POROČILO O MEDNARODNEM SODELOVANJU V ŠOLSKEM LETU 2013/14
SŠFKZ krepi stike s partnerskimi šolami v tujini, s katerimi omogoča dijakom tri- ali
štiritedensko praktično usposabljanje z delom v tujini, učiteljem pa enotedenske študijske
obiske. Šola tudi sprejema dijake, študente in učitelje iz evropskih šol.
Pod naslovom PUD v kozmetiki in zdravstvu (Beauty and Healthcare Professionals in the
Making) vodi SŠFKZ dvoleten program Leonardo da Vinci–mobilnost za dijake z namenom
opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini. V šolskem letu 2012/13 je teklo prvo leto
projekta. V projektu sodeluje tudi Srednja zdravstvena šola Ljubljana, ki je poslala na Finsko
pet dijakinj četrtega letnika programa zdravstvena nega. Projekt je vreden skoraj 70.000
evrov.
Večina navedenih mobilnosti je bila izvedena s pomočjo programa Vseživljenjsko učenje,
podprogram Leonardo da Vinci.
Poročilo je urejeno kronološko.
10.2.1. Praktično usposabljanje dveh finskih dijakinj programa kozmetični tehnik v
Sloveniji (14. 9. – 11. 10. 2014)
Udeleženki: Mira Vuorenpaa, Riikka Hyvonen, izredna in redna dijakinja iz šole OMNIA.
Dijakinji sta opravljali praktično usposabljanje v Ljubljani, v kozmetičnem salonu Irene
Japelj.
10.2.2. Praktično usposabljanje petih dijakinj SŠFKZ, program kozmetični tehnik, na
Finskem (17. 11. – 8. 12. 2013)
Udeleženke: Patricija Zajc, Jana Kravanja in Leja Obreza iz 4. Ka ter Katja Brlan in Nina
Rešetar iz 4.Kb so opravljale praktično usposabljanje v kozmetičnih salonih v Espou in
Helsinkih, ki so jih pridobile s pomočjo šole OMNIA.
Učitelj spremljevalec: Branko Lušina
Dekleta so svojo izkušnjo opisala takole:
Patricija: ''Dobiti priložnost, da spoznaš kakšne tehnike uporabljajo drugod po svetu za
izboljšanje počutja ljudi v njihovi koži-neprecenljivo! Sama sem bila nad delovnim mestom
navdušena že pred odhodom na Finsko, ko sem videla njihovo spletno stran, njihovo ponudbo
in tim. Vse temelji na energijah in tretmajih, kjer je prisotno delo z rokami in ne tako z aparati
... . Ker je mentorica opazila, da se za energije zelo zanimam in se tudi sama ukvarja z njimi
sva veliko delali tudi na tem. Sama je določen proces zdravljenja izvedla tudi na meni,
predlagala pa mi naj se tudi sama usmerim v to smer, saj sem zelo senzibilen človek zanje.
Velikokrat me je tudi povabila v družbo izven delovnega časa (pilates, meditacije,
sprostitvene tehnike..), ki sem se je tudi občasno udeležila, le če sem imela čas.... Moji
občutki so samo pozitivni. Tako kar se tiče celotne organizacije, izbiro mojega delovnega
mesta, ki je bilo popolno zame, kup izkušenj ki sem jih dobila, če lahko omenim da sem jih v
teh treh tednih dobila toliko ali pa še več kot pa v treh letih prakse zunaj šole v Sloveniji....
Same pohvale, vreme bi pa le vseeno malo spremenila na Severu.''

