IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Cieszymy sięwysoką zdawalnością
zdawalności egzaminu maturalnego
Wybierz sukces! Postaw na doświadczenie!

KLASA A
HUMANISTYCZN MEDIALNA
HUMANISTYCZNO-MEDIALNA
jeden oddział - 32 uczniów
Przedmioty
rzedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
rozszerzonym język polski, język
j
angielski
lub język niemiecki, historia lubwiedza o społeczeństwie.
Przedmioty
rzedmioty uzupełniające:historia
uzupełniające
regionalna, warsztat dziennikarski,przyroda.
dziennikarski,

Klasa prowadzona pod patronatem
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Gimnazjalisto!
Jeżeli chcesz połączyć solidne wykształcenie z realizacją pasji
humanistycznych, ten profil jest właśnie dla Ciebie.
Ciebie Kończąc tę klasę
będziesz bardzo dobrze przygotowany do studiów wyższych na
kierunkach humanistycznych (filologia polska, filologia angielska,
filologia niemiecka, prawo, socjologia, dziennikarstwo, psychologia,
pedagogika, komunikacja społeczna,, psychologia zarządzania itp.).
Uczniowie tej klasy rozwijają swoje
je zainteresowania literackie,
dziennikarskie,, aktorskie poprzez udział w różnego rodzaju
warsztatach,olimpiadach,
konkursach
konkursach,
przedstawieniach
Koła
Teatralnego, tworząc felietony i reportaże filmowe. Wygrywają olimpiady i konkursy otwierające im drzwi do
wymarzonych kierunków studiów.
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach organizowanych w urzędach, biurach poselskich, Sejmie
S
i Kancelarii
Premiera, sądach oraz wykładach otwartych Państwowej Wyższej Szkole
zkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
Dużą popularnością wśród uczniów cieszą się spotkania Dyskusyjnego Koła Filmowego (DKF)
Celem klasy humanistyczno-medialnej
medialnej jest rozbudzanie wśród młodzieży zamiłowania do postaw obywatelskich,
prawa, nauk społecznych, sztuki, kultury również z perspektywy historycznej wraz z rozwojem umiejętności
posługiwania się językiem obcym. Uczniowie należą do aktywnych
aktywnych społecznie, lubiących czytać i pisać, twórczych
i ciekawych świata. Osiągają dużą sprawność w komunikacji językowej,, co ułatwia znalezienie się w nowej
rzeczywistości Unii Europejskiej.Jesteśmy
Jesteśmy przekonani, że nauka w naszym Liceum pozwoli Ci bardzo dobrze
przygotować się teoretycznie i praktycznie do egzaminów maturalnych z obowiązkowych i wybranych
przedmiotów.Naszym dużym
użym atutem jest bogata oferta bezpłatnych
bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Część z nich
finansowana jest z funduszy unijnych. Proponujemy
Proponujemy m.in. możliwość zdobycia certyfikatów (np. Europejski
Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, Akademia Sieciowa CISCO).
CISCO
Uczniowie, chcący doskonalić umiejętności językowe poprzez praktyczne ich
zastosowanie mogą poznawać świat uczestnicząc w międzynarodowym
zastosowanie,
mię
projekcie
Erasmus+,, w którym współpracujemy z dziewięcioma szkołami
z różnych państw Europy.
W ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych (tylko dla
zainteresowanych uczniów) przygotujemy Cię do testów
kwalifikacyjnych do służb mundurowych (specjalistyczne zajęcia
sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej, zajęcia przygotowujące do testu
psychologicznego, wykłady z zakresu funkcjonowania służb mundurowych, zajęcia na
strzelnicy) – współpracujemy
acujemy ze służbami mundurowymi.
Jeśli odpowiada
powiada Ci nasza oferta, nie zastanawiaj się i zostań uczniem IV LO!

