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Dobrodošli v našem četrtem 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. 

 

 

→ DRUGA FAZA TESTIRANJA 

Po prvi fazi testiranja (ki je potekala od 

januarja do marca 2022) so partnerji projekta 

RAFT nadaljevali z drugo fazo.  

Tudi tokrat so partnerji projekta RAFT testiranje 

organizirali v svojih organizacijah za učenje na 

delovnem mestu ali v organizacijah svojih 

pridruženih partnerjev. 

Cilj druge faze pilotnega testiranja je, da se 

partnerji poglobijo v  RAFT standarde 

ocenjevanja in sodelujejo z več udeleženci 

skozi daljše časovno obdobje. Poleg tega sta 

tokrat partnerja ALIE in AID zagotovila tudi 

novo orodje za ocenjevanje, ki temelji na RAFT 

standardu, in sicer gre za popolnoma 

prilagodljive ocenjevalne vprašalnike.  

Ta nova pilotna faza je partnerjem omogočila 

tudi ovrednotenje temeljitejšega pristopa k 

ocenjevanju, ki vključuje tri ocenjevalce in 

samoocenjevanje udeležencev. Ta nov 

pristop se ocenjuje zaradi zagotavljanja 

priznavanja spretnosti s pomočjo digitalnih oz. 

odprtih značk.  

 

Poglejmo, kako je potekala druga faza 

testiranja v partnerskih organizacijah.  

 

→ AID, Belgija  

V Belgiji je organizacija AID izvedla drugo fazo 

testiranja v sodelovanju s centrom za poklicno 

izobraževanje in usposabljanje v Namurju, Le 

Perron de l’Ilon. 

http://facebook.com/raft.project/
mailto:info@raft-project.eu
https://raft-project.eu/
https://raft-project.eu/
https://www.aid-com.be/
https://www.centrelilon.be/leperron/
https://www.centrelilon.be/leperron/
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Le Perron v svojih treh restavracijah izvaja 

tečaje usposabljanja na delovnem mestu za 

bodoče pomočnike v kuhinji in strežbi.  Ekipa 

organizacije Le Perron je lani že sodelovala v 

prvi pilotni fazi projekta RAFT, zato so se strinjali, 

da izvedejo tudi drugo fazo testiranja. V 

testiranju sodelujejo trenerji in socialni delavci, 

ki se ukvarjajo s standardi HoReCa. AID  se 

zavzema za to, da bodo trenerji v organizaciji 

Le Perron delali na trajnem uvajanju orodij 

RAFT v svoje pedagoške metode.  

 

→ SCF, Italija 

V Italiji je organizacija SCF organizirala 

testiranje v sodelovanju s centrom za poklicno 

izobraževanje in usposabljanje, socialnim 

podjetjem Francesco d'Assisi Social 

Cooperative.  Tema testiranja je bila 

vzdrževanje zelenih površin. Sodelovali so trije 

ocenjevalci: strokovnjak s področja 

hortikulture, strokovnjak za komuniciranje in 

odnose z javnostmi ter strokovnjak za 

zaposlovanje. Pilotno testiranje so izvedli s 7 

udeleženci. Ocenjevali so zavzetost, 

organiziranost in komunikativnost. Po mnenju 

ocenjevalcev je orodje uporabno, vendar 

zahtevno. Predlagajo, da se ocenjevanje 

izvede večkrat, v različnih trenutkih, da bi bilo 

čim bolj realistično.  

 

 

Prav tako menijo, da udeležencev ne smemo 

obvestiti o postopku opazovanja. Če ljudje 

vedo, da jih opazujemo, so pozorni na pravilno 

vedenje in ustrezno komunikacijo, kar pomeni, 

da ocena ne bi bila realistična.  

 

V zvezi z ocenjevalnimi vprašalniki se je 

izkazalo, da so skoraj vsi udeleženci (6 od 7) 

menili, da je odprta značka koristna, in bi jo 

radi  prejeli. Poleg tega so mnogi dejali, da so 

se pri spraševanju dobro počutili, saj so jih 

spraševali po njihovem mnenju in so se zato 

počutili vključene. 

 

 
Vzdrževanje vrtov v Italiji 

 

→ INUK, Slovenija 

V Sloveniji je INUK Inštitut pri testiranju 

sodeloval s CUDV Draga, ki je izvajala testiranje 

v okviru restavracije Druga Violina v Ljubljani. 

