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Årets yrkeslärare i Göteborgsregionen utsedd!
– Edin Filipovic, bagerilärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet
Bland flera nominerade har nu en vinnare utsetts och därmed korats till Göteborgsregionens
bästa yrkeslärare; Edin Filipovic, bagerilärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet, Ester
Mosessons gymnasium, Göteborg.
– Årets Yrkeslärare i Göteborg är ett pris för att uppmärksamma duktiga yrkeslärare, just för att de
spelar en väldigt viktig roll i samhället. De säkerställer att yrkesutbildningarna presterar och levererar
på hög nivå och är attraktiva för eleverna, vilket är väsentligt för Sveriges framtid, säger Pontus
Slättman, WorldSkills Sweden.
Genom sina gedigna kunskaper och erfarenheter inom ämnena lyckas Edin motivera eleverna till att
plocka fram sina bästa egenskaper och lyckas med sina studier. Edin jobbar dessutom aktivt med att
skapa kontakter med näringslivet och ser till att kompetensutvecklas genom att själv praktisera på
bagerier i Göteborg, för att påminnas om det ”verkliga” jobbet. Hans förmåga att ge elever framtidstro,
tillsammans med hans starka tro på samarbete över gränserna för att nå goda resultat hos eleverna
gör att Edin är årets yrkeslärare 2016 i Göteborgsregionen.
Med att utse Årets Yrkeslärare hoppas WorldSkills Sweden, som ligger bakom EuroSkills i Göteborg
2016, att kunna inspirera andra yrkeslärare och sprida goda exempel på fina insatser, bra idéer och
stort engagemang som alla spelar en central roll i en utbildning, inte minst för att eleverna ska trivas
och prestera.
– Det känns helt overkligt, man tror aldrig att man ska vinna. Jag var glad över att vara nominerad och
självklart känns det extremt kul att vinna. Mina underbara kollegor ska ha ett stort tack för att de alltid
stöttar mig och för att vi alltid tar tid att hjälpa varandra, säger Edin Filipovic.
Alla har kunnat nominera till Göteborgs bästa yrkeslärare där bland annat några av kriterierna var att
läraren ska ha en uthållig och god relation till arbetsgivare och kunna bemöta de krav på kvalitet som
ställs, samt i sin roll lyckats entusiasmera elever till lärande och kunskapssökande.
Priset som är ett samarbete mellan WorldSkills Sweden, ”Utmärkelsen” och SAK-rådet, delades ut
i samband med EuroSkills 2016 (Yrkes-EM) i Göteborg som pågår just nu.
BILDER PÅ ÅRETS YRKESLÄRARE:
https://www.flickr.com/photos/yrkessm08/31212092932/
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Yrkeslandslaget, Sveriges viktigaste landslag, består av landets bästa unga yrkesutövare inom bl a bygg,
design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Sverige har genom åren vunnit flera internationella medaljer.
Bakom Yrkeslandslaget står WorldSkills Sweden som är ett samarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och
staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Bakgrunden till
satsningen är att höja statusen, intresset och kvaliteten på svensk yrkesutbildning.
www.worldskills.se
EuroSkills Göteborg 2016
EuroSkills är Europas största tävling i yrkesskicklighet. År 2016 genomförs evenemanget 1-3 december i
Göteborg, i samarbete mellan WorldSkills Sweden, Göteborg & Co och Svenska Mässan. 500 ungdomar från 28
länder kommer att tävla i 35 yrken. Besökarmålgrupp är ungdomar, föräldrar och skolpersonal. Vår vision är att
EuroSkills ska vara en inspirerande manifestation för yrkesvägar och framtidslust.
www.euroskills2016.se

