Poročilo o mednarodnem sodelovanju šole v šolskem letu 2018/19
Poročilo je pripravila koordinatorka za mednarodno sodelovanje mag. Vanda TRDAN.
SŠFKZ krepi stike s partnerskimi šolami v tujini, s katerimi omogoča dijakom tri- ali štiritedensko
praktično usposabljanje z delom, učiteljem pa enotedenske študijske in izobraževalne obiske ter
spremstvo dijakom ob začetku dela. Šola tudi sprejema dijake, študente in učitelje iz evropskih šol.
Študijske obiske učiteljev in praktično usposabljanje z delom dijakov omogočajo evropska denarna
sredstva iz programa Erasmus+.
Dijaki so opravljali tri- ali štiritedensko praktično usposabljanje z delom na Finskem, v Latviji, v
Češki republiki 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 desetletje. Finska partnerska šola Helsinki
Vocational College se s SŠFKZ povezuje v programih farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in
zobotehnik.
Redni dijaki in dve dijakinji iz oddelka za izobraževanje odraslih so opravljali PUD v Helsinkih jeseni
2018 in spomladi 2019, dijake rednega izobraževanja pa sta prvi teden spremljali učiteljici Anja
ROGELJ (jeseni2018) in Mateja KOLMANČIČ ŠUŠTAR (spomladi 2019):
- Donike Hoxha (4.Ka) in Patricija KLANČAR (4. Kb) sta opravljali PUD v šolskem
kozmetičnem salonu partnerske šole (21. 10. – 10. 11.2018),
- Petra ČEPON in Leon STRAŽIŠAR (oba 3. Fc) iz programa farmacevtski tehnik sta
tri tedne delala v lekarni (3.– 23. 3. 2019),
- Eva URŠIČ (3. Za), Tareq HUSSEIN in Ana SNOJ (obA 3. Zb) iz programa
zobotehnik so tri tedne delali v zasebnih zobnih laboratorijih (3. – 23. 3. 2019),
- Ana BENET in Kim JANEŽIČ (obe 3.Kb) iz programa kozmetični tehnik sta tri tedne
delali v šolskem kozmetičnem salonu (3. – 30. 3. 2019),
- Manja PERGAR in Andrea ČUŠIN JERŠIČ iz programa kozmetični tehnik –
izobraževanje odraslih – sta tri tedne delali v šolskem kozmetičnem salonu (21. 4.–11.
5. 2019).
SŠFKZ je gostila dve študentki programa kozmetični tehnik iz finske šole Helsinki Vocational
College, ki pa sta opravljali dvomesečni PUD in sicer v Thermani Laško (januarja in februarja 2019).
Spomladi 2019 pa je v Ljubljani opravljala PUD še ena finska študentka, in sicer iz šole Saimaa
Vocational College iz kraja Lapperanta. Izobraževala se je v kozmetičnem salonu ge. Irene Japelj (od
sredine marca do sredine aprila 2019).
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 2018 (21.
10.–11. 11. 2018) so štirje slovenski dijaki opravljalo PUD v Rigi, prvi teden bivanja v tujini pa jih je
spremljala učiteljica Darinka KUJAVEC:
- Jana ČAMPA, Jernej JEŽOVNIK in Neža REMIC (4.L) iz programa tehnik
laboratorijske biomedicine so tri tedne delali v medicinskem laboratoriju,
- Nina ŽIŽMOND (4. Kb) je tri tedne delala v kozmetičnem salonu.
Zadnja leta krepi SŠFKZ partnerske stike s španskimi šolami. Trenutno poteka dvostransko
sodelovanje z eno špansko šolo: PUD v Asturiji, Španija, je potekal od 21. 10. do 17. 11. 2018,
skupino je spremljala učiteljica Manja MLAKAR MEDVED. Šola College No. 1 je organizirala PUD
za štiri dijake:
- Jacqline PERIČ (4. Ka) iz programa kozmetični tehnik je štiri tedne delala v
kozmetičnem salonu,
- Sara GOLOB, Anja MOŠKRIČ in Gašper ŠKOBERNE (vsi 4. L) iz programa tehnik
laboratorijske biomedicine so delali v laboratorijih mestne bolnišnice.

