MEDNARODNO SODELOVANJE V ŠOLSKEM LETU 2015/16
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 in izobraževalne obiske
ter spremstvo dijakom ob začetku dela v tujini. Šola tudi sprejema dijake, študente in učitelje iz
evropskih šol.
Študijske obiske učiteljev in praktično usposabljanje z delom omogočajo evropska denarna sredstva iz
programa Erasmus+. Šola je poleti l. 2016 zaključila dvoletni projekt in se že pripravlja na novega, ki
bo potekal v letih 2016-18.
Poročilo je urejeno kronološko, ponekod vsebuje mnenja udeleženk in udeležencev projekta.
Praktično usposabljanje dijakinj SŠFKZ, program kozmetični tehnik, na Finskem (18.10.-14.11.2015)
Dijakinji Urška JUHANT in Kaja KLANČAR (obe 4.KB) sta se udeležile praktičnega usposabljanja na šoli
Helsinki Vocational College v Helsinkih, spremljal ju je učitelj Marijan HAFNER.
Kaja: ''Ta izmenjava je bila zame izkušnja, ki me je oblikovala! Ko zapustiš domači kraj in prideš v
deželo, polno tujcev, kjer se moraš znajti sam, se ogromno naučiš o sebi in postajaš vse bolj
samostojen. Kar naenkrat je vse, kar ti ostane, le iznajdljivost in znanje angleškega jezika. Definitivno
se naučiš, kako preživeti z omejenimi sredstvi, ki jih imaš na voljo. Spoznavaš nove običaje, navade in
ljudi. To je izjemna izkušnja za učenje komunikacije in sodelovanja z ostalimi. Pravzaprav, ko se že
čisto navadiš življenja v tujini, pride čas vrnitve nazaj domov. Po eni strani se veseliš, da boš ponovno
videl svoje najdražje in jih stisnil k sebi, vendar ko pomisliš, da za sabo puščaš kraj, kjer si se naučil
toliko stvari, ki ti bodo prišle zelo prav v prihodnosti, te stisne pri srcu. Pogosto sem razmišljala o
vrnitvi na Finsko po končani šoli, vendar zaenkrat bo ostalo kar pri razmišljanju. Odločila pa sem se,
da bom Helsinke zagotovo zopet obiskala, saj si želim obuditi spomine.''
Urška: ''Vsak delovni dan najine prakse je bil izjemen, poučen in zabaven. Ves čas sva se učili, se učili
komunikacije in učenja drugačnih postopkov dela. Sama sem oboževala njihove tople odeje, s
katerimi so pokrili stranke, ki so prišle na nego obraza, da jim je bilo toplo, in občudovala sem njihovo
'politiko' da se vsaki stranki po končani negi prinese kozarec vode. Navdušilo me je tudi delo, ki so ga
še izboljšale nadvse prijazne in prisrčne stranke.
Najine mentorice so nama kazale, kako se uporablja ultrazvok, kateri izdelek je primeren za koga in
kakšno kožo, kako uporabljati strojček za pedikuro in naju naučile še mnogo drugega. Nikakor se jim
ne bi mogla dovolj zahvaliti za ves trud, pomoč, učenje in vse, s čimer so pripomogle k najboljši
izkušnji!''

Praktično usposabljanje dijakinj SŠFKZ, programa kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske
biomedicine, v Latviji (18.10.-7.11.2015)
Dijakinji programa kozmetični tehnik Klara ROSIČ (4.KB) in Polona BIZJAK (4.KA) ter Eva FOJKAR in Pia
DOLINAR (obe 4.L) so se udeležile praktičnega usposabljanja na šoli P. Stradins Medical College of the
University of Latvia, spremljala jih je učiteljica mag. Saša CIMPERMAN.
Pia je opazila zanimivo podrobnost: ''Šola mi je bila zelo všeč. Razdeljena je na več različnih stavb. Še
posebej mi je bila všeč soba za sproščanje, ki jo je šola okrasila za vse dijake in presenetljivo tudi za
starejše ljudi. Naša mentorica nam je povedala, da v to sobo starejši ljudje prihajajo predvsem z
razlogom, da obujajo spomine, saj šola v takih primerih sobo okrasi po njihovih željah npr. s
fotografijami, pohištvom iz njihovih mladih let itd.
