Tabor nadarjeni in uspešni dijaki Maribor 2019
Tudi v letošnjem šolskem letu je potekal tabor nadarjenih in uspešnih dijakov iz treh srednjih
zdravstvenih šol. V dneh med 9. 4. in 11. 4. 2019 smo se družili dijaki in mentorji iz Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje in Srednje zdravstvene in
kozmetične šole Maribor. Slednja je bila letos naš gostitelj.
Dijaki 3. letnikov: Jerca Antončič, Jerca Jesenovec, Donika Gashi, Iza Cimerman, Ida Kostić Čižmešija in
Tarik Topalovič smo skupaj z mentorico prof. Nevenko Kralj v torek zjutraj z vlakom odpotovali proti
Mariboru. V Celju se nam je pridružilo pet dijakinj z njihovo mentorico. Skupaj smo v Maribor
pripeljali sonce in željo spoznati štajerski vsakdan.
Po krajšem postanku v dijaškem domu Lizike Jančar, smo bili deležni toplega sprejema na Srednji
zdravstveni in kozmetični šoli Maribor. Popoldan smo si z vodičem ogledali mesto ob Dravi. Da pa se
slučajno ne bi izgubili, smo na Društvu študentov invalidov Slovenije spoznali, kako si slepi in
slabovidni pomagajo z različnimi pripomočki. Temu je preko vseh čutil sledilo večerno spoznavanje
mesta Maribor.
Naslednji dan se je začel zgodaj, pred vrati so nas čakali štajerski vrstniki ter nas odpeljali do delovišč
praktičnega pouka. V drugem delu dopoldneva smo začutili utrip kabinetnih vaj zdravstvene nege na
šoli. Po kosilu smo na izkustvenem predavanju rekli »Stop stresu in izgorevanju na delovnem mestu«
ter se ob veličastni zvočni kopeli s kristalnimi inštrumenti potopili v meditacijo.
Na zadnji dan našega druženja smo po praktičnem pouku v UKC Maribor, prisluhnili predstavitvi
Društva gluhih in naglušnih Podravja. Še tretjič smo bili deležni dobrega kosila iz rok nadvse prijaznih
šolskih kuharic. In že smo prišli do konca izmenjave. Na zaključnem skupnem srečanju in evalvaciji
smo obljubili, da prihodnje leto Mariborske vrstnike pogostimo v Celju ali Ljubljani.
Izmenjava je vsem udeležencem popestrila sicer deževne aprilske dni. Spoznali smo, da so pri našem
delu male razlike, ki so lahko vir naših izboljšav. Najpomembnejše pa nam je vsem skupno, delati
dobro sočloveku in pri tem začutiti osebno zadovoljstvo.

Nevenka Kralj in skupina dijakov