Aprila 2019 sta prišli v Ljubljano dve študentki španske partnerske šole iz programa farmacevtski
tehnik in opravili enomesečno praktično usposabljanje v Lekarni Brod. Prvi teden bivanja v Ljubljani
sta ju spremljali njuni učiteljici iz programa farmacevtski tehnik, ki sta hospitirali pri pouku in se
udeležili ekskurzije v tovarno Krka Novo mesto in v samostan Stična.
V tem šolskem letu se je SŠFKZ še tesneje povezala s sorodno šolo iz Prage v Češki republiki. Leto
je bilo za obe slovanski šoli plodno, saj je praška šola Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola sprejela na PUD šest slovenskih dijakov:
- Manca DOLENC (3. Fa) in Maja VOLER (3. Fb) iz programa farmacevtski tehnik sta
delali v zasebnih lekarnah,
- Cirila LAPAJNE in Loti LAPAJNE (obe 3.L) iz programa farmacevtski tehnik sta
delali v laboratorijih v bolnišnici,
- Jan IVANUŠIČ (3. Zb) in Gaja ZADRAVEC (3. Za) iz programa zobotehnik sta se
izobraževala v partnerski šoli in pri zasebnih delodajalcih..
Skupina je bila nastanjena v Pragi od 24. 3. do 13. 4. 2019. Prvi teden bivanja v tujini je dijake
spremljala učiteljica Marta ŠIMIC ZORE.

Jan Ivanušič pri delu v Pragi.

Latvijska skupina na strokovnem ogledu.

Češka šola je poslala v Ljubljano tudi svoje dijake. Na PUD je v Ljubljano pripotovalo osem čeških
dijakov, in sicer oktobra 2018 na dvotedensko praktično usposabljanje dve dijakinji programa tehnik
laboratorijske biomedicine in dve dijakinji programa zobotehnik. Maja 2019 pa so še štirje češki dijaki
opravljali praktično usposabljanje v Ljubljani, in sicer trije iz programa zobotehnik in eden iz
programa farmacevtski tehnik. Dijaki zobotehniki so se spoznavali z delom zobotehnika v šolskih
zobnih laboratorijih, pa tudi v zasebnih zobnih laboratorijih (pod mentorstvom zobotehnikov Andreja
Lazića, Luke Melika in Gorana Maleševiča).
Na Češko sta za tri tedne odpotovali tudi dijakinji programa kozmetični tehnik, Aleša GREGORC (3.
Kb) in Anja REPAR (3. Ka). Praktično usposabljanje sta opravljali v šolskem salonu partnerske šole

Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace v kraju Havirov, in sicer od
24. 3. do 13. 4. 2019. Prvi teden bivanjav tujini ju je spremljala učiteljica dr. Alenka GORJAN.
SŠFKZ je v šolskem letu 2018/19 gostila tudi več enodnevnih ali poldnevnih obiskov:
-

-

-

-

Iz Španije novembra 2018 učiteljico v programu tehnik laboratorijske biomedicine na
šoli IES Cap de Llevant, Menorca.
Iz Španije dve učiteljici španske šole CIFP Las Indias, Santa Cruz de Tenerife, za
sodelovanje v programu kozmetični tehnik. Osebni stik s SŠFKZ je bil po dveh letih
ponovno vzpostavljen v začetku leta 2019.
Iz Finske je prišla spodbuda k ponovnemu sodelovanju s šolo Lapland Education
Centre REDU, Rovaniemi, za sodelovanje v programu kozmetični tehnik,
koordinatorka za mednarodno sodelovanje je obiskala SŠFKZ jeseni 2018.
Iz Finske je prišla spodbuda k ponovnemu sodelovanju s šolo Saimaan
ammattiopisto Sampo/Saimaa Vocational College za sodelovanje v programu
kozmetični tehnik, koordinatorka za mednarodno sodelovanje je obiskala SŠFKZ
jeseni 2018.
Iz Velike Britanije Dundee and Angus College, Dundee, Škotska, za sodelovanje v
programu kozmetični tehnik. Aprila 2019 je SŠFKZ obiskala skupina iz škotske šole
(ena učiteljica in pet študentk programa kozmetični tehnik).

