Klasa przyrodniczo - językowa:
Dla kogo?
 Dla osób ciekawych świata, samodzielnie myślących, lubiących odkrywać
tajemnice nauk matematycznych.
 Dla uczniów niebojących się podejmowania nowych wyzwań i otwartych
na wiedzę.
 Dla tych, którzy wiedzą, że w XXI wieku język angielski powinien być drugim
naturalnym językiem każdego człowieka wchodzącego w świadome życie.
 Dla młodych ludzi zainteresowanych tematyką europejską i kulturą
europejskich krajów anglojęzycznych.

Jej ukończenie gwarantuje:
opanowanie języka w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym swobodne
porozumiewanie się w mowie i piśmie

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
matematyczno – przyrodniczych:
1 dodatkową godzinę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

warsztaty doświadczalne, na których sam zaprojektujesz i wykonasz ciekawe
eksperymenty
zajęciach fotograficzno – filmowe, które pozwolą nabyd niezbędne umiejętności
do prowadzenia obserwacji środowiska przyrodniczego

kształcenie aktywnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem technologii
multimedialnych
możliwość udziału w wykładach i warsztatach z geografii prowadzonych przez
pracowników UAM
jednodniowe wycieczki tematyczne (biologia, chemia, geografia, fizyka)

zajęcia w terenie: w poznańskich muzeach, w Wielkopolskim Parku Narodowym,
w rezerwacie Morasko…
współpracę z uniwersytetem (uczestnictwo w wykładach i warsztatach z geografii,
fizyki, chemii i biologii prowadzonych przez pracowników UAM), Fundacją Dawcy
Szpiku, …..
uczestnictwo w przyrodniczych projektach edukacyjnych

poznanie ciekawego programu integrującego nauki przyrodnicze

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

Dodatkowe zajęcia z matematyki
pozwolą rozwijać zdolności matematyczne!
Tematyka zajęć realizowana będzie w dwóch obszarach:
- Odkryj to sam…

- Wyobraź sobie…
W ramach zajęć „Odkryj to sam…” nauczysz się:



zadawać pytania: dlaczego?, po co?, co to oznacza?; co się stanie, gdy to zmienię?; czy jest
inny sposób?; czy jest lepszy sposób?



przeprowadzać matematyczne rozumowanie



wyciągać poprawne wnioski



stosować i tworzyć różne strategie
Na zajęciach „Wyobraź sobie” wykształcisz i rozwiniesz:



wyobraźnię przestrzenną



techniki konstruowania figur płaskich i przestrzennych



sprawność manualną



umiejętność planowania

Nietypowe zadania, zagadki matematyczne, projekty edukacyjne, wycieczki rozwiną Twoją
inicjatywę, pobudzą ciekawość, będą inspirować do samodzielnych poszukiwań.

Dodatkowa godzina języka angielskiego to nie
tylko wkuwanie czasów gramatycznych i słówek!
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

 wykorzystania najnowszych technologii służących nauce języka obcego
 współpracy międzynarodowej – realizacji projektów językowych z wykorzystaniem
multimediów i Internetu

