E-Validering och
Kompetensutveckling

Partners i projektet

Inom ramen för VLM och OFFe-projektet
planeras och utvecklas nu en ny form för
validering med kopplade kompetensutvecklingsinsatser via IT-teknik inom
kompetensområdet vård och omsorg.
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E-Validering och
Kompetensutveckling
inom Vård och omsorg

Detta kommer att ske genom Mapaz MZ´s
validerings– och kompetensutvecklingsplattform. Utgångsläget för valideringen
är ”Yrkeskompetens inom vård och omsorg” i förhållande till Omvårdnadsprogrammets kurser och betygskriterier.

IT-baserat valideringsverktyg med kopplade
kompetensutvecklingsinsatser

Projektet drivs av VLM-institutet

www.vlm.se
www.offe.se
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E-Validering och Kompetensutveckling
Inom vård och omsorg

Valideringsverktyget
Valideringsverktyget utformas i tre delar.
•

Teoretiska test

•

Praktiska test

•

Praktiska bedömningar

Direkt åtkomliga utbildningsdelar kopplas till respektive validerat delmål för att
fylla de eventuella behov av kompetensutveckling som finns och därefter ges
betyg i den aktuella kursen.

Validering innebär en värdering av kunskaper och färdigheter som en vuxen
person skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Regeringens definition lyder: ”Med validering avser regeringen en strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och
kompetens som uppnåtts både i och utanför det formella utbildningsväsendet”.

Det IT-baserade validerings– och kompetensutvecklingsverktyget utvecklas i nära
samarbete med användarna för att nå kvalitetssäkerhet och hållbarhet. En testbed vid
Kremlans särskilda boende för äldre i Sandvikens kommun arbetar därmed med verktygets användarcentrering som mål.
Detta innefattar såväl utformningen av de
specifika delarna för de olika formerna av
validering och kompetensutveckling som
enkelheten i användning av systemet ex. inloggning, kompetensutvecklingsplan, sammankoppling mellan verktygets olika valideringsformer o.s.v. samt testledarnas funktion
och tillgänglighet.
Vid verksamheten finns datorer där personalen inom ramen för sin arbetstid ges möjlighet att testa verktyget i sin helhet och ge
feedback till projektutvecklarna för att på
bästa sätt nå ett användarvänligt instrument. .
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