DNI OTWARTE
W SZKOLE POLICEALNEJ – MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM
im. Władysławy Szoc w Chełmie.
W dniach 29-30.03.2022r. w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym
im. Władysławy Szoc w Chełmie odbyły się Dni otwarte. Zainteresowani uczniowie kończący szkoły
średnie, mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz warunkami rekrutacji. We wtorek licznie
przybyła młodzież z liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych z Chełma, wzięła udział
w przygotowanych warsztatach i prezentacjach poszczególnych kierunków kształcenia, spotkała się
ze słuchaczami, nauczycielami oraz dyrekcją szkoły. W sumie „Medyki” odwiedziło w tym dniu
ok. 100 osób. Wszystkie przygotowane pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zabiegami kosmetycznymi na równi z dziewczętami zainteresowani byli chłopcy, którzy
chętnie poddawali się zabiegom na twarz i dłonie. Nasze słuchaczki dokonywały analizy
kolorystycznej twarzy do makijażu na podstawie palety pór roku. Otrzymały również sporo pytań
o specyfikę nowego w ofercie edukacyjnej szkoły zawodu – podolog.
Kierunek technik farmaceutyczny przedstawił specyfikę zawodu i przebieg kształcenia.
Prezentację wzbogacono o pokaz techniki wykonywania mydełek glicerynowych, co przyciągnęło
uwagę wielu osób chętnych do spróbowania swoich sił w wytwarzaniu mydełka dla siebie lub kogoś
bliskiego.
Masażyści zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom masaże: klasyczny, relaksacyjny,
gorącymi kamieniami, wibracyjny. Pokazywali podstawowe techniki automasażu, odpowiadali na
zadawane pytania o szkołę. Atmosferę skutecznie uprzyjemniał unoszący się zapach olejków
aromaterapeutycznych. Można było zapoznać się również z zasadami udzielania pierwszej pomocy
przy urazach i kontuzjach sportowych oraz kinezjotapingiem i rolowaniem. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się także nauka żonglowania.
Terapeuci zajęciowi zaprezentowali swoje prace rękodzielnicze oraz zaprosili do wspólnego
wykonywania palm, kartek i stroików świątecznych. Odbiorcy byli bardzo zainteresowani techniką
wykonywanych prac, brali w nich czynny udział oraz zadawali pytania o kierunek i jego
zapotrzebowanie na rynku pracy.
Opiekun medyczny przedstawił przebieg kształcenia na tym kierunku oraz zakres kompetencji
zawodowych. Omówił zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne oraz medyczne, m. in. pobieranie krwi
włośniczkowej i żylnej do badań, wykonywanie testów diagnostycznych (wymazy), opatrywanie ran
i wykonywanie iniekcji podskórnych, podawanie leków na błony śluzowe i skórę. Chętni mogli
doświadczyć jak czuje się osoba w starszym wieku, dzięki możliwości wypróbowania symulatora
starości.

Przyszli kandydaci licznie wzięli udział w warsztatach z pierwszej pomocy, odświeżając
zdobytą dotychczas wiedzę w tym zakresie. Ćwiczenia języka migowego umożliwiły odwiedzającym
poznanie prostych znaków i nawiązanie podstawowej komunikacji w PJM.
Słuchacze „Medyków” przedstawili też kierunek kształcenia opiekunka dziecięca, higienistka
stomatologiczna, technik dentystyczny i technik sterylizacji medycznej, omawiając przebieg nauki,
specyfikę tych zawodów oraz możliwości zatrudnienia.
Wszyscy odwiedzający mogli również zwiedzić szkołę, w tym klasopracownie, bibliotekę,
pracownię MCI, Izbę Tradycji, zaplecze sportowe, siłownię plenerową.
Humory wszystkim dopisywały, a atmosfera stworzona przez gospodarzy Dni Otwartych,
sprzyjała poznawaniu szkoły i oferty kształcenia.