Leja: ''V slovenskih salonih imajo skoraj vse storitve kot na Finskem, tako, da smo skoraj vse
storitve lahko opravljale samostojno. Te pa so; manikira, pedikura, klasična masaža, masaža z
vročimi kamni, depilacija z voskom, kozmetična nega obraza in telesa. Te postopke smo se
učili v šoli, vendar pa smo se naučile tudi kaj novega, kar ne izvajajo v naših salonih v
Sloveniji; to je bila na primer depilacija s sladkorno peno ali porjavitev telesa z barvami.''
Jana: ''Zelo všeč mi je bilo, saj me je mentorica naučila veliko novih stvari, ki jih prej še
nikoli nisem delala. Pripravljena mi je bila pokazati in povedati kar me je zanimalo in mi
redno naročala stranke, da sem tako utrjevala novo pridobljeno praktično znanje. Nekaj
tretmajev in izdelkov sem preizkusila tudi na svoji koži, da sem dobila občutek, kako izdelki
oz. aparati delujejo in da sem na sebi videla rezultate, ter si tako vse lažje predstavljala.
Skratka nad vsem v salonu sem bila zelo navdušena in želela bi si, da bi lahko tam ostala še
kakšen teden in se naučila še kaj novega.... Velikokrat smo večere preživljale skupaj v domu,
ob večerji ali savnanju. V domu so namreč imeli tudi finsko savno, v katero smo na
sproščanje zahajale dvakrat tedensko. Zadnji vikend sem si vzela tudi čas za ogled filma z
novo prijateljico, ki sem jo spoznala v salonu. Tudi ona je tam opravljala prakso, saj obiskuje
kozmetično solo. V salonu sva se veliko pogovarjali, si izmenjevali informacije o kozmetiki,
se pogovarjali o tehnikah in modulih, ki se jih učimo v šoli. Ugotovili sva, da se šolanje za
kozmetični poklic v Sloveniji v veliko stvareh razlikuje od šolanja na Finskem.''

Leja Obreza, Patricija Zajc in Jana Kravanja v kozmetičnem salonu
10.2.3 Praktično usposabljanje šestih dijakov SŠFKZ, programi zobotehnik, tehnik
laboratorijske biomedicine in kozmetični tehnik, v Latviji (24. 11. – 15. 12. 2013)
Udeleženci: trije dijaki programa zobotehnik (Katja Pečar, Urban Kobal, Tjaša Ivanuša iz 4.
Zb) v Rigi, dva dijaka programa tehnik laboratorijske biomedicine Klemen Mezgec in

Patricija Matkovič iz 4. L v Jurmali, ena dijakinja programa kozmetični tehnik Erika Berce iz
4. Ka v Jurmali. Dijaki programa zobotehnik so opravljali praktično usposabljanje v zobnih
laboratorijih v Rigi s pomočjo šole 1st Medical College v Rigi. Dijakom programa tehnik
laboratorijske biomedicine in kozmetični tehnik pa je praktično usposabljanje omogočila šola
P. Stradins Medical College of the University of Latvia iz kraja Jurmala pri Rigi.
Učitelj spremljevalec: Uroš Kastelic
Patricija, bodoča tehnica laboratorijske biomedicine: ''V ponedeljek sva s Klemnom na praksi
gledala razmaze in diferencirala celice.... V torek sva dan preživela v enem izmed sosednjih
laboratorijev in sicer biokemijskem. Vodja nama je razkazala in razložila, kako delo tam
poteka. Pomagala sva pri mešanju krvi za biokemijske preiskave, ogledala pa sva si tudi
elektroforezo
proteinov….
Sredo sva preživela v urinskem laboratoriju, kjer sva se spoprijela z vstavljanjem urinov v
aparat, gledanjem urinskih sedimentov pod mikroskopom in z fecesi, v katerih sva
preiskovala kri v blatu. Rezultati so bili res presenetljivi in zanimivi ter zelo hitro opravljeni.
V četrtek in petek sva se seznanila s koagulacijo krvi in novim aparatom ter pomagala pri
označevanju epruvet, vstavljanju podatkov v računalnik in vpisovanjem kontrolnih vzorcev v
tabelo. In naslednji teden: ... Uf…torek je bil dan presenečenj. Ko sva s Klemnom prišla v
laboratorij, sva mislila da bo to le en navaden dan, ko pa so nama povedali, da bova odšla na
odvzem krvi in si dala preiskati svojo kri, so se nama oči kar zasvetile ... Odvzeto kri sva
odnesla v hematološki laboratorij, kjer smo izmerili hitrost sedimentacije in osnovne
preiskave krvi. Eno epruveto pa sva odnesla v biokemijski laboratorij, kjer smo naredili
preiskave za vsebnost beljakovin, glukoze, kreatinina, holesterola v krvi in izvedela da sva s
Klemnom popolnoma zdrava. ... Ogledala sva si tudi preiskavo likvorja pod mikroskopom,
ugotovili pa smo da je bila človeku narejena punktacija zaman, saj je bil likvor nepatološki....
Sreda je bil za naju najbolj napet dan, saj sva odšla v bolnišnico za plastično kirurgijo, kjer
sva obiskala laboratorij v katerem delajo odvzeme krvi le ljudem pred ali po operacijah.
Vodja laboratorija nas je lepo sprejel in nam opisal kako delo poteka in kakšne stranke
prihajajo. S Klemnom sva prvi odvzem le gledala nato pa sva se preizkusila tudi sama. Prvič
sva odvzela kri človeku, kar je čisto nekaj drugega kot v šoli na umetni roki. Za prvič sva se
kar solidno odrezala in bila zelo ponosna nase ter hvaležna za tako izjemno izkušnjo.''
Urban, bodoči zobotehnik: Sam sem delal v laboratoriju »HML« oz Mary dental group.
Laboratorij je bil čisto nov, star 3 tedne. Že takoj mi je bil všeč, prav tako pa tudi mentor.
Tako sem že prvi dan vedel da se bom veliko naučil in se imel zelo dobro. V laboratoriju sem
povprečno preživel 8ur na dan, včasih pa tudi več. Prvi dan so mi razkazali laboratorij,
predstavili njihov potek dela ter njihove naprave.''
Erika, bodoča kozmetična tehnica: ''V salonu sem spoznala svojo mentorico go. Tereze
Belkovo. Najbolj me je veselilo to, da je zelo dobro in tekoče govorila angleško, zato nisva
imeli večjih težav z sporazumevanjem in dogovarjanjem glede nadaljnjih dni prakse.
Povedala mi je nekaj osnovnih stvari glede dela v njihovem salonu in me povprašala po
mojem že osvojenem praktičnem znanju.... V torek mi je na lepotni kliniki 4. Dimensija, kjer
tudi izdelujejo kozmetične produkte GMT Beauty, sodelavka moje mentorice predstavila
kozmetične aparate za nego telesa. Ob poslušanju sem ugotovila, da že veliko stvari vem iz
šolske teorije in prakse, kljub temu pa sem izvedela še nekaj novih in zanimivih podrobnosti,
za katere verjamem, da mi bodo prav prišle pri nadaljnjem opravljanju kozmetičnih neg. Po

