BESEDA S ABSOLVENTMI

Kam po strednej? Otázka,ktorá
trápi našich štvrtákov.Vysokých
škôl je naozaj veľa a prihlášky
sú dosť drahé.Ako si správne
vybrať?Naša škola ponúkla
štvrtákom rozhovory s absolventmi.

Banská Bystrica
Z vysokej školy z Banskej Bystrice
sme mali 3 absolventov. Každý z
nich nám porozprával o svojej ceste
počas štúdia.
Urgent - záchranár
Patrik naozaj povedal všetko

Prišli nás pozrieť záchnár
Patrik,pôrodná sestra Lucka,
fyzioterapeutka Anna a žiačka
prvého ročníka ošetrovateľstva na
Trnavskej univerzite Viki. My Vám
teraz ukážeme plusy a mínusy škôl.

reálne a presne tak, ako to je a ako
to funguje či v škole alebo už po
škole v práci. Pochvaľoval si školu
ako jednu z lepších na Slovensku.
Tiež vravel, že na súťaže chodil do
Česka, kde videl naozaj toho veľa
a kde sa aj veľa naučil. Plat za túto
prácu nie je dostačujúci a často sú
volaní k prípadu, pre ktorý sa vôbec
nehodia a pritom môže potrebovať
záchrannú službu naozajstný prípad. Naozaj sa mi jeho rozhovor
páčil.
Fyzioterapeutka Anna
Jej plusy a mínusy boli
-prijímačky z fyziky a náuky o
spoločnosti-čo je celkom divné,
keďže my máme občiansku náu-

ka len raz týždenne, tiež počas
skúškového obdobia sú skúšky
fyzicky náročné aj z telesnej
výchovy: plávanie, beh-musíte byť
fyzicky zdatní,často boli v škole aj
do večera.
+je skvelé niekomu pomôcť,fyzicky
zlepšiť jeho zdravie,naučiť sa opäť
niečo nové.
Do Banskej Bystrice tiež chodila
Simona, ktorá teraz pracuje vo
Vyšných Hágoch.V škole získala
červený diplom,práca ju baví, aj
škola bola naozaj taká,že vie využiť
vedomosti aj teraz v práci.
Pôrodná asistentka
Lucka študovala v Bratislave.
+hlavné mesto, veľa možností
aj zábavy alebo súťaží,prax v 3
veľkých nemocniciach,vzdelávanie
sa,internát,dlhodobá prax - Lucka
si vybrala prax v Kežmarku, keďže
za určitú dobu potrebovala mať
istý počet pôrodov a v Kežmarskej
nemocnici sa naučila asistovať pri
pôrode, pomáhať mamičkám pri
pôrode, naozaj si túto prax ch-

kam po
Trnava
+bez prijímačiek, výborní
učitelia, internát blízko školy,
dobrá prax,cvičenia so všetkými
pomôckami,zaručený bakalársky
titul-žiadne predčasne ukončené
šúdium, stáže vo Viedni, Česku
- na školu sa síce možno dostať
bez prijímacích pohovorov, ale ako
povedala Viki, treba sa pravidelne
učiť, cestovanie

válila, Lucka tiež popritom stihala aj
brigádu a vravela,že nikto sa nemusí hlavného mesta báť, dá sa to
zvládnuť aj finančne
Všetci absolventi boli ochotní
odpovedať na zvedavé otázky
štvrtákov.Vysokoškolské(bakalárske)
štúdium sa študuje denne.Každý
z nich je rád,že na vysokú školu
chodil a majú aj chuť ďalej sa
vzdelávať.My sa im chceme
poďakovať,pretože to bolo naozaj
skvelé. Ak niekto nebol rozhodnutý,
čo ďalej, tak veríme,že im to pomohlo a upresnilo ich.Prajeme ďalej
veľa šťastia pri výbere škôl a našim
absolventom veľa šťastia ďalej.
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