Hakemuksen arviointi

1

2

3

Hakemuksen laajuus

Hakulomakkeen
kysymysten 1-4
vastausten pituus on 0-2
lausetta kysymystä
kohden

Hakulomakkeen
kysymysten 1-4
vastausten pituus
on 3-4 lausetta
kysymystä kohden

Hakulomakkeen
kysymysten 1-4
vastausten pituus on
vähintään 5 lausetta
kysymystä kohden

Vertaistuutoreiden tehtävät

Hakemuksessa on
mainittu vertaistuutorin
tehtäviä kaksi tai
vähemmän

Hakemuksessa on
mainittu 3-5
vertaistuutorin
tehtävää

Hakemuksessa on
mainittu vertaistuutorin
tehtäviä 6 tai enemmän

Hakemuksessa ei ole
vastattu kaikkiin
kysymyksiin

Hakemuksessa on
vastattu kaikkiin
kysymyksiin

Hakemuksessa on
vastattu kaikkiin
kysymyksiin

Hakemuksessa on
mainittu kaksi syytä tai
vähemmän

Hakemuksessa on
mainittu vähintään
kolme syytä

Hakemuksessa on
mainittu vähintään viisi
syytä

asteikolla 1-3

Hakulomakkeen kysymyksiin
vastaaminen

Syyt vertaistuutoriksi
hakemiselle

Soveltuminen
vertaistuutoriksi

Videohakemuksen arviointi
asteikolla 1-3

Kysymyksiin vastaaminen

Sitoutuminen/ajankäyttö

Vahvuudet ja heikkoudet

Tuutoroinnin haasteet

Hakemuksessa on
Hakemuksessa on
mainittu asioita tai
mainittu 3-4 asiaa
ominaisuuksia kaksi tai
tai ominaisuutta, ja
vähemmän, ja perusteluja
perusteluita näihin
näihin on yksi tai ei
on vähintään kaksi
ollenkaan

1

Vastaa lyhyesti eikä
perustele vastauksia

2

3

Vastaa kysymyksiin,
Vastaa kattavasti ja
mutta perustelee
perustelee vastauksensa
vastauksia vain
hyvin
vähän

Harjoittelu on
Ilmoittaa harjoittelusta tai
tulossa, mutta se ei
vaihtoonlähdöstä
ole orientoivien
orientoivien aikaan
aikaan
Kertoo
heikkouksista ja
Kertoo vain heikkouksista
vahvuuksista,
tai vahvuuksista
korkeintaan neljä
asiaa
Ei tunnista tuutoroinnin
haasteita

Hakemuksessa on
mainittu 5-6 asiaa tai
ominaisuutta, ja
perusteluja näille on
vähintään neljä

Tunnistaa 1-2
tuutoroinnin
haastetta

Ei harjoittelua tai
vaihtoonlähtöä/tulossa
opetuksettomana aikana
Kertoo heikkouksista ja
vahvuuksista vähintään
viisi asiaa

Tunnistaa vähintään 3
tuutoroinnin haastetta

The evaluation of
the applications

1

2

3

on scale 1-3
The extent of the
application

The tasks of a peer
tutor

Answering the
questions in the
application form
The reasons for
applying

The suitability for
peer tutor’s role

The lenght of the
The lenght of the
answers in
answers in
questions 1-4 is 0- questions 1-4 is 34 sentences per
2 sentences per
question
question

The lenght of the
answers in
questions 1-4 is
at least five
sentences per
question

6 or more tasks of
Two or less of the
3-5 tasks of a peer
a peer tutor is
tasks of a peer
tutor is mentioned
mentioned
tutor is mentioned

Not all the
questions arent
answered

All of the
questions are
answered

All of the
questions are
answered

Two reasons or
less is mentioned
in the application

At least three
reasons are
mentioned

At least five
reasons are
mentioned

Two or less things
or features are
mentioned and
one or less of
these has been
validated

3-4 things or
features are
mentioned and at
least two of these
are validated

5-6 things or
features are
mentioned an at
least four of
these are
validated

The evaluation of
the
videoapplications

1

2

3

on scale 1-3
Answering to the
questions

Answer briefly and
do not justify the
answers

Commitment / time Indicates training
or exchange for
management
orienteering time
Strengths and
weaknesses

Challenges of
tutoring

Answers
questions but
gives little
justification for
answers
Training is
coming, but it’s
not at time of
orientation

Answer questions
comprehensively
and justify her
answer well
No practice or
exchange /
coming during
uneducated time

Tells only about
weaknesses or
strengths

Tells about
weaknesses and
strengths, up to
four things

Tells at least five
things about
weaknesses and
strengths

Does not
recognize the
challenges of
tutoring

Identify 1-2
tutoring
challenges

Identify at least 3
tutoring
challenges

