Klasa społeczna z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie
i języka angielskiego
Edukacja
w
zakresie
rozszerzonym wiedzy
o
społeczeństwie
i
języka
angielskiego 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:

























filologia angielska,
lingwistyka,
socjologia,
psychologia,
pedagogika,
etnologia,
europeistyka,
ekonomia,
zarządzanie,
politologia,
polityka społeczna,
praca socjalna,
prawo i administracja,
bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne,
stosunki międzynarodowe,
analityka biznesu,
finanse i inwestycje,
bankowość,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
informacja naukowa,
komunikacja społeczna,
dziennikarstwo,
i wielu innych.

Edukacja dotycząca wiedzy o społeczeństwie pozwoli Ci na:





zdobycie wiedzy z przedmiotu wiedza o społeczeństwie przydatnej na dalszych
etapach edukacji w życiu codziennym,
uczestnictwo w symulowanych rozprawach sądowych,
udział w warsztatach z psychologami i pedagogami,
rozszerzenie wiadomości dzięki spotkaniom i warsztatom z pracownikami
Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej;

Edukacja językowa pozwoli Ci na:





komfortową naukę języków obcych w profesjonalnie wyposażonej pracowni
językowej z dostępem do narzędzi niezbędnych w swobodnej komunikacji,
znaczne poszerzenie zasobu słownictwa i utrwalenie poznanych struktur
gramatycznych,
zgromadzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności przydatnych w dalszym
kształceniu i pracy zawodowej,
uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz
innych języków obcych.

Dodatkowe wsparcie stanowią przedmioty uzupełniające – podstawy prawa, podstawy
ekonomii, psychologia i pedagogika.
Podstawy prawa to przedmiot, dzięki któremu:
poznasz:





mechanizmy funkcjonowania prawa,
obowiązujące akty prawne,
organy wymiaru sprawiedliwości,
zasady obsługi i opieki prawnej;

weźmiesz udział w:



wycieczki programowe do Sejmu, sądu, zakładu karnego, domu dziecka i udział w
sesjach rady miasta, i rozprawach sądowych,
spotkaniach i wykładach z pracownikami Sądu Rejonowego, Wydziału Prawa I
Administracji UŁ, kancelarii adwokackich;

Podstawy ekonomii to przedmiot, dzięki któremu:
poznasz:




podstawy marketingu i organizowania reklamy,
zasady prowadzenia własnego biznesu,
mechanizmy funkcjonowania firm i giełdy;

będziesz potrafił:



prowadzić firmę uczniowską (od pomysłu, wdrożenie go, aż do analizy efektów),
przeprowadzić analizę wybranego rynku, produktu;

weźmiesz udział w następujących projektach:



Lekcje z ZUS,
gra symulacyjna SIGG (szkolna internetowa gra giełdowa).

Psychologia i pedagogika to przedmioty, dzięki którym:
poznasz




podstawy psychologii i pedagogiki,
zasady relacji społecznych i mechanizmy, które rządzą procesami grupowymi,
najważniejsze teorie współczesnej psychologii;

będziesz potrafił:




rozpoznawać, nazywać i rozładowywać emocje,
radzić sobie ze stresem,
stosować postawę asertywną;

weźmiesz udział w następujących projektach:




Szkolne Kole Wolontariatu,
happeningi życzliwości,
Koło Psychologiczne.

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




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

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