končani predstavitvi in prav tako naslednje dni do konca tedna sem nato imela stranke v
salonu GMT Beauty.... V nedeljo zjutraj sem odšla v salon na seminar, na katerega me je
povabila moja mentorica, in ki je bil namenjen njenim poslovnim partnerjem iz Skandinavije.
Seminar je bil zelo koristen za mojo nadgradnjo znanja o uporabi kozmetike GMT Beauty....
V četrtek je bil moj zadnji delovni dan. Po opravljenem delu sem se nato poslovila in
zahvalila še mentorici. Hvaležna sem ji, ker me je naučila njihovega dela in načina uporabe
njihovih izdelkov, me podučila o lastnostih in sestavi posameznega izdelka, mi zaupala svoje
stranke in mi omogočila kakovostno opravljanje delovne prakse.''

Klemen Mezgec, Patricija Matkovič in Erika Berce z Aigo Grauduma, koordinatorko za
mednarodno sodelovanje na latvijski šoli
10.2.4 Praktično usposabljanje ene dijakinje SŠFKZ, program farmacevtski tehnik –
izredno izobraževanje, v Nemčiji (8. – 29. 3. 2014)
Udeleženka Lilijana Štepic je opravljala praktično usposabljanje s pomočjo šole
Kreisberufszentrum Ellwangen v bližini Ulma.
''Opravljanje prakse lahko označim kot zelo zanimivo in zelo koristno za pridobivanje novega
znanja s področja farmacije ter vpogleda v sistem izobraževanja in dela šol v Nemčiji, kakor
seveda tudi za bogatenje besedišča v nemškem jeziku na tem področju.''
O delu v Sanacorpu: ''Spoznala sem se z delom na sprejemu in kontroli blaga, na oddelku za
pakiranje, na vračilu in reklamacijah, spoznala, kako deluje avtomatski podajalnik zdravil, ki
opravi 50 procentov dela na oddelku za odpošiljanje blaga, delala na odpremi in naredila krog

s šoferjem, da sem videla, kako deluje dostava. Vse poteka po tekočem traku, kamor se na
vseh oddelkih zlagajo škatle zdravil, ki so označene s črtno kodo in številko in na vseh
oddelkih se ravnajo po teh kodah, tako da je omogočena sledljivost in popoln nadzor nad
določenim izdelkom od začetka do konca celotnega procesa in ga je kadarkoli možno najti.
Vsaka stvar gre čez več kontrol, tako da imajo res popoln nadzor nad stvarmi in izdelan
sistem funkcioniranja firme.''
O delu v šoli: ''Kar se tiče dela v šoli, se v marsičem razlikujejo od naše šole. Tam so med
seboj pomešani vsi, redni dijaki in odrasli. Pouk poteka od ponedeljka do petka praktično cel
dan, tako da tisti odrasli, ki obiskujejo šolo, ne morejo biti istočasno tudi zaposleni in od
države dobijo denar med tem časom, da se lahko preživljajo, šola pa je brezplačna.''

