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Dobrodošli v našem prvem novičniku
ERASMUS+ projekta »RAFT Priznavanje učenja
na delovnem mestu«
O PROJEKTU
Projekt RAFT “Priznavanje učenja na
delovnem mestu” (“Reconnaître les
Acquis en Formation par le Travail“) si
prizadeva za formalno ocenjevanje
znanja in spretnosti, pridobljenih v
usposabljanju na delovnem mestu, z
namenom priznavanja tako pridobljenih
spretnosti
ob
hkratnem
ohranjanju
splošnega
neformalnega
konteksta
usposabljanja. Ta nov pristop bo omogočil
formalno
nizkokvalificiranim
posameznikom, da dosežejo učinkovite
poti usposabljanja in pridobijo formalno
priznanje pridobljenih veščin. Projekt prav
tako spodbuja učenje na delovnem mestu
in socialno vključenost ranljivih skupin.

OZADJE PROJEKTA
Razne evropske študije so poudarile
pomen različnih oblik usposabljanja na
delovnem mestu, organiziranega v Evropi,

in so razvile priporočila glede ključnih
kompetenc za trenerje v organizacijah,
kjer poteka usposabljanje na delovnem
mestu.
Kljub neformalnemu priznavanju učenja
na delovnem mestu (angl. work-based
learning), pa se pojavljajo stalne težave pri
priznavanju tovrstnih učnih rezultatov.
Čeprav so se metodologije vrednotenja
učnih
rezultatov,
ki
temeljijo
na
priložnostnem/neformalnem
učenju,
izkazale kot zelo pomembne za formalno
nizkokvalificirane
posameznike,
da
dosežejo učinkovite poti usposabljanja, pa
neformalni značaj teh sistemov trenutno
ne omogoča njihovega certificiranja.

GLAVNI PROJEKTNI REZULTATI
Konzorcij RAFT bo sodeloval pri razvoju
naslednjih intelektualnih rezultov:

→ Referenčni okvir ocenjevanja v
sektorjih HOREKA in HORTIKULTURA

Spremljajte nas:
facebook.com/raft.project

Kontaktirajte nas:
info@raft-project.eu

Izjava o omejitvi odgovornosti: Podpora Evropske komisije za pripravo te
publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija
ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
.
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Pripravljena bodo ocenjevalna merila za
usposabljanje na delovnem mestu v
sektorjih HOREKA in HORTIKULTURA z
namenom določitve kriterijev in metod
ocenjevanja učnih rezultatov.

PROJEKTNI PARTNERJI

→ Vodnik po metodah ocenjevanja
in postopku priznavanja/
potrjevanja priložnostnega/
neformalnega učenja
Izdelan bo vodnik po inovativnih metodah
za
ocenjevanje
priložnostnega/
neformalnega učenja, ki bo namenjen
učiteljem PIU, da bodo lahko preizkusili
razvita orodja (referenčni okvir in orodja za
ocenjevanje). Ta priročnik bo vseboval
poglavje o različnih instrumentih za
spodbujanje
priznavanja
in
/ali
potrjevanja poklicnih kompetenc.

→ Vodnik kakovosti za sisteme
priznavanja
priložnostnega/
neformalnega učenja
Pripravljen bo Vodnik kakovosti, ki bo
predlagal nekatera koristna merila za
zasnovo
sistema
za
priznavanje
kompetenc, pridobljenih v priložnostnem
ali neformalnem učenju.

Association de Gestion des
Fonds Européens (Francija)
Actions Intégrées de
Développement (Belgija)

Association locale d’insertion
par l’économique (Reunion)
INUK Inštitut za napredno
upravljanje komunikacij
(Slovenija)
University of Klagenfurt
(Avstrija)
Scuola Centrale Formazione
(Italija)
Zemgales Nevalstisko
Organizaciju Atbalsta Centrs
Biedriba (Latvija)
Chance B Holding GMBH
(Avstrija)
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