Klasa medialna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii
Edukacja w zakresie rozszerzonym języka polskiego i historii obejmuje wiedzę ogólną i
fachową, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich
aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów
związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej. Uczniowie bedą
uczestniczyć w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych
łódzkich uczelni.
Wymienione przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym umożliwią Ci doskonałe
przygotowanie do egzaminu maturalnego, a następnie podjęcie studiów na tak
przyszłościowych kierunkach jak:


























prawo,
stosunki międzynarodowe,
filologia polska,
dziennikarstwo,
komunikacja społeczna,
marketing,
administracja,
bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne,
politologia,
archeologia,
etnologia,
kulturoznawstwo,
reżyseria,
aktorstwo,
filmoznawstwo i nowe media,
archiwistyka,
zarządzanie dokumentacją,
informacja naukowa,
infobrokerstwo,
historia sztuki,
ochrona dóbr kultury,
nauczanie początkowe,
animacja kultury,
antropologia i wiele innych.

Edukacja polonistyczna pozwoli Ci na:





nabycie umiejętności sprawnego wykorzystania słowa pisanego i mówionego,
rozwinięcie pasji i talentów poprzez uczestnictwo w warsztatach teatralnych i
filmowych,
praktyczne wykorzystanie wiedzy dzięki możliwości tworzenia słuchowisk i audycji
w szkolnym radiowęźle,
lepsze przygotowanie do matury na dodatkowych zajęciach z języka polskiego.

Edukacja historyczna pozwoli Ci na:





zdobycie wiadomości związanych z historią, kulturą, filozofią i sztuką,
nabycie umiejętności organizowania debat i negocjacji,
poznanie zasad retoryki i wystąpień publicznych,
poszerzenie wiedzy dzięki spotkaniom z naukowcami i uczestnictwie w klubie
filmowym.

Dodatkowe wsparcie stanowią przedmioty uzupełniające
– medioznawstwo oraz historia filmu i teatru.
Medioznawstwo to wyjątkowy przedmiot, dzięki któremu:
poznasz:




historię mediów od prasy do Internetu,
prawa rządzące przekazami medialnymi,
zasady etyki dziennikarskiej;

będziesz potrafił:






opisać wizerunek osób publicznych,
rozpoznać cechy języka mediów,
analizować przekazy medialne,
redagować wywiad, felieton, reportaż, blog,
tworzyć newsy;

weźmiesz udział w następujących projektach:




tworzenie programu telewizyjnego,
redagowanie własnego czasopisma,
układanie ramówki radiowej.

Historia filmu i teatru to przedmiot, dzięki któremu:
poznasz:




historię teatru od antycznego po awangardowy,
historię kina od niemego do 4D,
pojęcia z zakresu obu dziedzin sztuki;

będziesz potrafił:





rozpoznawać rodzaje i gatunki filmowe,
analizować film i spektakl teatralny pod kątem formy i ekspresji artystycznej,
wykorzystać atuty języka wizualnego,
świadomie wybierać i oceniać teksty kultury;

weźmiesz udział w następujących projektach:





recenzja spektaklu i filmu,
scenariusz filmowy,
adaptacja lektury.

Dodatkowo w szkole prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne doradztwa
zawodowego, dzięki którym:




będziesz mógł poznać i przyjrzeć się bliżej swoim możliwościom i umiejętnościom,
pod kątem wyboru ścieżki rozwoju zawodowego,
będziesz miał możliwość opracowania własnej kariery zawodowej,
uzyskasz kompetencje społeczne, niezbędne do poruszania się po rynku pracy.

Ponadto chętni uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach pozalekcyjnych z
matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