Udeleženka mobilnosti je opravila štiridnevno praktično usposabljanje tudi v podjetju
Sanacorp
10.2.5 Praktično usposabljanje petih dijakov SŠFKZ, program zobotehnik, na Finskem
(10.- 30. 3. 2014)
Udeleženci: trije dijaki programa zobotehnik (Gleb Nichyparovich iz 3. Za ter Luka
Preradovič in Gašper Ambrož iz 3. Zb) in dve dijakinji programa farmacevtski tehnik (Sara
Colja iz 3. Fb in Klara Mlinarič iz 3. Fc). Udeležencem je omogočila praktično usposabljanje
v zobnih laboratorijih in lekarnah šola Helsinki Vocational College.
Učitelj spremljevalec: Uroš Molek

Gleb: ''Že prvi dan sem dobil delo za pacienta. Naredil sem zgornjo individualno žlico za
odtiskovanje. Na začetku me je tudi presenetilo, da veliko stvari delajo na klasični način. ...
Čeprav delajo veliko stvari na klasiko, imajo veliko naprav, ki jih v Sloveniji redko kateri
laboratorij ima in uporablja na primer: Ivo base in E-Max tehnika ... Na koncu sem na
Finskem uporabljal tri jezike: ruski (v službi in študentskem domu), angleški ( v službi in
študentskem domu) in slovenski (v študentskem domu z slovenskimi dijaki). Proti koncu
potovanja, zaradi uporabe vseh teh jezikov sem že začel mešati besede med jeziki, kar pa je
bilo kar smešno.... Opravljanje praktičnega usposabljanja z delom na Finskem mi je dalo neko
predstavo, kako je to delati v tuji državi, v jeziku, ki ti ni materen ali soroden.''
Luka: ''Na delo sem se vsak dan odpravljal od devete do šestnajste ure. Na praksi sem se
naučil ogromno novega, večinoma stvari, ki jih pri nas nimamo v programu, tako da sem
izredno hvaležen za novo pridobljeno znanje, ki mi bo koristilo pri poklicu. Predvsem pa sem
hvaležen ljudem s katerimi sem delal, saj so mi vrnili upanje v delo zobotehnika. Sedaj sem še
bolj odločen ostati v tej poklicni smeri. Videl sem kako bo potekal moj način dela, če bom
kdaj v življenju imel svoj laboratorij. ... Za vikende smo se odpravili predvsem na daljše
izlete. Pogledali smo si tudi estonsko mesto Talin, Suomelino, odšli pa smo si ogledati tudi
njihova značilna jezera in naravo, ki je čisto nasprotje mestnemu življenju in res pomirjujoča.
... Izkušnja je bila nekaj najboljšega kar sem v življenju doživel. Res sem lahko občutil
življenje v drugi državi ter videl kako bi potekalo moje življenje če se odpravim v tujino.
Sedaj sem še bolj odločen, da se na študij odpravim v tujino, saj mi ta mislim da zelo razširi
pogled na življenje. V Helsinkih samih bi si zelo želel študirati, živel pa tam verjetno ne bi.''
Klara: ''Prav se mi je zdelo, da je bil prvi teden z nami profesor, saj nam je pomagal ob
morebitnih težavah. Veselilo me je tudi, da smo se dijaki, ki smo potovali na Finsko dobro
razumeli, zato je bilo vzdušje vseskozi dobro.... Moj vsakdan je izgledal tako, da sem ob 9.00
začela z delom v lekarni. Lekarno sem imela relativno blizu študentskega doma, nekje 10 min
hoje in nato 10 min vožnje z avtobusom. Delala sem do 16.00. V tem času sem opravljala
različna dela. Največkrat sem prinašala naročena zdravila farmacevtom, ti so jih nato predali
naprej strankam, zlagala sem zdravila in ostale farmacevtske izdelke na prodajne police,
čistila prodajne police, opravila popis zdravil (koliko smo jih prodali, koliko jih je še na
zalogi), popisala sem dobavljena zdravila, … Ko sem se vrnila v dom smo z ostalimi dijaki
skupaj skuhali kosilo, potem pa smo se največkrat odpravili v center Helsinkov na ogled
znamenitosti. ... Po eni strani je njihova šola boljša, ker imajo za vsakega dijaka brezplačno
malico, imajo manj predmetov itd, ampak menim da je v veliki meri slabša od naše.
Farmacevti sploh nimajo ločenih laboratorijev, ampak imajo nekakšne vrste laboratorijev kar
zadaj v učilnici, kjer imajo na mizi postavljene tehtnice in ostale pripomočke. Izdelki
zobotehnikov so vidno slabši, dijakom pa je med poukom dovoljeno vse. Lahko poslušajo
glasbo, pijejo, jedo, halje niso obvezne, prav tako niso obvezni speti lasje in delovni copati.
Sama mislim, da daje naša šola dijakom boljšo podlago za nadaljnje delo v lekarni.''
Sara: ''Obiskali smo Sibeliusov spomenik, kjer smo posneli nekaj fotografij, olimpijski
stadion, ki nas je kljub starosti fasciniral, finsko opero, Finlandijo. Obiskali smo znamenito
katedralo, kjer mladi posedajo ter veliko manjših cerkvic. V spomin se mi je vtisnila cerkev,
ki je vkopana v skalo ter lesena molilnica v središču mesta. Obiskali smo tudi otok
Suomelina, ki ima posebno zgodovinski vrednost. Zelo smo uživali v Heureki, ki je podobna
slovenski hiši eksperimentov, vendar veliko večja. Šli smo tudi v Sea life, kjer je bil
prestavljen morski svet. Navdušeni smo bili nad moderno galerijo, saj je v tej bilo kar nekaj

