NACIONALNO PRIZNANJE – JABOLKO KAKOVOSTI 2012
18. decembra, 2012 je Višja strokovna šola Slovenj Gradec prejela NACIONALNO PRIZNANJE
– JABOLKO KAKOVOSTI 2012, ki ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
ter Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja podeljujeta
za najboljše projekte v kategorijah programa Vseživljenjsko učenje.
Dosegli smo 3. mesto v kategoriji ERASMUS INDIVIDUALNA MOBILNOST (za razpisni leti
2009 in 2010, izvedba v študijskem letu 2009/10 in v študijskem letu 2010/11).
Delovanje VSŠ SG v ocenjevalnem obdobju so predstavili takole:
»Institucija v celoti, še zlasti pa višja šola, ima zelo jasne cilje in predstave, kaj si želi.
Zaveda se, zakaj je dobro biti mednarodno mobilen. Pri tem išče širino in večplastne koristi.
Zanimiva in pohvale vredna značilnost mobilnosti na tej šoli v ocenjevalnem obdobju je
bila, da so dosegli več, kot so načrtovali…«
Višja strokovna šola že od leta 2003 sodeluje v mednarodnih projektih, od leta 2007 pa se
aktivno vključujemo v vse akcije programa Erasmus, kar pomeni, da smo vključeni v
mobilnost zaposlenih za poučevanje, mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja ter v
mobilnost študentov za prakso. Tako smo v času dolgoletnega mednarodnega delovanja
vzpostavili partnerska sodelovanja v Avstriji, Nemčiji, Romuniji, na Portugalskem, Poljskem,
Češkem, Danskem, Finskem, v Veliki Britaniji, v Litvi, v Latviji, v Turčiji … in ves čas se trudimo
razširiti stike.
Cilj gostovanja pedagoškega in drugega osebja na tujih evropskih institucijah, ki imajo
podobne izobraževalne programe, kot jih ima naša Višja strokovna šola, je izmenjava dobrih
praks, in sicer zato, da bi znali naše študente še bolje pripraviti za vstop v podjetniško okolje,
ko zaključijo študij.
Cilj praktičnega usposabljanja naših študentov v podjetjih v tujini, ki traja tri mesece, pa je
dati študentom možnost, da pridobijo znanja po meri zahtev tujega delodajalca, kar
omogoča študentom, ki se odločijo in so izbrani za prakso v tujini, zagotovo večjo
zaposljivost.
Na pridobljeno priznanje, JABOLKO KAKOVOSTI 2012, smo ponosni, saj potrjuje, da je naše
prizadevanje, gojiti »mednarodni duh« šole, četudi spada med manjše izobraževalne
institucije, pravilno, hkrati pa se zavedamo, da nam priznanje nalaga dolžnost učinkovitega in
tvornega dela tudi v bodoče.
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