Klasa I B
1) Przedmioty rozszerzone: język polski, WOS, język angielski.
2) Języki obce: język angielski i język niemiecki lub język rosyjski (kontynuacja ze
szkoły podstawowej)
3) Opis klasy:
Klasa o tym profilu jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach
humanistycznych. Sprzyja rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych
i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym,
zapoznaniu się z funkcjonowaniem organów administracji samorządowej. Uczniowie
tej klasy mogą doskonalić wszystkie sprawności językowe w oparciu o aktywizujące
metody nauczania, Zdobywają również wiedzę w zakresie literatury, kultury i historii
danego obszaru językowego.
Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający, w przypadku
zakresu podstawowego realizowanego w liceum ogólnokształcącym , z dorobku nauk
społecznych (socjologii, nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o polityce publicznej
oraz elementów nauk: o administracji, o mediach i psychologii), zaś w przypadku
zakresu rozszerzonego – z dorobku nauk społecznych (socjologii, nauk o polityce,
nauk prawnych, nauk o polityce publicznej oraz elementów nauk: o administracji,
o mediach, o poznaniu i komunikacji społecznej oraz psychologii) oraz nauk
humanistycznych (etnologii i kulturoznawstwa).
Uczniowie
mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez
z dziennikarstwa, filozofii, łaciny czy w zajęciach teatralnych.

udział

w

zajęciach

Zainteresowani uczniowie mogą brać udział w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach,
Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
Filozoficznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Solidarności
i innych.
4) Perspektywy dalszej nauki.
Absolwenci tej klasy są przygotowani do studiowania m. in. na następujących
kierunkach:*
polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie
obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, administracja, kulturoznawstwo, filmoznawstwo i wiedza
o nowych mediach, analiza i kreowanie trendów, animacja kultury, doradztwo
zawodowe i personalne, dyplomacja, kognitywistyka, komunikacja i psychologia w
biznesie, kryminologia, logistyka, logopedia ,praca socjalna, resocjalizacja, sztuka
mediów i edukacja wizualna, zarządzanie.

*Wymagania odnośnie przedmiotów maturalnych branych pod uwagę w rekrutacji na
studia mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je
sprawdzić na stronach rekrutacyjnych uczelni wyższych.
Pomocne strony:
https://www.otouczelnie.pl/
https://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/
https://opinieouczelniach.pl/