izjemnih slik oziroma skulptur. V finski narodni galeriji pa nam je bilo zanimivo, zaradi
velikega poudarka na Mumine (znamenita finska risanka).... Vem, da bo to usposabljanje
vplivalo tudi na moj osebni razvoj, saj sem postala veliko bolj samostojna in se potovanje po
svetu ne bojim več. Skratka, to je bila izkušje, ki mi bo zavedno ostala v spominu.''
Gašper: ''Celotno potovanje je minilo kot bi mignil. Sploh se ne zavedam, da sem na Finskem
preživel tri tedne, izkušnjo pa bi ponovil kadarkoli. Potovanje oziroma praktično
usposabljanje me je pripravilo na življenje, saj sem sedaj še trdneje prepričan, da bom po
končanem študiju odšel v tujino. Izkušnja mi je do neke mere spremenila življenje in pogled
na Skandinavijo in Evropo, pomeni pa mi zelo veliko in presrečen sem, da sem se je lahko
udeležil.''

Sara Colja na praktičnem usposabljanju v finski lekarni
10.2.6. Praktično usposabljanje treh finskih dijakinj programa zobotehnik v Sloveniji
(21. 4. – 26. 5. 2014)
Udeleženke: Erika Palosaari, Marika Margareth Palosaari, Miski Nuradin, ki se izobražujejo
na šoli Helsinki Vocational College.
Dijakinje so opravljale praktično usposabljanje v šestih zobotehničnih laboratorijih v
Ljubljani in njeni okolici; pri Marku Matičiču, Marku Goljevščku, Andreju Laziču in Marku
Rusu v Ljubljani, pri Vasji Hmeljaku v Domžalah in pri Tanji Krevs v Grosupljem.
10.2.7. Obisk enega oddelka francoskih dijakinj programa kozmetični tehnik v Sloveniji
(23. 4. 2014)