Eva je dobila namig glede zdravja: ''Zadnji vikend smo si odšle ogledati peščeno plažo v Jurmali,
razteza se več deset kilometrov. Na žalost ni bilo dovolj toplo za kopanje, zato smo dan preživele v
fotografiranju plaže in druga druge. Spoznale smo tudi veliko novih mladih ljudi, večinoma iz
Norveške, Italije in seveda tudi domačine. Na žalost me je v prvem koncu tedna premagala bolezen. V
nedeljo sem obležala v postelji zaradi trebušne gripe, kontaktirala sem koordinatorko, odgovorno za
laboratorijske tehnike in mi je priporočala Coca Colo. Tako sem s pomočjo Coca Cole okrevala in mi ni
bilo treba manjkati na praktičnem usposabljanju.''
Klara: ''V teh dveh tednih sva opravljali masažo na več strankah. To mi je bilo zelo všeč, saj sem izpilila
svojo tehniko masaže ter si nabrala nekaj izkušenj z delom na strankah. Tretji, zadnji teden sva bili na
fakulteti, kjer sva se en dan priključili ličenju na temo Marilyn Monroe. Tamkajšnja profesorica nama
je lepo razložila in pokazala, kako morava ličiti. V naslednjih dneh sva videli terapijo s kolagenom ter
masažo lasišča. Njihove učilnice za prakso so zelo prostorne in dobro opremljene. Predzadnji dan sva
si šli ogledat salon, je zelo prostoren in urejen. Zadnji dan pa sva imeli na sporedu ogled sejma
kozmetičnih in frizerskih izdelkov. Razstavljavci so prihajali iz različnih baltskih držav.''
Študijski - izobraževalni obisk učiteljic SŠFKZ v Španiji (25.10.-1.11.2015)
Učiteljici Sabina TURŠIČ (kozm. tehik) in Vesna GRGUR (tehnik lab. biomedicine) ter koordinatorka za
medn. sodelovanje mag. Vanda TRDAN so obiskale tri nove partnerske šole v krajih Gijon in Oviedo v
severni Španiji. Ogledale so si šole, kjer izvajajo programe, ki so sorodni izobraževalnim programom
na SŠFKZ ter z njimi navezale stike za izpeljavo mobilnosti učiteljev in dijakov v prihodnosti. Obiskale

so tudi majhno zobno ordinacijo, ki jo je ustanovila Karitas, in pomaga ljudem iz šibkega socialnega
sloja.

Študijski obisk učiteljic SŠFKZ na Češkem (18.-22.1.2016)
V januarju 2016 so bile na študijskem oz. izobraževalnem obisku na Češkem štiri učiteljice SŠFKZ.
Mag. Katarina Vrhovnik (program farm. tehnik), Jasna Perinčič Manfreda (zobotehnik), Breda Pivk
(tehnik lab. biomdicine) ter Andreja Rupnik (kemija) so obiskale Srednjo in višjo šolo zdravstvene
usmeritve v Pragi.
Jasna: ''Kot učiteljica strokovnih in teoretičnih modulov v programu zobotehnik mi je bil omogočen
obisk strokovnih laboratorijev ter privatnega zobotehničnega laboratorija. Pri obisku srednješolskega
programa lahko najdem veliko vzporednic. Dijaki SŠFKZ bi se lahko izobraževali na praški šoli,
problem je le, da učitelji ne znajo dovolj angleško. Praktični del zunaj šole se izvaja le junija, dogovor
o sodelovanju z zunanjim laboratorijem pa bi bilo potrebno dodelati, saj češki dijaki sami najdejo
izvajalca, šola jim pri tem le redko pomaga.''
