MEDNARODNO SODELOVANJE – poročilo 2016/17
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+.
V tujini je v šolskem letu 2016/17 bivalo 22 dijakov in štirje učitelji. Dijaki so opravljali tri- ali
štiritedensko praktično usposabljanje z delom na Finskem, v Latviji in v Španiji. Prvi teden bivanja v
tujini so jim pomagali učitelji spremljevalci.
PUD na Finskem ima med navedenimi državami najdaljšo tradicijo. Obojestranska izmenjava dijakov
poteka v splošno zadovoljstvo obeh šol že več kot deset let. Finska partnerska šola se je pred leti z
nekaterimi drugimi povezala v velik center in se preimenovala v Helsinki Vocational College.
Vključuje veliko poklicnih profilov in kvalifikacij. S SŠFKZ se povezuje v programih farmacevtski
tehnik, kozmetični tehnik in zobotehnik.
Sedem rednih dijakov ter dve dijakinji iz oddelka za izobraževanje odraslih so opravljali PUD v
Helsinkih spomladi 2017, dijake rednega izobraževanja pa je prvi teden spremljala učiteljica Valerija
Sedlar:
- Karin HRESTAK (3. Fb) in Rok BERGANT (3. Fc) iz programa farmacevtski tehnik tri tedne v
lekarni (12. 3.–1. 4. 2017),
- Kim BARUCA (3. Za), Tjaša PAJK (3. Za) in Ana STRUŽNIK (3. Zb) iz programa zobotehnik tri
tedne v zasebnih zobnih laboratorijih (12. 3.–1. 4. 2017),
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- Klara MEGLIČ (3. Kb) in Tinkara MELE (3. Kb) iz programa kozmetični tehnik štiri tedne v
šolskem kozmetičnem salonu (12. 3.–8. 4. 2017),
- Tina BARTULOVIČ in Natalija BEVC iz programa kozmetični tehnik – izobraževanje odraslih - tri
tedne v šolskem kozmetičnem salonu (23. 4.–13. 5. 2017).
V mesecu maju 2017 je SŠFKZ obiskala vodja mednarodne pisarne te finske šole. Ogledala si je šolo
in se seznanila z vsemi štirimi vzgojno izobraževalnimi programi, ki jih šola ponuja..
PUD v Latviji: po dolžini sodelovanja sledi Finski Latvija. SŠFKZ sodeluje s šolo P. Stradins
Medical College of the University of Latvija, ki se nahaja v mestu Jurmala pri Rigi. Jeseni 2016 (23.
10.–12. 11. 2016) je pet slovenskih dijakov opravljalo PUD v Rigi, prvi teden bivanja v tujini pa jih je
spremljala učiteljica Helena Doberšek. Dijaki, ki so bili na PUD-u v Latviji:
- Saša SLABE, Jana MLINAREC in Blaž OŽBOLT (vsi 4. L) iz programa tehnik laboratorijske
biomedicine, tri tedne v medicinskem laboratoriju,
- Manca MRAVLJE (4. Ka) in Vida POTISEK (4. Kb), tri tedne v kozmetičnih salonih.
Dvomesečni PUD pa sta pri nas oz. na SŠFKZ opravljali dve latvijski študentki programa estetska
kozmetologija. Delali sta v dveh ljubljanskih kozmetičnih salonih od 16. 1. do 16. 3. 2017.
Zadnja leta pridobiva SŠFKZ partnerske stike s španskimi šolami. Trenutno poteka dvostransko
sodelovanje s tremi španskimi šolami. To so Las Indias na Tenerifih, Los Gladiolos na Tenerifih in
College No.1 v Asturiji.
PUD na Kanarskih otokih, Tenerifi, Španija, je potekal od 17. 4. – 6. 5. 2017, dijakinje je
spremljala učiteljica Andreja Rupnik:

- šola Las Indias je organizirala PUD za dve naši dijakinji, in sicer za Tino PEKOLJ (3. Kb) in Ulo
DOLNIČAR (3. Ka) iz programa kozmetični tehnik, tri tedne, delno sta opravljali prakso v šoli in
delno v kozmetičnih salonih,
- šola Los Gladiolos je organizirala PUD za dve naši dijakinji, za Majo MUR in Lano PLAVČAK
(obe 3. Fa) iz programa farmacevtski tehnik, tri tedne, PUD sta opravljali v lekarnah.
PUD v Asturiji, Španija, je potekal od 23. 10.–19. 11. 2016, skupino je spremljala učiteljica Darinka
Kujavec:
- Šola College No. 1 je organizirala PUD za štiri naše dijakinje (23. 10.–19. 11. 2016). Anja PETRIČ
(4. Kb) in Ana DRAGIČEVIĆ (4. Ka) iz programa kozmetični tehnik sta štiri tedne delali v
kozmetičnih salonih, Anja GRM in Tamara KLEMENČIČ (4. L) iz programa tehnik laboratorijske
biomedicine pa v mestni bolnišnici.
Iz vseh treh španskih šol so prišli učitelji in dijaki tudi v Ljubljano. SŠFKZ je omogočila spoznavanje
šolskega dela in utrjevanje prakse trem dijakinjam programa kozmetični tehnik iz šole Las Indias (27.
3.–28. 4. 2017), trem dijakinjam programa kozmetični tehnik iz šole College No.1 (27. 3.–26. 5. 2017)
in dvema dijakoma programa farmacevtski tehnik iz šole Los Gladiolos (17. 4.–8. 5. 2017). V
Ljubljani so delali in se izobraževali od treh tednov do dveh mesecev.

Dijaki na praksi v Latviji.

Lana Plavčak v lekarni v Španiji.

Klara Meglič v kozmetičnem salonu na
Finskem.

