Klasa humanistyczno- językowa:

Dla kogo?
 Dla tych, którzy są otwarci na świat, lecz nie zapominają przy tym o swej
małej ojczyźnie.
 Dla uczniów chętnych do dyskusji, broniących prawdy i swoich ideałów.
 Dla osób przebojowych, lubiących podejmować nowe wyznania i takich, które
są może mniej śmiałe, ale za to mają artystyczną duszę.
 Dla dobrych recytatorów, przyszłych dziennikarzy i aktorów.
 Dla chcących się dowiedzieć, jak mówić, żeby inni słuchali i w dodatku się
zachwycali.

Jej ukończenie gwarantuje:
realizację rozszerzonego programu nauczania języka polskiego, historii, wiedzy
o społeczeństwie oraz angielskiego
poznanie ciekawego programu integrującego nauki artystyczne
opanowanie zagadnień retoryki praktycznej w stopniu pozwalającym na piękne, sprawne
i skuteczne porozumiewanie się

wszechstronny rozwój talentów i zainteresowań
możliwość atrakcyjnego i praktycznego poszerzania wiedzy

bogaty program kół zainteresowań
rzetelne przygotowanie do konkursów przedmiotowych i egzaminów
pełne przygotowanie do nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej

Oferujemy:

W zakresie przedmiotów humanistycznych:
1 dodatkową godzinę z przedmiotów humanistycznych
WDA czyli Warsztaty Dobrego Aktora
kurs kreowania wizji scenicznych, czyli praktykę teatralną
udział w programie „Ja - Scena - Widz”
zajęcia warsztatowe – „Scena – światło – dźwięk” – uczące obsługi sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego profesjonalnej sceny teatralnej
cykl zajęć projektowych realizowanych w oparciu o dzieła muzealne - „Dialog ze sztuką”
realizację bloku edukacji obywatelskiej i edukacji regionalnej
historyczne wycieczki po Poznaniu i Wielkopolsce
lekcje muzealne

solidne warsztaty dziennikarskie
tworzenie szkolnej gazety
warsztaty twórczego pisania
cykl zajęć projektowych „Retoryka praktyczna” uczących sztuki pięknego
i skutecznego porozumiewania się
kształcenie aktywnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem technologii
multimedialnych
możliwość udziału w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników UAM

współpracę z uniwersytetem i redakcjami poznańskich gazet oraz rozgłośni
radiowych
poznawanie różnych stylów artystycznych oraz atrakcyjnych dzieł sztuki literackiej
w oparciu o kulturę europejską
współpracę z instytucjami kulturalnymi regionu
doskonalenie mnemotechnik oraz planowania i organizowania własnego procesu
uczenia się

Klasa humanistyczna rozwinie Twoją
kreatywność oraz doda zapału do działania!

W zakresie języka angielskiego:
praktyczną znajomość języka angielskiego w typowych i nietypowych sytuacjach dnia
codziennego

rozwijanie praktycznych umiejętności językowych poprzez realizację
rozszerzonego programu nauczania języka angielskiego
doskonalenie umiejętności językowych oraz przełamanie barier

intensywny trening językowy podczas lekcji i na wycieczkach do krajów
europejskich
poznanie kultury krajów anglojęzycznych
kształtowanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie,
rozumienie tekstu pisanego i pisanie)

udział w imprezach związanych z projektem szkolnym Tydzień Europejski
możliwość czytania niektórych tekstów literackich w oryginale

Dodatkowa godzina języka angielskiego pozwoli
Ci tworzyć w języku angielskim prawie tak,
jak robił to Szekspir!

Na zajęciach będziesz mieć możliwość:


tworzenia scenariuszy i kręcenia filmów w języku angielskim



uczestniczenia w konkursach językowych dających możliwość wzbogacenia swoich
doświadczeń i zdobywania cennych nagród



pracy z autentycznymi materiałami (oryginalne teksty prasowe, telewizyjne i filmowe)



wzbogacania wiedzy o historii, kulturze i tradycji krajów anglojęzycznych



odnalezienia związków pomiędzy kulturą anglosaską a kulturą polską



obserwowania i analizowania wpływu angielszczyzny na język polski



wykorzystania najnowszych technologii służących nauce języka obcego



współpracy międzynarodowej – realizacji projektów językowych z wykorzystaniem
multimediów i Internetu



pisania po angielsku (nie tylko wypracowań!)



zapoznania się z procesem tłumaczenia wierszy i prozy