Katarina: ''Predstavila sem srednji strokovni program za poklic farmacevtski tehnik, ki ga
izobražujemo na SŠFKZ. Prisostvovala sem pri praktičnem pouku v programu laboratorijski tehnik,
kemijski tehnik in zobotehnik (študenti v programu asistent farmacevta so imeli v tem času izpitno
obdobje in niso imeli pouka). Kolegi farmacevti so mi pokazali farmacevtske laboratorije. Strokovno
izobraževanje je obsegalo tudi obisk Univerzitetne bolnišnice Motol v Pragi, kjer smo obiskali Oddelek
za klinično mikrobiologijo in Bolnišnično lekarno. Obiskali smo tudi Oddelek za aplikativno kemijo
Karlove univerze, zasebni zobotehnični laboratorij in dve zgodovinsko pomembni lekarni.''
Praktično usposabljanje dijakinj SŠFKZ, programov farmacevtski tehnik, zobotehnik ter kozmetični
tehnik (28.2.- 19.3.2016 oz. 26.3.2016), na Finskem

Dijakinje programa zobotehnik Polona JERAJ, Maja KARNER (obe 3. ZB) in Manca HRIBAR (3. ZA) ter
dijakinji programa farmacevtski tehnik Nika JEREB (3.FA) in Petra BERGLES (3.FB) so bile na prakt.
usposabljanju od 28.2. – 19.3.2015, dijakinji programa kozmetični tehnik Nika JUMI in Špela KNAFELJ
(obe 3. KB) pa od 28.2. – 26.3.2016. Gostila jih je šola Helsinki Vocational College v Helsinkih.
Učiteljica spremljevalka je bila Kristina SERNEC.
Petra: ''Doživljanje in spoznavanje druge države in dela pri njih je bilo zelo zanimivo, spoznala sem
številne novosti, stvari, ki se od našega načina dela razlikujejo. To doživetje me je obogatilo, mi dalo
dodano vrednost in voljo po spoznavanju in učenju novih stvari. Po preživetih treh tednih dela na
Finskem in spoznavanja domačinov menim, da sem pridobila več samozavesti, sem še bolj
samostojna, odgovorna in neodvisna, lažje delam in se dogovarjam s sodelavci, moja znanje in
uporaba angleškega jezika je boljša. To doživetje mi je dalo mnogo lepih izkušenj in nikakor ne
obžalujem odhoda na Finsko in dela v Helsinkih.''
Nika: ''Seveda sem velikokrat vprašala za pomoč farmacevta ali farmacevtskega tehnika. Proti koncu
pa sem vedela, kam sodi katero zdravilo v obeh lekarnah, kjer sem delala. Vsak dan se je delavnik
začel ob 7h in pred delom si moral pogledati na urnik, kdaj delaš kaj. Imeli sva tudi posebne
zadolžitve. Pomagali sva pri dveh projektih. Pri prvem sva šteli in zapisovali, koliko zdravil se je
prodalo v določeni uri (farmacevti so si zapisovali nakupe strank). Pri drugem pa sva šteli, koliko
zdravil lahko postavimo na polico.''
Manca: ''Na delo sem prihajala okoli devete ure dopoldan, nato sem okoli enih imela kosilo, ter
zaključila z delom po 16 uri popoldan. Urnik je bil odvisen od količine dela. Prve dni sem dobivala od
mentorja lažje naloge, kot so izlivanje in pripravljanje modelov, modeliranje,... Pri vseh delih sem
morala biti zelo pozorna na kvaliteto mojega izdelka, saj so bila vsa dela namenjena za pacienta.''
Polona: ''Prvo soboto smo šli na izlet v Talin, potovali smo s pravo križarko. Potovanje v eno smer je
trajalo približno 2,5h. Za tja in nazaj smo plačali le 10 eurov. Talin je lepo staro mesto, vreme sicer ni
bilo najboljše, a nas to ni ustavilo. Ves dan smo si v mestu ogledovali cerkve, znamenitosti, trgovinice
s spominki… Jedli smo v piceriji brez elektrike, ob svečah. V nedeljo smo šle v živalski vrt na manjšem
otoku pri Helsinkih. Tudi tu nam vreme ni bilo pretirano naklonjeno, saj je pihal veter, a smo se imele
lepo«.

