FORMATIV BEDÖMNING - HUR ARBETAR FINLAND MED DET?
Vi har äran att presentera Minttu Myllynen. Lärare från Finland som har stor erfarenhet av
formativ bedömning. Hon kommer under kvällen presentera hur hon jobbar med
lärplattformen Qridi och hur det stöttar henne i hennes dagliga arbete som lärare, med fokus
på formativ bedömning. Vikarielärare bjuder på detta event.
Datum:
Tid:
Plats:

Tisdagen den 1 oktober
17:00-19:30
The Park, Sveavägen 98, plan 2

Från 17:00 kommer vi bjuda på kaffe och kaka. 17:30 kör vi igång med ca. 45 minuters
föreläsning och presentation samt frågestund. Efter det kommer vi bjuda på vin, öl alt.
alkoholfritt och tilltugg för den som vill stanna och mingla och prata mer med Minttu.
Vi har begränsat antal platser, så först till kvarn!
Anmäl dig: klicka här
Varmt välkommen!
Mvh Emil, Elias och Märta
OM MINTTU:
Klasslärare sedan 2005. Tutorlärare (i Sverige kan det likställas med
förstelärare) med fokus på bedömning.
Hon drivs av:
- att utveckla undervisning så att eleverna får de bästa möjliga
förutsättningarna för att lära sig nytt,
- mångsidiga formativa bedömningsmetoder,
- synligt lärande,
- kooperativt lärande.
OM QRIDI:
●
●
●
●
●
●

Qridi är det mest omfattande och lättanvända verktyget på marknaden.
Qridi sparar lärarnas tid.
Qridi synliggör lärande.
Qridi kan hjälpa eleverna att bli mer självreglerade och få bättre resultat i lärandet.
Qridi har utvecklats med de bästa pedagogerna och lärandexperter i Finland.
Både lärare och elever älskar att använda Qridi.
Qridi erbjuder läraren ett didaktiskt tillvägagångssätt genom vilket det är
enkelt att genomföra mångsidiga formativa bedömningar i
undervisningen. Qridi lämpar sig för alla läroämnen och används av
såväl klasslärare som ämneslärare och speciallärare.

Det kompletta digitala verktyget för formativ bedömning möjliggör själv-, kamrat- och
gruppbedömningar för eleverna samt vårdnadshavar- och lärarbedömningar. Med hjälp av
uppgiftslistan kan läraren följa med hur uppgifterna framskrider i realtid. Läraren kan tillsammans med
eleven ställa upp personliga mål för eleven, som sedan är enkla att följa upp. När Qridi används på ett
mångsidigt sätt är det ett organisations- och bedömningsverktyg för både lärare och elever.

