POROČILO O MEDNARODNEM SODELOVANJU 2014 – 15
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.
Študijske obiske učiteljev in praktično usposabljanje z delom omogočajo evropska denarna
sredstva, tokrat iz programa Erasmus+. Ta program je nadomestil prejšnjega (Leonardo da
Vinci). Šola izvaja dvoletni program, v projektu pa sodeluje tudi Srednja zdravstvena šola
Ljubljana. Vrednost projekta je 125.000 evrov.
Poročilo je urejeno kronološko, ponekod vsebuje mnenja udeleženk in udeležencev projekta.
10. 2. 1. Praktično usposabljanje štirih dijakinj SŠFKZ, program kozmetični tehnik, na
Finskem (19. 10. – 16. 11. 2014)
Udeleženke: Maša Vajda, Lea Lakić in Romana Gerčar iz 4. Kb ter Maja Galun iz 4. Ka,
učiteljica spremljevalka ga. Polonca Drenik Trop
Dijakinje je na praktično usposabljanje sprejela šola Omnia iz kraja Espoo pri Helsinkih.
Maja Galun je zapisala: 'Če ocenim celotno mesečno bivanje na Finskem mi je bilo všeč. Bi
priporočala vsakomur, ki ima čas in to možnost, da jo izkoristi. Ker si en mesec tako daleč
stran od svojih najbližjih je to res neka izkušnja. Znaš bolje sam poskrbeti zase in si
odgovoren, si znaš organizirati in planirati čas. Nimaš nekoga, ki bi stal za tabo in vse naredil
namesto tebe kot smo navajeni doma.'

Romana Gerčar, Lea Lakić, Maša Vajda

Romana Gerčar na praktičnem usposabljanju

in Maja Galun v prostem času
Romana Gerčar: 'Spoznale smo njihov način dela, nekaj kulture in v določenih stvareh res
vidim razlike, najbolj pa seveda v tem, da si za vse vzamejo čas in delajo zelo počasi. Če
vzamem za primer delo v kozmetičnem salonu, so nam nekatere stranke rekle, da jih to
počasno delo moti, nekatere pa so se zgolj prepustile in uživale. Pri Fincih pa se zlasti opazi
zadržanost, ki smo jo videle najbolj takrat, ko smo v nakupovalnem središču nudile

brezplačne masaže vratu in se je le malokdo odzval povabilu. V času bivanja na Finskem smo
spoznale kar nekaj različnih ljudi, tako Fincev kot tudi tujcev in vzpostavile nova
prijateljstva.'
Maša Vajda: 'Na izmenjavi sem se naučila uporabljati kozmetiko Yonka, ki mi je bila zelo všeč
in sem vesela, da sem imela to možnost. Poleg tega mi je bilo zelo všeč, da so imeli za
pedikuro odlične strojčke, s katerimi je bilo veliko lažje delati. Kot nasprotje pa so imeli
ogromen skalpel, s katerim so pričakovali, da bomo lahko odstranile tudi najmanjše kurje
oko. Že doma sem na praksi delali največ pedikure in prav tako je bilo tudi tu. Tako, da lahko
rečem, da prakso za pedikuro imam in sem zelo vesela, da sem zdaj veliko bolj samozavestna
glede mojega dela in odnosa do strank. Finske kozmetičarke so precej hladne do strank, zato
so bile nad nami navdušeni, saj smo bile nasmejane in vljudne. Ena izmed strank mi je celo
dejala, naj odprem na Finskem svoj pedikerski salon, saj tako dobre pedikure še ni imela.'
10.2.2. Praktično usposabljanje štirih dijakinj SŠFKZ, programa kozmetični tehnik in
tehnik laboratorijske biomedicine, v Latviji (19. 10. – 9. 11. 2015)
Udeleženke: Katja Štular in Sara Jereb iz 4. Ka, Tjaša Zupančič in Kristina Štremfelj iz 4. L,
učiteljica spremljevalka ga. Vesna Grgur
Dijakinjam je organizirala praktično usposabljanje P. Stradins Medical College of the
University of Latvia.