Predzadnji teden v aprilu so bile na obisku v Sloveniji dekleta iz francoske šole Lycee
professionnel prive J. B. d'Allard iz Montbrisona. SŠFKZ so obiskale za nekaj ur, spremljali
pa sta jih dve njihovi učiteljici. Skupina si je ogledala šolo, največ časa je preživela v obeh
šolskih kozmetičnih salonih. Sledila je predstavitev SŠFKZ in francoske šole.
10.2.8. Praktično usposabljanje štirih španskih dijakinj programa kozmetični tehnik v
Sloveniji (24. 4. – 21. 5. 2014)
Udeleženke: Laura Ramos Castro, Deisy Karina Villalba Vargas, Carla Carmona Santana,
Ainoha Rodrigues de Leon iz šole IES Las Indias v mestu Tenerife na Kanarskih otokih so
opravljale praktično usposabljanje v dveh kozmetičnih salonih v Ljubljani, in sicer pri Ireni
Japelj in pri Karli Eržen.
Učiteljica spremljevalka: Maria Antonia Martin Pinero je ostala z njimi ves čas bivanja v
Sloveniji.
10.2.9 Praktično usposabljanje štirih dijakinj SŠFKZ, program kozmetični tehnik, na
Finskem (28.4. – 18. 5. 2014)

Polona Kamenšek in Ana Bosnar v Božičkovi deželi sredi maja
Udeleženki rednega izobraževanja: Ana Bosnar in Polona Kamenšek iz 3. Kb sta s pomočjo
šole OMNIA opravljali praktično usposabljanje v Espou pri Helsinkih.
Učiteljica spremljevalka: Neja Markelj

Udeleženki izrednega izobraževanja: Daša Kekec in Zora Mastnak Moederndorfer sta
opravljali praktično usposabljanje v Imatri na vzhodu Finske blizu ruske meje.
Polona: ''Mesto Helsinki od katerega smo bile oddaljene 30 minut smo obiskale skoraj vsak
dan. Bilo je polno znamenitih zgradb in muzejev, ki si jih je vredno ogledati. Poleg tega, da
smo imeli kar poln urnik, je bilo sonce na nebu dolgo časa, kar je dan naredilo občutno
daljši…. Imele smo srečo, da smo lahko doživele njihov tradicionalen dogodek imenovan
Wappu. Običaj le tega je, da se ljudje vseh generacij zberejo in obeležijo zaključek svojega
šolanja…. Želela bi pohvaliti tudi njihovo kulinariko. Morske jedi, ki smo jih poskusile na
trgu so bile zelo okusne. …Med vikendom smo imele priložnost obiskati mesto Talin v
Estoniji, ki nas je prav tako fasciniralo. Veliko razliko ob obisku Estonije smo občutile tudi v
denarnici.'

Zora Mastnak Moederndorfer, Daša Kekec, koordinator na partnerski šoli Markku Mylarinen
in mentorica Tia v kozmetičnem salonu – velnesu Harmony Spa
Daša: ''Zadnji teden v Imatri pa je bil najbolj zanimiv. Prvi dan naju je g. Markku peljal v
njihovo šolo Saimaa Vocational College, v katerem imajo tudi kozmetični oddelek. Bili sva
prijetno presenečeni in navdušeni nad njihovimi prostori. Pri vhodu imajo manjšo recepcijo,
kjer sami sprejemajo zunanje stranke, na katerih vadijo in se učijo. Celotni oddelek je zelo
lepo in moderno opremljen, dijakinje pa imajo zelo lepe, elegantne, črne delovne obleke, ki
sva jim kar malo zavidali. Tam sva bili nato deležni pedikure in nege obraza. Od dijakinj sva
izvedeli, da njihovo šolanje poteka tri leta v skupini 20-25 dijakov različnih starosti (17+). In
v teh treh letih drugi nimajo možnosti vpisa, saj le-tega sploh ne izvedejo, tako da morajo
počakati, da se ponovno odprejo prosta mesta za prvi letnik. Zanimivo pa je tudi to, da imajo
izpite ocenjene z ocenami od 1 do 3 (1-nezadostno, 2-dobro, 3-odlično)....''

10.2.10 Obisk petih španskih učiteljev, program kozmetični tehnik, v Sloveniji (6. – 14.
5. 2014)
V prvi polovici maja so SŠFKZ obiskali predstavniki učiteljskega zbora iz španske šole IES
Las Indias Tenerife, ki se nahaja na Kanarskih otokih. Istočasno je SŠFKZ gostila štiri
njihove dijakinje, ki so opravljale praktično usposabljanje v dveh kozmetičnih salonih v
Ljubljani. Španci so združili prijetno s koristnim, obiskali in poglobili stike s srednjo frizersko
šolo Ljubljana in s SŠFKZ, ogledali pa so si tudi nekaj zanimivosti Slovenije, npr. Bled in
Bohinj.
Pripravila
Vanda Trdan
Koordinatorka za mednarodno sodelovanje

