omkring sig.

•

De teoretiska inlärningsdelarna före bedömningen ansågs vara tillräckligt långa av studerandena. ( Då lärarna ansåg att de var
för korta , eftersom den dagliga verksamheten inte tillät mer inlärnignstid)
 Mer teoretisk inlärningstid bör tillåtas då kvalifikationer planeras i framtiden.

•

Bedömningen I sig skapade inte stress för deltagarna. De kunde använda material och utrustning, som de var vana vid och
vana vid okända personer I bageriet. Studeranden inom Chance B organisationen kanske inte skulle ha varit lika vana, är detta
en viktigt synpunkt , som bör noteras i samband med planering av bedömning för andra studeranden. Studeranden beskrev
inga nya förslag till förbättringar.

•

Orsaken till att man deltog I en bedömning var att studerandena ville visa vad de har lärt sig och vad de kunde bidra med till
arbetsmarknaden. Självförverkligande och att bli uppmärksammad genom deras prestationer är mycket viktigt.

Sammanfattning
•

Alla studerandena var positiva till bedömningen och ingen var over”tränad”.

•

Den enda kritik någon nämnde var att de hade för lite tid att visa vad de kan. De nästan kände att arbetet var under deras
kapacitet. Detta borde uppmärksammas och bedömningsuppgifterna borde breddas.

•

Alla deltagare förstod att ett officiellt intyg skulle främja deras situation på arbetsmarknaden och därför var de beredda att stöda
satsningen. Alla rekommenderar andra att deltar på en sådan bedömning.