Maja: ''Z delom sem začenjala okoli devetih. Najprej smo vedno spili čaj in kavo in se malo
pogovarjali, da smo se spoznali. Prvi teden sem delala na modelu za vajo, da je mentor videl kako
delam. Izdelava prevlek mi je šla zelo dobro, zato mi je že v petek dal za modelirati prevleko za
pacienta, ki pa sem jo delala cel drugi teden, vmes pa sem modelirala tudi druge stvari in spoznala
tudi različna dela. Tretji teden pa sem lahko poskusila delati z novo keramiko, ki so jo dobili. Pri delu v
laboratoriju sem zelo uživala, saj so bili vsi v zobotehniki zelo prijazni do mene in ni jim bilo težko
pomagati, če sem imela kakšno težavo.«
Špela: ''Mentorice oziroma profesorice v salonu so bile zelo prijazne, še posebej je izstopala Satu. Ko
si potreboval pomoč, so priskočile na pomoč. Na primer pri izbiri pravilnih izdelkov za nego, pri
razlagi postopka različnih neg, pri prevajanju in finskega jezika in podobno. Prav tako so bile prijazne
in ustrežljive tudi študentke. Delo v salonu je bilo sicer bolj kot ne enolično, izvajali sva splošno nego
obraza, medicinsko pedikuro in manikiro in masažo – dvakrat. Ugotovili sva, da sva se na praktično
usposabljanje v tujino prijavili prekmalu, ker pri nas pri praktičnem pouku obravnavamo aparate in
masažo ob koncu 3. oz. v začetku 4. letnika. Delali sva relativno veliko, glede na hitrost dela v
Sloveniji sva delali malo, glede na hitrost dela na Finskem pa sva delali veliko. Prav tako sem znanje,
ki sem ga prinesla s seboj, zelo utrdila.''
Praktično usposabljanje dijakinje s Finske, program kozmetični tehnik, v Sloveniji (28.2.-20.4.2016)
Dijakinja Victoria IMMONEN iz šole Helsinki Vocational College, Helsinki, je opravljala praktično
usposabljanje v Kozmetičnem salonu ge. Irene Japelj, s.p. (mentorica Irena Japelj).
Praktično usposabljanje dijakinj iz Španije, program farmacevtski tehnik, v Sloveniji (16.3.18.5.2016)
Dijakinji Patricia CAMPOS LLERO in Ana Maria LORENZO ARIAS iz šole CIFP Cerdeno, Oviedo, Asturija,
sta opravljali praktično usposabljanje v Ljubljani. Patricia je opravljala enomesečno praktično
usposabljanje v podjetju Barsos MC – splošna in specialistična medicina (mentorica Dea Baričevič),
Ana pa v Lekarni Brod (mentorica Barbka Babnik). Mesec dni pa sta bili dekleti pri pouku v šoli.
Praktično usposabljanje finskih dijakinj programa zobotehnik v Sloveniji (28.3.-15.4.2016)
Finske dijakinje programa zootehnik Saara HEINONEN, Jenna PAANO in Jenni KAARELA iz šole Helsinki
Vocational College, Helsinki, so opravljale praktično usposabljanje v Ljubljani od 28. 3. – 15. 4. 2016.
Vse tri dijakinje so opravljale praktično usposabljanje v zobotehičnih laboratorijih SŠFKZ pod
nadzorom učiteljic zobotehnične prakse (Jasne Perinčič Manfreda, Jasmine Letonja, Marte Šimic
Zore). V času svojega bivanja v Ljubljani so se udeležile tudi šolske strokovne ekskurzije, to je ogleda
podjetja Interdent v Celju, ki izdeluje zobne materiale in opremo. Vsaka dijakinja je obiskala tudi
enega ali dva zasebna zobna laboratorija v Ljubljani.
