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Promoting the REcognizability of Learning outcomes
from vocAtional educaTion to higher Education
Kutsehariduse õpiväljundite tunnustamine kõrghariduses
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Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja
Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

●●Eesmärgid:

Uuendussiirde projekti eesmärgiks on:
• suurendada koostööd tervise ja sotsiaalhoolduse valdkonna kutse- ja
kõrghariduse õppekavade vahel, toetades kutseõppe õpiväljundite arvestamist kõrghariduse õppekavades
• teha kokkuvõte varasematest õpiväljundite tunnustamisega seotud projektidest
• määrata kindlaks konkreetsed viisid, kuidas riiklikke raamistikke silmas
pidades suurendada kutsehariduses omandatu arvestamist kõrghariduse
õppekavadesse kolmes Euroopa riigis.

●●Projekti sisu:

Projektis levitatakse meetodeid, vahendeid, protseduure ja suuniseid varasemate kutseharidusõpingute arvestamisel kõrgharidusõppes. Kohandatakse parimaid praktikaid ja testitud mudeleid:

• korraldamaks institutsionaalset VÕTA protseduurikat nii kutseõppe- kui
ka kõrgharidusasutustes
• arvestamaks eelnevat õppimist lähtuvalt väljundipõhisest õppest
(sh ECVET)
• nõustamaks õppijaid ja VÕTA taotlejaid
• koostööks kutse- ja kõrgharidusasutuste vahel õppekavade väljatöötamisel ja õpiväljundite tunnustamise protseduuridel.
Kõigil projekti partneritel on kogemus vähemalt ühes ülalmainitud valdkonnas ning nad jagavad projektis oma varasemaid kogemusi.
Projekti tegevused:
• raamistiku määratlemine, analüüsides osalevates riikides kehtivaid
seaduslikke aluseid ja olukorda kutsehariduse õpiväljundite arvestamisel
kõrghariduses

• arvestamise protsessidest, rakendatud ja testitud metodoloogiatest ning
kohandatavatest vahenditest kokkuvõtte tegemine
• erinevate metodoloogiate ja vahendite edasiarendamine, nende kohandamine rahvuslikku konteksti ning rakendamine partnerkoolides
• kutse- ja kõrgharidusasutuste vahelise koostöö edendamine, leppides
kokku lihtsustatud arvestamisprotsessis
• kutseõppest kõrgharidusse siirduvatel üliõpilastel lihtsustatud arvestamise
rakendamine
• projekti tulemuste jagamine, et tagada jätkusuutlikkus ning levik
Euroopas.

●●Partnerid:

P0 Lead Partner: Akademie für berufliche Bildung gGmbH (Saksamaa)
P1 Fachhochschule Dresden - Private Fachhochschule gGmbH (Saksamaa)
www.fh-dresden.eu
P2 Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž (Eesti)
www.tlu.ee/en/haapsalu-college
P3 Kuressaare Ametikool (Eesti)
www.ametikool.ee
P4 Savonia University of Applied Science (Finland)
www.savonia.fi
P5 Savo Vocational College (Finland)
www.sakky.fi