Sara Jereb na hokejski tekmi

Tjaša Zupančič na praktičnem usposabljanju

Sara Jereb: 'Komaj sem čakala prvi dan prakse. V ponedeljek sva s sošolko začeli prakso v
rehabilitacijskem centru Jaunkemeri na drugi strani Jurmale. Najprej sva bili nekoliko
presenečeni, saj je center znan po zdravilnem blatu in vodi, ki pa imata zelo specifičen in

izredno neprijeten vonj. Mentor Rafael je vsaki dodelil sobo, v kateri sva v naslednjem tednu
izvajali predvsem masaže in oblikovanje obrvi, pa tudi nego obraza. Bili sva zelo samostojni
in stranke so bile zelo prijetne.'
Katja Štular: 'Kratko obdobje v Latviji mi je dalo nov pogled na mojo prihodnost. Dobila sem
priložnost izkusiti življenje kot »profesionalni maser« ter spoznati pomen pozitivnih in
negativnih energij v tem poklicu. Preizkusila sem tudi svoje fizične zmožnosti v dneh, ko smo
imeli natrpan urnik in ni bilo časa za počitek. Zelo so me presenetili mentorji, ki so se zelo
potrudili, da so ustregli vsaki moji želji, še posebno, ko sem prosila, da bi rajši izvajala
masaže, kot pa kaj drugega. Prvi teden me je Rafaels hitro zasul z delom, saj sem masirala
svetovne prvake v boksu, fitnes trenerje in fizioterapevte kar vsak popoldan. Po delu sem
lahko šla na jogo, ki mi je pomagala, da sem si »napolnila baterije«.'
Tjaša Zupančič: 'Vsako jutro pa sva se s sošolko vkrcale na vlak in odpeljali do Rige. Vožnja
je bila dolga približno pol ure, ko sva prispeli, pa sva se še ponovno vozile pol ure z
avtobusom do bolnice. Tam sva vse tri tedne delali v laboratoriju. Naprej sva tri dni delali v
hematološkem laboratoriju. Tukaj sva delale in barvale krvne razmaze. Naslednje tri dni sva
bili v mikrobiološkem laboratoriju, kjer sva zasajevali bakterije, delali teste aglutinacije in
teste za dokaz glive Canida albicans in baterije Mycobacterium. Potem sva bili še na oddelku
za urine in v biokemijskem laboratoriju. Pri urinih sva mikroskopirale sedimente, delali teste
za dokaz krvi in parazitov v blatu. Na biokemiji pa gospe žal niso znale angleško, tako da
nama je gospa vodja laboratorija razkazala aparate in povedala kako delujejo. Nato pa sva
lahko kri centrifugirale in jo dali v aparat, ter delali teste za dokaz sifilisa.'
Nekaj časa je ostalo tudi za spoznavanje Rige in okolice. Kristina Štremfelj: 'Popoldanski
prosti čas smo izkoristile za ogled nekaterih znamenitosti Latvije. Ogledale smo si živalski
vrt, palačo v Rundale in se še isti večer pa se odpravile v Nacionalno Opero, kjer smo si
ogledale balet Romeo in Julija. Sprehajale smo se tudi po centru Rige, ter po mestu naše
nastanitve – Jurmale, kjer je tutdi lepa, dolga obala. Z sošolko Tjašo pa sva odšle tudi na
najvišjo stavbo v Rigi – Akademija za znanost, ki je visoka 107m in ima čudovit pogled na
celotno Rigo. Zadnji torek pred odhodom sva odšle iz vlaka postajo prej in si ogledali kraj
Lialupe, kjer so ob reki jahte, v sredo pa sva odšle v muzej Ruske obveščevalne službe, ki pa
je blil žal zaprt.'
10. 2. 3. Praktično usposabljanje latvijskih študentk programa kozmetični tehnik
(estetika) v Sloveniji (10. 1. – 5. 4. 2015)
Udeleženki: Evija Peksa in Karina Buka iz Latvije
Študentki programa estetika iz šole Medical College of the University of Latvia, ki se nahaja
v kraju Jurmala pol ure vožnje od Rige, sta v Sloveniji opravljali trimesečno usposabljanje z
delom. Karina je delala pri ge. Ireni Japelj v salonu KS Irena Japelj s.p. v Novih Jaršah, Evija
pa v salonu ge. Špele Sitar Kozmetične storitve Felice v Šenčurju pri Kranju.
10. 2. 4. Študijski obisk učiteljic SŠFKZ v Španiji (21. – 28. 2. 2015)

Udeleženki: Mateja Kolmančič in Manja Mlakar Medved
Udeleženki sta obiskali šolo CIPF Las Indias v mestu Santa Cruz na Tenerifih, kjer izvajajo
program kozmetični tehnik, ogledali pa sta tudi šolo, ki se nahaja v bližini in izvaja programa
zobotehnik in farmacevtski tehnik. V načrtu so izmenjave dijakov in študijski obiske
učiteljev.