Praktično usposabljanje španskih dijakinj programa kozmetični tehnik v Sloveniji (4.4.-6.5.2016)
Dve španski dijakinji programa kozmetični tehnik Micol DORTA MENDOZA in Liliana HERNANDEZ
GONZALEZ iz šole CIFP Las Indias, Santa Cruz, Tenerife, sta opravljali praktično usposabljanje v
Ljubljani od 4. 4. – 6. 5. 2016. Micol je opravljala praktično usposabljanje v kozmetičnem salonu
Alarija (mentorica Tina Tomšič), Liliana pa v Kozmetičnem studiu S (mentorica Sara Štefur)
Študijski obisk učiteljic iz Španije na SŠFKZ, program kozmetični tehnik (7.4.2016)
Enodnevni obisk štirih učiteljic iz Španije je potekal 7. 4. 2016. Našo šolo so obiskale učiteljice
programa kozmetični tehnik, od tega so bile učiteljice Rosa HERRERA, Goretti ARMAS-BAEZ in Maria
MONZON iz šole CIFP Las Indias, Santa Cruz, Tenerife, učiteljica Maria Antonia GONZALEZ pa iz šole

College No.1, Gijon, Asturija. Učiteljice so bile spremljevalke svojim dijakom, ki so jih pripeljale v
Ljubljano ob začetku njihovega praktičnega usposabljanja v kozmetičnih in frizerskih salonih.
Učiteljice so obiskale SŠFKZ, hospitirale so pri pouku kozmetologije in prakse in si ogledale šolo.
Praktično usposabljanje dijakinj SŠFKZ, program kozmetični tehnik, v Španiji (10.- 30.4.2016)
Dijakinje programa kozmetični tehnik Nika VIDE (3. KA), Neja DOLES (3. KA), Zala PETEK (3. KB) in Nina
AVSEC (3. KB) so opravljale praktično usposabljanje v Španiji, na Kanarskih otokih (Tenerife), od 10. –
30. 4. 2016. Šola gostiteljica je bila CIFP Las Indias, Santa Cruz, Tenerife. Učiteljica spremljevalka je
bila Lučka Jurjec Žmavc.

Zala, Nina, Nika in Neja na morju.
Neja: ''Prvi teden je minil zelo hitro in pred nami je bil vikend, katerega smo izkoristile za izlet po
otoku. V soboto smo odšle v Loro Park, ki mi je bil zelo všeč. Videli smo različne živali, ogledale pa
smo si predstavo delfinov in ork. Po končanem ogledu smo odšle v bližnjo picerijo, nato pa še na črno
plažo La Jardin, kjer smo se tudi kopale. Plaža je bila prečudovita, črn pesek, kamni, vse je bilo
drugače. Nato smo se sprehodile po mestu Puerto de la Cruz, ki je zelo lepo in tako prišle do avtobusa
in se odpeljale domov. Nedeljo smo namenile počitku.''
Nina: ''V naslednjih dneh smo imele prakso z različnimi razredi dijakov. Delale smo spa in navadno
manikiro, nego obraza, masažo obraza ter izdelale nekaj kozmetičnih izdelkov pri vajah. Njihov pouk
poteka zelo sproščeno, postopki so podobni kot pri nas, samo higiena je nekoliko slabša. Dijaki so bili
zelo sproščeni in so občudovali naše delo. Bili so zelo odprti in najbolj jih je navdušila naša dovzetnost
in želja po delu. V šoli smo bile največkrat pri pouku manikire z različnimi razredi v frizerskem
programu. Zelo so bili navdušeni nad našo masažo rok in želeli so se je naučiti.''
Zala: ''Zelo sem vesela, da sem lahko sodelovala pri izmenjavi in da sem bila del tega projekta. Zdaj
vidim, da se je splačalo biti priden v šoli in šolo redno obiskovati. Nikoli ne bom pozabila teh treh

tednov, nabrala sem si veliko izkušenj, še posebej pa odgovornosti. Tudi s puncami smo se zelo
zbližale in mislim, da smo bile dobra ekipa. Od vseh treh tednov ne bi spremenila niti ene stvari, saj
sem se imela super in vem, da bom na Tenerife zagotovo še kdaj odpotovala.''
Nika: ''Prvi teden smo se na bivanje v tujini še prilagajale, vendar je bilo z vsakim dnem življenje lažje.
