
PROJEKT MOBILNOST: 

SAMOEVALVACIJA IN KAKOVOST V POKLICNEM IN 

STROKOVNEM IZOBRAŢEVANJU ODRASLIH 

ŠTUDIJSKI OBISK 

SODELAVCEV PROJEKTA ACS 

 

PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŢEVANJE  

POKI NA FINSKEM 

 

(Lahti Regional Education Consortium – Salpaus Further Education, Lahti) 

 

 

od 2. do 9. oktobra 2005 



Finska = Suomi  

 Uradna jezika: finščina in švedščina (6%prebivalcev), 
na Laponskem govorijo Sami 

 Glavno mesto: Helsinki (560.000 prebivalcev), ostala 
pomembna mesta Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, 
Oulu 

 Površina: 337.030 km2 (6 največja v Evropi), 9,4% 
voda, ¾ gozdovi 

 Prebivalstvo: 5.211.311 (leto 2003), le 2% tujih 
državljanov - največ emigrantov iz Rusije, Estonije in 
Švedske 

 Gostota prebivalstva: 17,1 km2, 2/3 prebivalstva živi v 
urbanih naseljih, 1/3 na ruralnih področjih 

 Okrog 190.000 jezer in pribliţno toliko otokov. 

 Sosednje drţave: Švedska, Norveška, Rusija in 
Estonija s katero meji na morju. 

 Klima: letni časi so jasno izraženi, značilna so topla 
poletja in mrzle zime, povprečna letna temperatura v 
Helsinkih je 5,3 0C. Na severu za Arktičnim krogom 
(četrtina celotne površine), poleti sonce ne zaide okrog 
73 dni (bele noči), pozimi pa sonce ostane za 
horizontom približno 51 noči (polarne noči = kaamos) 

 Članica EU od 1995 



Izobraţevanje: 

 
 Finski ljudje imajo visok izobrazbeni standard. 

 

 Obvezno osnovno šolo obiskujejo od 7 do 16 leta, po 16 letu je 
nadaljnje izobraževanje prostovoljno. 

 

 Lahko se odločijo za 3-4 letne programe v strokovnih šolah ali 2 do 
5 letne programe v poklicnih šolah. 

 

 Višja izobrazba je možna na 20 univerzah in 29 politehnikah.  

 

 Približno 60% jih konča srednjo ali poklicno izobrazbo, 13% ima 
univerzitetno izobrazbo  



Temeljni cilj projekta: 

  proučiti Finski pristop k zagotavljanju 

kakovosti in si pridobiti mednarodne 

izkušnje za izvajanje aktivnosti 

samoevalvacije. 



Ponedeljek, 3. oktober 2005 

 Predstavitev gostiteljske izobraževalne 

organizacije Salpaus Further Education in 

finskega izobraževalnega sistema 

 Predstavitev menedžmenta za kakovost in 

procesa samoevalvacije na kolidžu za 

gostinstvo v Lahtiju 



















Torek, 4. oktober 2005 

 Predstavitev menedžmenta za kakovost in 

procesa samoevalvacije na inštitutu za 

poklicno izobraževanje v Lahtiju 

 Predstavitev menedžmenta za kakovost in 

procesa samoevalvacije na kolidžu za 

umetnost in obrt v Lahtiju 

























Sreda, 5. oktober 2005 

 Obisk in predstavitev Ljudske univerze v Lahtiju 

 Predstavitev sistema menedžmenta kakovosti 

organizacije Salpaus Further Education 

 Predstavitev sistema kakovosti “Uravnoteženi 

sistem kazalnikov” 

 Predstavitev sistema financiranja, ki temelji na 

učinkovitosti organizacije 

 

 



















Četrtek, 6. oktober 2005 

 Razvoj kurikuluma 

 Načela razvoja človeških virov v 

organizaciji Salpaus Further Education 

 Predstavitev finskega sveta za evalvacijo 

izobraževanja 





Petek, 7. oktober 2005 

 Predstavitev sistema menedžmenta za 

kakovost izobraževalne organizacije 

Edupoli v mestu Poorvo 

 Predstavitev organizacije AIKE 

International 
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