Narava na Kanarskih otokih
10. 2. 5. Praktično usposabljanje petih dijakov in dijakinj SŠFKZ, programa
farmacevtski tehnik in zobotehnik, na Finskem (8. – 28. 3. 2015)
Udeleženci: Anže Egete in Klara Urbič iz 3. Za, Maja Zorko iz 3. Zb, Saša Rajhard iz 3. Fc in
Vili Grlica iz 3. Fa, učiteljica spremljevalka ga. Marinka Valenčič
Dijake je gostila šola Helsinki Vocational College v Helsinkih.
Dijaki so povedali naslednje:
Anže Egete: 'Kar hiro je minil prvi teden, ko smo se morali posloviti od naše razredničarke in
preostalih 14 dni smo se morali zanesti nase. Samostojna tedna sta potekala brez večjih težav.
Prav tako smo se imeli odlično. Delovni dnevi so potekali zelo hitro, saj sem spoznal toliko
novih stvari in postopkov, da preprosto nisem imel časa razmišljati o dolgčasu. Prav vsak dan
je bil nekaj posebnega, saj se dogodki niso ponavljali tako, da je vsak dan bilo razburljivo in
zanimivo.'
Vili Grlica: 'Prvi dan prakse sem večinoma sledil mentorici in pomagal pri raznih manjših
opravilih, da sem dobil občutek za delovni prostor. Od drugega dne dalje je praksa bila več ali
manj standardna, kar pomeni da sem prišel na delo in pomagal pri čemerkoli, kar sem dobil na
urniku (polnjenje polic in Tamro – dostava novih zdravil). Večkrat pa je med prakso prišlo
tudi do stvari, ki v začetku sicer niso bile v urniku, kot so sposoja zdravil iz druge lekarne in
obisk menjalnice denarja v osmem nadrstropju, pri teh dejavnostih sem vedno pomagal in so
prišle približno vsak drugi delovni dan.'
Saša Rajhard: 'Moja mentorica je bila zelo dobra, bila je mlada, zgovorna, prijazna in vedno
pripravljena pomagati. Razložila mi je kako lekarne delujejo na Finskem, pojasnila pa mi je
tudi veliko stvari glede finske politike in zakonov. Na praksi sem se seznanila z načinom dela
v lekarni, sprejemala in pospravljala sem izdelke in zdravila, ki so jih dostavili, brisala sem
prah, čistila izdelke in laboratorij, hodila sem po malico, z mentorico dostavljala pakete
zdravil do bolnišnice, do doma za ostarele, do doma za brezdomce, oblikovala in izdelala
izložbeno okno, urejala sem police z izdelki in za njih natisnila cene, sestavljala sem oglasna
stojala za kreme in ličila, izdelala letake za promocijo lekarne, pripravila sem predstavitev o

Sloveniji… Dvakrat sem delala tudi v lekarni Joutsen, ki je ena najstarejših lekarn v
Skandinaviji in je hkrati tudi muzej. Spoznala sem zgodovino farmacije skozi čas in izkusila
drugačen način dela kot je v sodobnih lekarnah.'

