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AKKREDITERING 
FOR TIDLIGERE 
ERFARINGSBASERET 
LÆRING 
PÅ EUROPÆISKE 
UNIVERSITETER

Projektet “Akkreditering for Tidli-
gere Erfaringsbaseret Læring på 
Europæiske Universiteter” (APELE)
udforsker innovative måder at tilgå videregående uddan-
nelser på og udgør et nyt værktøj til anerkendelsen af 
tidligere erfaringsbaseret læring for folk med færre 
muligheder. APELE gør det muligt for personer med færre 
muligheder (inklusiv indvandrere) at få adgang til at 
studere på videregående uddannelsesinstitutioner i 
Europa og tilbyder muligheder for yderligere uddannelse 
og personlig udvikling.
Det overordnede mål for APELE projektet er at fokusere 
på studerende, som følger en utraditionel vej til universi-
tetet, samt at skabe et værktøj til opbyggelsen af en 
personlig portefølje. Projektet registrerer, hvorledes 
tidligere erfaringsbaseret læring anerkendes i forskellige 
europæiske lande og foreslår en fælles evalueringsmeto-
de til akkreditering.

Målgrupper:
Personer med uddannelsesudfordringer: Unge mennesker med læringsvanskelig-
heder, unge, der forlader skolen tidligt, lavere kvalificerede personer, unge 
mennesker med ringe skolepræstation osv.

Personer med kulturelle forskelligheder: indvandrere, flygtninge, efterkommere
af indvandrer eller flygtningefamilier, unge mennesker tilhørende en national eller
etnisk minoritet, unge mennesker udfordrede på sproglige kompetencer og social
inklusion osv.

Personer med geografiske hindringer: personer bosat i fjerne eller ydre landlige
områder, på små øer eller i periferiske regioner, og personer bosat i udsatte 
områder i byerne eller i mindre tilgængelige områder (med begrænset o�entlig 
transport, ringe faciliteter) osv.

Yderligere målgrupper vil være akademikere og politikere i hvert partnerland.

Hovedmålsætninger:
Fremme sammenspil og netværk af grænseoverskridende 
læringsfællesskaber.
Forbedre attraktiviteten og tilgængeligheden af mulighe-
derne for at studere på universiteter i Europa.
Anspore social inklusion.
Fremme interkulturelle kompetencer, europæisk integra-
tion og aktivt europæisk borgerskab.
Registrere den aktuelle situation i hvert partnerland i lyset 
af Bologna-Deklarationen og den Europæiske Kvalifika-
tionsramme (EQF).
Foreslå en fælles evalueringsmetode af akkreditering for 
tidligere erfaringsbaseret læring.
At gøre det muligt for deltagere at identificere samt opnå 
større viden om opbyggelsen af en personlig portefølje.
Identificere strukturelle barrierer og fælles svagheder i 
anerkendelsesprocessen.

APELE målretter sig lokalbefolkning med 
færre muligheder (inklusiv indvandrere) 
og fokuserer på folk med uddannelsesu-
dfordringer, kulturelle forskelligheder og 
geografiske hindringer for at tilgå videre-
gående uddannelse i Europa.


