Obiective

Promovarea recognizabilităţii rezultatelor învățării de
la învățământul vocaţional la învățământul superior.

(educaţie şi formare vocaţională)

Asigurarea și promovarea cooperării între instituțiile VET şi cele de învăţământ superior

Ţări participante

aplicare

faza de introducere
- recomandarea Conferinţei
Rectorilor din Germania

care are experienţă în învăţarea anterioară (din VET) şi doreşte să o recunoască

Calitatea proceselor de recunoaștere și educația în general,
trebuie să fie asigurată în orice stadiu

GER:	Educatoare, educator de remediere,
terapeut de educație curativă
EE:	Wellness şi spa, servicii sociale şi de
sănătate
RO: Îngrijirea sănătății, Kinetoterapie

Persoană

Informare şi consiliere
asupra procedurilor de aplicare trebuie oferită aplicantului care vine la
o instituţie de învăţământ superior
şi care are o experienţă anterioară
ce ar putea fi recunoscută

Dovada învăţării anterioare
trebuie prezentată de către aplicant
imediat ce el/ea a primit informaţii
despre posibilitatea recunoaşterii
rezultatelor învăţării VET; este sarcina aplicantului de a compila documentaţia necesară

Regulamentele stabilesc un cadru pentru ceea ce poate sau nu
poate fi recunoscut într-o anumită țară sau organizație

• Încheierea de acorduri referitoare la procesele de recunoaștere standardizate și furnizarea
de modele pentru aceste acorduri
• Capacitarea părților interesate din VET și învăţământul superior pentru a implementa
procesele de recunoaștere
• Diseminarea rezultatelor proiectului și asigurarea sustenabilității și exportării lor în Europa.
• Descrierea exemplară a diferitelor calificări
profesionale în domeniul sănătății și asistenței sociale, în conformitate cu ECVET:

nivelul de exploatare a RÎA în diferite ţări

	Pentru cine este recunoaşterea şi ce înseamnă ea?

VET

Ce va face RELATE?

Principalul scop al transferului este de a rezuma
rezultatele unor proiecte anterioare care se referă la recunoaşterea rezultatelor învăţării şi de
a determina căi specifice de promovare a permeabilităţii în programele de învăţământ superior în trei state europene luând în considerare
condiţiile cadrului naţional.

• doresc să-şi înceapă studiile dar nu dispun de
calificarea necesară pentru a se înscrie la un
curs sau program
• doresc să studieze în străinătate dar nu pot
stabili cu ușurință dacă educația lor este adecvată pentru a îndeplini cerințele instituției de
învățământ dintr-o țară străină
• au obținut deja o diplomă de învățământ superior dar doresc să o extindă sau să înceapă
să lucreze într-un alt domeniu
• doresc să furnizeze dovezi asupra competențelor și cunoștințelor existente atunci când
fac demersuri în vederea obţinerii unei calificări profesionale
• doresc să aibă competențe dobândite informal, prin activități recunoscute de muncă sau
de agrement

Informaţii suplimentare

Validare
a faptului că rezultatele învățării anterioare acoperă conținutul și rezultatele din curriculum-ul instituţiei
de învăţământ superior

A gândi despre
- nici un cadru legal pt. RÎA

are loc în cazul în care decizia evaluatorilor este pozitivă şi rezultatele învăţării sunt acoperite

Estonia

Germania

România

Recunoaşterea

Recunoaşterea Învăţării Anterioare (RÎA)
 ELATE cercetează oportunitățile și meR
todele de transfer între sistemele de credite ECVET şi ECTS

ÎS
(învăţământ superior)

Partenerii proiectului sunt:

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

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

Coordonator:
Akademie für berufliche Bildung gGmbH
Blochmannstraße 2, 01069 Dresden
GERMANIA

Kurressare Regional Training
Center – Estonia
www.ametikool.ee

University of Pitesti
România
www.upit.ro

Constanze Medack
Fon.: +49 351 2585689-461
Fax:
+49 351 2585689-418
E-Mail: cmedack@afbb-ggmbh.de

Group for European Integration – România
www.gie.ro

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

www.relate-project.eu