Klara Urbič, Saša Rajhard, Maja Zorko

Akvarij v Helsinkih

in Anže Egete med odkrivanjem Finske.
Klara Urbič: 'Prav tako pa so mentorji pomagali pri predlogih glede ogledov različnih stvari.
Tako smo si ogledali tamkajšnji živalski vrt, kjer smo videli veliko različnih živali in od daleč
videli Helsinke. Vsi smo si želeli ogledati in videti morske pse, meduze, velike ribe in iti
skozi tunel, medtem ko nad tabo plavajo ribe, zato smo odli tudi v akvarij Sea life. To je bilo
za vse nas posebno doživetje. Seveda pa to ni vse kar smo si ogledali, saj smo imeli tri tedne
časa, katerega nam je skoraj primanjkovalo, saj smo si ogledali še otok Suomenlinna, kjer
smo preživeli vetroven, vendar sončen dan, ki bo vsem ostal v spominu, saj je prelep kraj za
katerega misliš, da ni nič posebnega in šele na koncu ogledne poti vidiš, kakšen dragulj je v
resnici. Poleg tega pa nam bo ostal spomin tudi na mrzel veter, od katerega smo bili do kosti
premraženi.'
10. 2. 6. Praktično usposabljanje štirih dijakinj SŠFKZ, program kozmetični tehnik, v
Španiji (6. – 26. 4. 2015)
Udeleženke: Lara Kovačevič, Saša Furlan, Tjaša Zeko in Eva Gornik iz 3. Kb, učiteljica
spremljevalka ga. Anja Rogelj
Dijakinje je sprejela na usposabljanje šola COPF Las Indias Tenerife iz Santa Cruza.
Udeleženke so zapisale: ... 'V naslednjih dneh smo hodile v šolo, spoznavale nove obraze ter
se poskušale ujeti počasen ritem Špancev. Prvi teden smo se v šoli učile predvsem nego
obraza, ogledale pa smo si tudi krajšo prestavitev akupunkture in film o ročni limfni drenaži
telesa. V tem tednu smo si tudi ogledale mesto, v katerem smo bile nastanjene (Santa Cruz),
ogledale smo si tudi mestni park, arhitekturo, ki je podobna sydneyski operi, odšle pa smo
tudi v La Laguno, kjer smo končno lahko tudi malo nakupovale. V četrtek smo odšle na
organizirano ekskurzijo, na kateri smo si ogledali vulkan Teide in plažo Las Americas. Prvo
soboto, ki smo jo preživele na Tenerifih, smo namenile ogledu Loro parka (živalski vrt). V
njem smo lahko videle ogromno različnih živali, največ ptičev, imele pa smo priložnost, da
smo si ogledale predstave delfinov ork ter morskih levov.

V drugem in tretjem tednu smo se učile masaže telesa, manikure, umetnih nohtov ter ličenja.
Imele smo tudi predstavitev nove kozmetične linije Germaine de Capuccini za nego obraza.
Trikrat smo imele tudi vaje iz kozmetičnih izdelkov, kjer smo izdelale milo, kremo za stopala
ter kremo in gelno razkužilo za roke.Drugo soboto smo se odlše zabavati v Siam park (vodni
park), kjer smo se kopale v bazenih ter uživale na različnih toboganih. Kasneje pa smo se
odšle kopati še v Atlantik, ki je bil prijetno topel. V zadnjem tednu smo si ogledale
predstavitev parmanentnega risanja, oblikovanja obrvi in ustnic ter postopek parmanentnega
podaljševanja trepalnic, kasneje pa smo bile mi tudi modeli.

Eva Gornik, Anja Rogelj, Saša Furlan, Lara Kovačevič in Tjaša Zeko na Kanarskih otokih
10. 2. 7. Praktično usposabljanje dveh dijakinj SŠFKZ, program kozmetični tehnik, na
Finskem (26. 4. – 16. 5. 2015)
Udeleženki: Monika Perme iz 3. Ka in Maša Bertoncelj iz oddelka za izobraževanje odraslih
Dijakinji sta opravljali praktično usposabljanje na šoli Helsinki Vocational College.
Monika Perme je povedala: 'V domu, kjer sva bili nastanjeni, sva spoznali cel kup ljudi z vseh
koncev sveta (Egipt, Turčija, Italija, Amerika, Nemčija, Rusija, Ukrajina...). Oni so nama
polepšali najino poklicno usposabljanje, nama povedali za vse kraje, ki jih morava obiskati,
celo šli z nama v Porvoo, naju peljali v najboljše kavarne, poceni in dobre restavracije, nama
povedali za najcenejše trgovine in naju sprejeli med svojo Dinner group, kjer smo se vsak
večer družili v drugem nadstropju, pri različnih gostiteljih, v nabito polnem apartmaju
Res da so nama vsi govorili, da nimava sreče in da sva prišli v najgršem možnem času, ampak
meni je bilo perfektno. Na koncu nisem mogla verjeti, da neketerih izmed njih morda ne bom
nikoli več videla. Finska sama kot dežela je zanimiva, ampak ljudje so zame tisti pomemben

adut, ki so jo naredili nepozabno. ... Tudi profesorice v salonu so bile vse zelo prijazne, se
zavzemale za to, da bo naju čim več naučile, kjub temu, da niso ne vem kako dobro govorile
angleško. Res so se potrudile. Tudi stranke so bile vse zelo prijetne, po večini malo starejše
gospe in te so kar znale govoriti angleško. Tudi s tistimi, ki niso znale, sem se nekako
sporazumevala, včasih kar krilila in kazala na vse okoli sebe, drugič pa kar govorila in upala,
da se jim vsaj približno sanja, kaj ji želim dopovedati. Bile so preproste, simpatične gospe,
pravno nasprotje strank, ki so mi bile poznane do tedaj. Najbrž sem zaradi njih vzljubila svoj
bodoči poklic. Kar nekajkrat sem dobila napitnino in od ene gospe celo dva objema.'