Restavracija Druga violina zaposluje osebe z 

motnjo v duševnem razvoju in jim tako 

omogoča aktivno vključevanje v družbo in 

delovno okolje ter opravljanje koristnega oz. 

njihovim zmožnostim primernega dela.  

http://facebook.com/raft.project/
mailto:info@raft-project.eu
https://scformazione.org/
https://www.francescodassisi.org/
https://www.francescodassisi.org/
http://www.inuk.si/
https://www.facebook.com/cudvdraga?__cft__%5b0%5d=AZX47aB08IArZKjYy0c6-WZxhwfb1NwrHQjvfG4T5LXHduQGIZ8KIxOT2jTrvWX8l73zYNG47Ot4422etILhVWJzIAofOiSn1xIGNHDJ0SkUbdIb-tj8zbhN_2DwEjyY187xnD2NY3zIepyC9IUBsgHlYuQXBQIfK4isax6pZ2Dp5XIu1uqz8lZYVzMkXZ5UPf8&__tn__=-%5dK-R
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Na testiranju, ki so ga izvedli oktobra v 

restavraciji Druga violina, je sodelovalo 7 

udeležencev. Trenerji so ocenjevali standard 

HoReCa za pomočnika natakarja. Kar zadeva 

samoocenjevanje, so se nekaterim 

udelžencem posamezna vprašanja v okviru 

samocenjevanja zdela nekoliko težje 

razumljiva, vendar pa so s pomočjo mentorjev 

vsi uspešno izvedli samoocenjevanje, ki je bilo 

del skupne ocene znanja in sposobnosti 

posameznega udeleženca. Vsi so tudi dejali, 

da bi želeli imeti digitalno značko, s katero bi 

lahko drugim lažje razložili svoja znanja in 

sposobnosti. 

 

 
Udeleženci testiranja v Sloveniji 

 

→ CHANCE B, Avstrija  

V Avstriji je v začetku avgusta na ekološki 

kmetiji organizacije Chance B potekala druga 

faza testiranja. Pri testiranju je sodelovalo 

sedem udeležencev. Mehke veščine kot so 

komunikativnost, organiziranost in zavzetost so 

trenerji ocenjevali na delovnem mestu in s 

pomočjo dodatnih razgovorov. Na splošno je 

drugo poskusno ocenjevanje potekalo dobro, 

udeleženci pa so z veseljem sodelovali. Med 

samoocenjevanjem so potrebovali dodatno 

razlago, da so razumeli trditve in so se lahko 

ocenili. Zato so se odločili za skupinsko 

ocenjevanje. Po eni strani je to omogočilo, da 

se trditve pojasnijo vsem hkrati, po drugi pa je 

skupinsko ocenjevanje pomenilo dodano 

vrednost za udeležence, ki so se lahko učili iz 

povratnih informacij in pogledov svojih 

vrstnikov. 

 

 
Ekološka kmetija organizacije Chance B 

 

→ AGFE, Francija  

Organizacija AGFE je izvedla testiranje skupaj 

s pridruženim francoskim partnerjem Equalis. 

Testirali so ocenjevalni standard za pomočnika 

parkovnega vrtnarja. Ocenjevanje je 

http://facebook.com/raft.project/
mailto:info@raft-project.eu
https://www.chanceb-gruppe.at/
https://www.agfe95.eu/
https://www.equalis.org/
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potekalo od julija do septembra na njihovih 

vrtovih v pariških regijah. V njem sta 

sodelovala dva trenerja in šest udeležencev 

usposabljanja. Udeleženci so z velikim 

veseljem ocenjevali sami sebe in pri 

ocenjevanju pomagali drug drugemu, saj je 

le-to potekalo v parih. Izvajalca usposabljanja 

sta povedala, da je bilo lažje ocenjevati 

udeležence v parih, saj je bila izmenjava 

znanja tako bogatejša. 

 
Udeleženci na vrtovih organizacije Equalis v Franciji  

 

→ALIE, Francija  

Organizacija ALIE je testiranje izvajala od 

septembra do oktobra na vrtovih les Jardins 

de Cocagne de Saint Bernard, na otoku 

Reunion. Testirali so ocenjevalni standard za 

pomočnika parkovnega vrtnarja. Pri testiranju 

sta sodelovala 2 trenerja in 14 udeležencev. Za 

udeležence je bilo samoocenjevanje 

zanimivo, čeprav včasih zahtevno. Trenerji 

menijo, da ima ta način ocenjevanja 

potencial, vendar je na tej točki preveč 

zamuden.   

 

 
Vrtovi organizacije ALIE in njihovi udeleženci 

testiranja 

 

PARTNERJI 
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