W ramach podpisanej w tym roku umowy o współpracę uczniowie z oddziału 2d (o profilu
biologiczno-chemicznym) II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Mikołowie w dniu 23 lutego 2018 r. uczestniczyli w zajęciach praktycznych w Medycznej
Szkole Policealnej Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu.
Wielkim zaskoczeniem dla uczniów było to, że jak sami stwierdzili, nie była to kolejna nudna
szkoła, która proponuje tylko wykłady. To było coś całkiem odmiennego. O swoich
wrażeniach opowiada uczennica II d - Wiktoria Oleś:
Osobiście mogliśmy przekonać się jak wyglądają zajęcia praktyczne na poszczególnych
kierunkach. Ale zacznijmy od początku.
Pierwszą odwiedzoną przez nas pracownią była Pracownia Masażu, gdzie kształcą się
uczniowie w zawodzie technik masażysta. Tam właśnie mogliśmy się odprężyć i poddać się
zabiegom wykonywanym przez nauczycieli i przez uczniów tej placówki. Zarówno my, jako
potencjalni uczniowie, ale i także nasi opiekunowie mieliśmy do wyboru masaż twarzy
wykonywany specjalnymi pędzelkami lub masaż dłoni. Każdy z nas mógł się na chwilę
odprężyć i zapomnieć o problemach dnia codziennego.
Kolejnym przystankiem była pracownia Techniki Dentystycznej. Ten kierunek chyba
najbardziej przypadł nam do gustu. Każdy z nas miał okazję wykonać gipsowy odlew szczęki
i gipsowy model pojedynczego zęba. Poza tą atrakcją mieliśmy okazję przyjrzeć się jak
uczniowie tej placówki pracują nad aparatami ortodontycznymi czy innymi protezami. Każdy
z nas był zaskoczony wszechstronnością tego kierunku i jego atrakcyjnością.
Kolejny zawód, który poznaliśmy to technik elektroradiolog. Najnowszy sprzęt i jego
różnorodność uczyniły ten kierunek także bardzo atrakcyjnym dla nas jako „biologów” i
„chemików”. Odwiedziliśmy tu pracownie: rentgenodiagnostyki, spirometrii, EKG,
hemodynamiki i anatomii radiologicznej. Dodatkową atrakcją była możliwość poddania się
badaniom spirometrii i EKG.
Ostatnim punktem naszej wycieczki była pracownia Higieny Stomatologicznej. Tam
mogliśmy zgłębić wiedzę na temat podstaw higieny jamy ustnej. Każdy z nas przeszedł
praktyczne szkolenie z tego zakresu. Najpierw zabarwiliśmy zęby, a potem staraliśmy się je
prawidłowo wyczyścić. To doświadczenie pomogło nam zrozumieć jak ważna i trudna jest
higiena jamy ustnej.
Po dniu pełnym niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do szkoły i już następnego dnia
pytaliśmy czy jeszcze kiedyś odwiedzimy tą szkołę!
Serdecznie dziękujemy Medycznej Szkole Policealnej w Zabrzu za możliwość poznania
tajników kształcenia.