Maša Bertoncelj in Monika Perme

Maša Bertoncelj na praksi

10. 2. 8. Praktično usposabljanje španskih študentk programa kozmetični tehnik v
Sloveniji (15. 4. – 12. 5. 2015)
Udeleženki: Melania Negrin Ventura and Laura Eva Sans Fernandez
Udeleženki sta prišli v Slovenijo na enomesečno usposabljanje z delom iz Kanarskih otokov
(Tenerife), kjer se šolata na CIPF Las Indias Tenerife. Melania je spoznavala delo slovenskih
kozmetičark v kozmetičnem salonu KS Irena Japelj v Novih Jaršah pri ge. Ireni Japelj, Eva pa
v kozmetičnem salonu Kozmetične storitve Felice pri ge. Špeli Sitar v Šenčurju pri Kranju.
10. 2. 9. Praktično usposabljanje finskih dijakinj programa kozmetični tehnik v
Sloveniji (25. 4. – 23. 5. 2015)
Udeleženki: Henna Martilla in Linda Roysko iz Imatre
Dijakinji sta prišli v Slovenijo iz malega finskega kraja Imatra v bližini ruske meje. Tam se
šolata na Saimann Vocational College. Henna je opravljala praktično usposabljanje z delom
pri ge. Anji Boncelj v kozmetičnem salonu Bellis v Šenčurju pri Kranju, Linda pa pri ge. Tini
Tomšič v kozmetičnem slaonu Alaria v Ljubljani na Rudniku.

10. 2. 10. Praktično usposabljanje finskih študentk programa farmacevtski tehnik (1. –
23. maj 2015)
Udeleženki: Pauliina Maria Lehmusvuori, Sini Wuorio
Obe udeleženki sta prišli v Slovenijo preko imenjave s finsko šolo Helsinki Vocational
College. Pauliina je opravljala praktično usposabljanje v Lekarni Brod pri ge. Barbki Babnik,
Sini pa v Lekarni Prule – Trnovo pri g. Venceslavu Ristovu.
10. 2. 11. Praktično usposabljanje finskih študentk programa zobotehnik v Sloveniji (1.
– 23. 5. 2015)
Udeleženke: Ruusa Maija Eerikainen, Tuulikki Tellervo Koskinen, Elisa Mirjam Hippi, Erika
Sointula.
Študentke, ki se šolajo na Helsinki Vocational College, so bile stare 21 – 36 let. Prijazno so za
njih odprli vrata v štirih zobnih laboratorijih. Ruusa se je usposabljala pri g. Alešu Janežiču v
Domžalah, Tuulikki pri ge. Tanji Krevs v Grosupljem, Elisa pri g. Andreju Laziču v
Ljubljani, Erika pa pri g. Marku Rusu na SŠFKZ, prav tako v Ljubljani.
10. 2. 12. Ogled Postojnske jame, Predjamskega gradu in Pirana
V soboto, 9. 5. 2015, je SŠFKZ povabila gostje iz Finske in Španije na spoznavanje nekaterih
slovenskih znamenitosti. Ekskurzija je bila zelo uspešna, gostje na zadovoljne in nasmejane.
Niso pričakovale, da ima Slovenija tako lepe kotičke. Ekskurzijo sta vodili učiteljici ga.
Zdenka Dimnik in ga. Vanda Trdan.
10. 2. 13. Študijski obisk španskih učiteljev (20. maj 2015)
Udeleženca: Alejandro in Belen Santos Rivas iz Gijona
V sredo, 20. 5. 2015, sta SŠFKZ obiskala učitelja iz severne Španije, iz mesta Gijon v
Asturiji. Srečanje je prav tako potekalo v sklopu programa Erasmus+, udeleženca pa sta po
stroki farmacevt in vodja programa kozmetični tehnik na španski šoli, g. Alejandro Santos
Rivas, in ga. Belen Santos Rivas, učiteljica kemije na isti šoli. Srečanje je bilo uspešno, tako
da bo oktobra 2015 v Gijon potovalo na enotedenski študijski obisk nekaj učiteljev iz SŠFKZ.
Šoli se povezujeta v programih kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine.

Vanda Trdan
Koordinatorka za mednarodno sodelovanje

