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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. 

 
 

Konzorcij projekta RAFT že skoraj eno leto 

razvija prva dva intelektualna rezultata, in 

sicer: 

 

→ Referenčni okvir ocenjevanja v sektorjih 

HOREKA in HORTIKULTURA  

Partnerji so najprej izbrali dva poklica, s 

katerima se bodo ukvarjali, in sicer 

pomočnik natakarja v sektorju HOREKA ter 

pomočnika parkovnega vrtnarja v 

hortikulturi (poklici na ravni 3 evropskega 

ogrodja kvalifikacij). 

Nato so določili skupne učne enote. Za 

vsako enoto so partnerji opredelili merila in 

kazalnike za ocenjevanje poklicnih 

kompetenc in mehkih veščin. Prototipe 

referenčnih okvirov za ocenjevanje morajo 

dokončati in preučiti trenerji iz partnerskih 

organizacij in podjetij iz omenjenih sektorjev. 

Ko bodo dokončani, bodo najprej pilotno 

preizkušeni na usposabljanju za trenerje v 

Avstriji, marca 2022, nato pa jih bodo 

partnerji preizkusili tudi s formalno 

nizkokvalificiranimi posamezniki.  
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→ Vodnik po metodah ocenjevanja in 

postopku priznavanja/ potrjevanja 

priložnostnega/ neformalnega učenja 

Partnerji projekta RAFT so ustvarili  video 

posnetke o metodah ocenjevanja, ki jih 

uporabljajo v svojih državah za ocenjevanje 

priložnostnega/neformalnega učenja. Ti 

video posnetki bodo osnova za razvijanje 

vodnika za ocenjevanje.  

Partnerji se poleg drugih uveljavljenih 

metodologij in orodij aktivno ukvarjajo tudi z 

digitalnimi značkami (v ang. Open Badges), 

ki so digitalne slike z metapodatki. Ti podatki 

potrjujejo pridobljene spretnosti ali 

kompetence in vključujejo podatke o 

prejemniku ter merila za pridobitev značke. 

Gre za preverljivo in verodostojno digitalno 

potrdilo o izkušnjah, dosežkih, spretnostih, 

zavezah in vrednotah nekega posameznika.  

Prav tako gre za enakovredno priznan 

postopek ocenjevanja, v katerem lahko 

posameznik pridobi odprto značko za 

tehnične in netehnične spretnosti. Slednje so 

znane tudi kot mehke veščine. Povezane so 

z vedenjem, ki se izraža pri opravljanju nalog, 

kot so organizacija, komunikacija, 

prilagodljivost, vključenost, sodelovanje, 

samokontrola in reševanje problemov.  

PROJEKTNI PARTNERJI 

Association de Gestion des 

Fonds Européens (Francija) 

 

Actions Intégrées de 

Développement (Belgija) 

 

 

Association locale d’insertion 

par l’économique (Reunion) 

 

INUK Institute for Advanced 

Communication Management 

(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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