Eesmärgid

Kutsehariduse õpiväljundite tunnustamine kõrghariduses

VET

Mida RELATE teeb?

	Kellele ja milleks see arvestamine?

(vocational education and training)

osalevad riigid

level of exploitation of RPL in
different countries

application

introduction phase
- recommendation of HRK

Arvestamisprotsesside ja hariduse kvaliteet peab olema tagatud igas etapis

D:	lasteaiaõpetaja, raviõpetaja, tervistava
hariduse terapeut
EE: heaolu ja spaa, sotsiaalne tervis
RO: tervishoid, liikumisravi

Inimene
kellel on varasem õpikogemus
(kutsehariduses) ja soov selle arvestamiseks

Informatsioon ja nõustamine
taotlusprotseduuride kohta kõrgharidust omandama tulnud taotlejale, kes omab varasemat kogemust

Proof of Prior Learning
presented by the applicant once (s)
he has information about the possibility of recognition of VET learning outcomes, it is the task of the
applicant to compile necessary documentation

Hinnatakse

Reeglid seavad raamistiku sellele, mida konkreetses riigis või organisatsioonis
võidakse arvestada ja mida mitte

• Tagab ja edendab kutseõppeasutuste ja kõrgharidusasutuste vahelist koostööd leppides
kokku lihtsustatud arvestamisprotsessis
• võimaldades kutseõppest ja kõrgharidusse
siirduvatel üliõpilastele lihtsustatud korras
arvestamist
• levitades projekti tulemusi ja tagades nende
jätkusuutlikkuse ning leviku Euroopas
• Kirjeldatakse erinevaid professionaalseid
kvalifikatsioone tervise ja sotsiaalhoolduse
valdkonnas ECVET alusel:

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

Võimalike kasusaajate hulgas on inimesed, kes
• soovivad alustada õpinguid, kuid kel puudub
vajalik kvalifikatsioon kursusele või õppekavale õppima pääsemiseks
• soovivad õppida välismaal, kuid kel ei ole
võimalik hõlpsasti tõestada oma hariduse
vastavust välisriigi haridusasutuse nõuetele
• on juba kõrghariduse omandanud, ent soovivad seda täiendada või alustada tööd mõnes muus valdkonnas
• soovivad professionaalset kvalifikatsiooni
omandades tõendada olemasolevaid oskusi
ja teadmisi
• soovivad, et arvestataks oskusi, mis on
omandatud informaalselt töö või vaba aja
tegevuste kaudu

lisainformatsioon

kas varasemalt õpitu vastab kõrghariduse õppekava sisule ja õpiväljunditele

Eesti

Finland

Saksamaa

Rumeenia

Thinking about
- no legal famework for RPL

Arvestamine
toimub hindajate positiivse otsuse
korral ja juhul kui õpiväljundid on
kaetud

Recognition of Prior Learning (RPL)
aitab vältida korrates moodulite
või kursuste, mis on juba möödas.
RELATE uuringud võima luste ja meetodite
ülekandmine ainepunktisüsteemi ECVET ja
ECTS.

HE
(higher education)

Projekti partnerid on:

Fachhochschule Dresden –
private Fachhochschule gGmbH
Germany
www.fh-dresden.eu

Tallinn University Haapsaalu
College – Estonia
www.tlu.ee/en/haapsalu-college

Koordinaator:
Akademie für berufliche Bildung gGmbH
Blochmannstraße 2, 01069 Dresden
SAKSAMAA

Kurressare Regional Training
Center – Estonia
www.ametikool.ee

Savonia University of applied
Science (SUAS) – Finland
www.savonia.fi

Claudio Orlacchio
Fon.: +49 351 2585689-461
Fax:
+49 351 2585689-418
E-Mail: corlacchio@afbb-ggmbh.de

Savo Vocational training
school (SAKKY) – Finland
www.sakky.fi

Akademie für berufliche
Bildung gGmbH – Germany
www.ausbildung-und-studium.de

www.relate-project.eu