Tri dni v tednu smo dopoldan preživele v šoli Las Indias, kjer smo skupaj z dijaki šole obiskovale
praktični pouk in sicer v prvem tednu manikiro. Vse smo bile zelo radovedne, kako delo poteka pri
njih, zato smo se jim z veseljem pridružile pri delu. Izmenjali smo si nekaj znanja, saj vsi postopki pri
nas in njih niso popolnoma enaki, kar me niti ni presenetilo. Zanimivo je bilo videti, na kakšen način
podobne postopke opravljajo pri njih. Z dijaki smo se zelo dobro ujele, zato nam obiskovanje šole
nikakor ni predstavljalo obveznosti. Druga dva dni pa je bil čas, da izkusimo delo tudi izven šole, v
kozmetičnih salonih, v mestu La Laguna. Skupaj z Zalo sva delali v spa- centru tamkajšnjega hotela.
Tudi ta izkušnja se mi je zdela zelo zanimiva, saj smo se z delom v salonu naučile več natančnosti, kar
nam pri bodočem poklicu še kako pride prav.''
Praktično usposabljanje odraslih udeleženk SŠFKZ, program kozmetični tehnik, na Finskem (24.4.14.5.2016)
Praktičnega usposabljanja na Finskem sta se od 24. 4. – 14. 5. 2016 udeležili udeleženki izobraževanja
odraslih po porgramu kozmetični tehnik Marjana MAKOVETSKA in Kaja AMON. Šola gostiteljica je bila
Helsinki Vocational College.

Kaja: ''Enkratno okolje za pridobivanje samozavesti za samostojno opravljanje storitev. Šola v
Helsinkih s svojim salonom omogoča samostojno delo, z nadzorom in možnostjo pomoči mentorjev,
če jo potrebuješ. Nisem bila navdušena nad organizacijo časa v tamkajšnjem salonu, saj so za
posamezno storitev rezervirali mnogo več časa, kot ga je za izvedbo potrebno. Posledično je lahko
salon obiskalo mnogo manj strank (ena stranka je omenila, da se je mogla za obisk v salonu naročiti
več kot en mesec vnaprej), praktikantke pa pridobile mnogo manj izkušenj ter izgubile veliko časa.
Izvajanje prakse v tujini je odlično za spoznavanje drugih kultur in spoznavanje drugačnih tehnik dela.
Opazila sem, da se mentaliteta Fincev precej razlikuje od naše - precej manj so iznajdljivi, organizacija
dela in časa je na nižjem nivoju kot v Sloveniji, so pa izjemno prijazni in pripravljeni pomagati kljub

temu, da na prvi pogled delujejo precej hladni in zadržani. Od novih tehnik, ki sem jih spoznala in jih
bom vključila v svoje delo, je uporaba instrumenta za odstranjevanje komedonov, saj se mi zdi
odlično dopolnilo klasičnemu globinskemu čiščenju kože kot ga uporabljamo v Sloveniji. Poleg
opravljanja in učenja strokovnega dela v praksi, izmenjava omogoča spoznavanje drugih kultur in
evropskih prestolnic (Helsinki, Tallin), ki si jih sicer najverjetneje ne bi izbrala za potovalno
destinacijo.''
Študijski obisk učiteljev iz Španije na SŠFKZ, program tehnik laboratorijske biomedicine (23.30.5.2016)
Učitelja v programu tehnik laboratorijske biomedicine iz šole CIFP Cerdeno, Oviedo, Asturija, Carmen
LOPEZ VIADO in Jose Manuel ALVAREZ GONZALEZ, sta bila na študijskem oz. izobraževalnem obisku
na SŠFKZ.
Program tehnik laboratorijske biomedicine je gostil dva učitelja iz Španije. Španska šola bo namreč
jeseni prvič začela izvajati ta program, zato je SŠFKZ prijazno ponudila pomoč španskemu partnerju.
Učitelja sta hospitirala pri vajah iz različnih strokovnih predmetov, obiskala sta laboratorije v
Zdravstvenem domu na Metelkovi, spoznala učne načrte, učbenike, interno gradivo, torej vse, kar
uporablja šola pri svojem delu. V prostem času pa sta obiskala Cerkniško jezero in spoznavala
ornitologijo v njegovi bližini.
Poročilo je pripravila koordinatorka za mednarodno sodelovanje mag. Vanda TRDAN.

