Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana

POROČILO O MEDNARODNEM SODELOVANJU V ŠOLSKEM LETU 2009/10

Poročilo zajema mednarodno delovanje in sodelovanje, ki je bilo financirano ali
sofinancirano s finančnimi sredstvi raznih evropskih skladov in inštitucij, večinoma iz
programa Leonardo da Vinci – mobilnost za dijake in učitelje, en projekt pa tudi iz sredstev
finskega nacionalnega odbora za šolstvo. Določena finančna sredstva so prispevale matične
šole.
Naši dijaki in učitelji v tujini:
Ker šola ni pridobila finančnih sredstev iz EU sklada Leonardo da Vinci – mobilnost, je bil
program, kakršnega smo v sklopu mednarodnega sodelovanja vajeni že pet let, precej
okrnjen. Na delovno prakso na Finsko je odšlo šest dijakov, po dva iz programa FT, KT in ZT.
Od 23. 11. do 13. 12. 2009 sta opravljali tritedensko delovno prakso v kozmetičnem salonu
na Finskem dve dijakinji četrtega letnika programa kozmetični tehnik. Prvi teden ju je
spremljala Manja Mlakar Medved. Delovno prakso je organizirala partnerska šola OMNIA.
Od 15. 2. do 6. 3. 2010 sta opravljali tritedensko farmacevtsko delovno prakso na Finskem
dve dijakinji četrtega letnika programa farmacevtski tehnik. Prvi teden ju je spremljala
Ljubica Gabrovšek. Delovno prakso je organizirala partnerska šola HESOTE.
Od 5. 4. do 24. 4. 2010 sta opravljali tritedensko zobotehniško delovno prakso na Finskem
dve dijakinji tretjega letnika programa zobotehnik. Prvi teden ju je spremljala Jasna Perinčič
Manfreda. Delovno prakso je organizirala partnerska šola HESOTE.
Organizacijo glede poteka delovne prakse in namestitve na Finskem je za vse tri skupine
dijakov in učiteljev opravila Vanda Trdan.
Od 8. do 11. 2. 2010 sta Irena Svoljšak Mežnaršič in Saša Cimperman na povabilo partnerske
šole OMNIA sodelovali na mednarodnem seminarju FINECVET 3 v Helsinkih, ki ga je pripravil
finski nacionalni odbor za izobraževanje. V delavnici skupine Beauty Care /SPA/, kjer sta
aktivno sodelovali, so postavili temelje za primerjalno študijo finskega, estonskega in
slovenskega izobraževanja za poklic (specializacijo, usmeritev) Beauty & Spa therapist ter
okvirni načrt sodelovanja v letu 2010. SŠFKZ se je aktivno vključila v ta mednarodni projekt z
več učitelji, v naslednjem šolskem letu pa bodo sodelovale tudi dijakinje 4. letnika programa
kozmetični tehnik.
Februarja 2010 je Vanda Trdan pripravila dva projekta za pridobitev finančnih sredstev iz EU
sklada Leonardo da Vinci. Maja je bila šola obveščena, da sta bila oba projekta na razpisu
aprejeta. Prvi projekt je namenjen dijakom/injam: v naslednjih dveh letih bo šola poslala na
Finsko 24 dijakinj in dijakov višjih letnikov, in sicer 4 dijake/inje iz programa farmacevtski
tehnik, 16 dijakinj iz programa kozmetični tehnik in 4 dijake/inje iz programa zobotehnik.
Drugi projekt je namenjen učiteljem: 6 učiteljev (predvidoma po dva iz programa FT, KT in
ZT) bo opravilo enotedenski študijski obisk in obiskalo dve srednji šoli na Nizozemskem,

Aventus in DaVinci College. Glavni cilj učiteljev bo spoznati novosti na teh šolah in se
dogovoriti za kasnejše namestitve dijakov za opravljanje delovne prakse.
Od 26. do 28. maja maja 2010 sta se Mateja Kolmančič in Darja Kogovšek Grubelić udeležili
srečanja CIDESCO šol, ki je potekalo v sklopu mednarodnega CIDESCO kongresa v
Stockholmu na Švedskem.
Tuji dijaki in učitelji pri nas:
Od 8. 1. do 8. 3. 2010 je SŠFKZ gostila dijakinjo iz partnerske šole HESOTE (Helsinki, Finska)
na dvomesečni delovni praksi v programu zobotehnik. Dijakinja je prebila veliko časa v šoli,
šola pa ji je omogočila tudi vpogled v delo šolskega zobnega laboratorija (mentor Marko Rus)
in nekaterih zasebnih ljubljanskih zobnih laboratorijev (Miram Gorjanc s. p. in Marko
Goljevšček s. p.). Finančno plat projekta je krila partnerska šola. Julii so največ pomagali
Marta Šimic Zore, Jasna Perinčič Manfreda, Lea Žavbi in Jasmina Letonja.
14. 3. do 11. 4. 2010 je SŠFKZ gostila pet dijakinj iz partnerske šole OMNIA (Espoo, Finska) na
štiritedenski delovni praksi v programu kozmetični tehnik. Dekleta so se seznanila z
vsakodnevnim delom v šoli, prakso pa so opravljala v ljubljanskih kozmetičnih salonih.
Organizacijo obiska je opravila Vanda Trdan, namestitev v kozmetičnih salonih in nadzor nad
dekleti pa Mateja Kolmančič.
Od 4. do 7. maja 2010 je SŠFKZ v sklopu delovanja delovne skupine Beauty Care - Spa
mednarodnega pilotskega projekta FINECVET 3 gostila na delovnem obisku pet učiteljic
kozmetičnih predmetov iz dveh finskih šol; OMNIA in SKY-Opisto. Namen obiska je bil ogled
velnes in spa salonov v Sloveniji in oceniti trajanje izobraževanja za obvladanje posameznih,
za Slovenijo značilnih, postopkov nege. Obiskale so velnes in spa centre v Kranjski Gori,
Ljubljani, Kamniku in Portorožu. Namen obiska je bil tudi nadaljnja krepitev medsebojnega
sodelovanja in vključitev dijakinj programa kozmetični tehnik v projekt v naslednjem šolskem
letu. Obisk je koordinirala Saša Cimperman, oglede pa sta organizirali Mateja Kolmančič
(Ljubljana) in Irena Svoljšak Mežnaršič (Kamnik, Kranjska Gora in Portorož).

Pripravila: Vanda Trdan
Koordinatorka za mednarodno sodelovanje
v sodelovanju z Matejo Komančič, Sašo Cimperman in Ireno Svoljšak Mežnaršič

