Propozycja dla klas

W co się ubrać?
Strój ucznia klasy humanistycznej
Na zajęcia w blokach tematycznych oraz
wszystkie wyjazdy uczeń przychodzi
w obowiązującym stroju.
Składa się na niego: czarna koszulka
z cytatem i logo klasy humanistycznej,
(czarna bluza z kapturem i logo), torba
reporterska z cytatem.
Wyboru fasonu T-shirtu i znajdującego się na
nim cytatu dokonują uczniowie sami
zgodnie ze swoimi upodobaniami na
spotkaniu wstępnym w czerwcu
(spośród przedstawionej na spotkaniu
wstępnym oferty), np.

humanistycznych

"Człowiekiem
Dlaczego
być"
human?
Dlaczego wybrać profil humanistyczny w LO Skała
Celem kształcenia uczniów w klasie humanistycznej jest:

•

poznanie

związanych

pracy
z

różnych

zawodów

humanistyką

i

pomoc

w wyborze przyszłej profesji

certyfikatami,

które

mogą

przydać

zdania matury na poziomie rozszerzonym z
przedmiotów: język polski, historia, wiedza o
język angielski

• poznawanie różnych kultur i kształcenie
tolerancji narodowościowej i wyznaniowej
• kształcenie kulturowe

Jak wygląda nauka w klasie humanistycznej
Zasady funkcjonowania klasy humanistycznej:
Uczniowie realizują podstawę kształcenia na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii
(wiedzy o społeczeństwie), języka angielskiego oraz przedmiot dziedzictwo kulturowe Krakowa,
a ponadto:
Dwa razy w roku uczniowie wyjeżdżają na
Raz w tygodniu (piątek) uczniowie klasy
obozy humanistyczne.
humanistycznej odbywają zajęcia wg
zaplanowanych bloków tematycznych, Raz w roku- uczniowie klasy humanistycznej
np. dziennikarstwo, literatura, teatr, film,

biorą udział w wymianie międzynarodowej

muzea i wystawy i in.

z Izraelem
Podstawą

Kontakt
i informacje

adres: Zespół Szkół i Placówek

Przynajmniej raz w miesiącu uczniowie

Oświatowych w Skale

wyjeżdżają

telefon: (12) 389-10-24

popołudniowych

e-mail: administracja@lo-skala.edu.pl
www.lo-skala.pl

na

(wieczornych),

się

podczas ubiegania się o pracę

• przygotowanie uczniów do jak najwyższego

społeczeństwie, wiedza o,

• zdobywanie umiejętności potwierdzonych

zajęcia

w godzinach

uzyskania

wszystkich
z ustalonych

np.

teatr,

koncert,

wykład, warsztat, spotkanie z autorem
i in. eventy humanistyczne

certyfikatu

klasy

humanistycznej jest zdobycie zaliczeń ze
zajęć,

pozytywna

prac

uczestnictwo
obowiązkowych.

pisemnych
w

ocena
oraz

wyjazdach

SEKWENCJA:
DZIENNIKARSTWO
PRASOWE

SEKWENCJA: RADIO
„Ten głos!" Czyli

jak to jest być dziennikarzem

radiowym. Wizyta w rozgłośni Radia Kraków.

Przegląd prasy. Elementy czasopiśmiennictwa (typy

Zobaczyć głos. Spotkanie ze znanym dziennikarzem

gazet,

radiowym, elementy prawa .

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

„To ja, to dla Ciebie dziś gram. Twoje radio"- przegląd

Co dziennikarz może - "czwarta władza". Prawo

tematyczny stacji radiowych, czyli jak to robią inni.

prasowe -spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia

Szkolny

Prasy Lokalnej.

radiowęzeł:

start!

Inauguracja

działania

szkolnego radiowęzła.

gatunki

prasowe)-

wykład

profesora

z

Jak powstaje gazeta? Spotkanie z dziennikarzem

-

działanie

szkolnego

pierwszych audycji
-

inspiracja

do

Blok
dziennikarski

radiowęzła,

samodzielnego

internetowego

powstanie

założenia

lokalnej. Z wizytą w redakcji - spotkanie w redakcji

Wizyta w Telewizji Kraków i udział w nagraniu

gazety lokalnej „Kroniki Gmin i Miasta Skały" z red.

programu.

naczelnym Martą Parzelką.

Od spikera po operatora światła, czyli co można robić

Warsztaty z dziennikarzem i z nauczycielem języka

w telewizji? Spotkanie z dziennikarzem TV.

polskiego: piszemy felieton.

Projekcja nagrodzonych reportaży filmowych.

Warsztaty z dziennikarzem i z nauczycielem języka

Majstrujemy

swój

reportaż

filmowy.

Warsztaty

polskiego: piszemy reportaż.

z dziennikarzem.

Warsztaty z dziennikarzem i z nauczycielem języka

Prezentacja reportaży w Centrum Kultury Sportu

polskiego: piszemy wywiad.

i Rekreacji w Skale.

Być rzecznikiem prasowym. Spotkanie z rzecznikiem

A może telewizja internetowa? Spotkanie z twórcami

prasowym instytucji administracji publicznej.

telewizji internetowej z "Gońca Małopolskiego".

Zamierzone efekty:
- powstanie reportaży video
- nawiązanie indywidualnej współpracy z telewizją

Poznanie zasad zawodu i elementów PR (public

- udział w konkursie w kategorii film „Trwała i zdrowa

- inauguracja działania szkolnej TV

Zwiedzanie

Temat wprowadzający: Cel - pal! Czyli do
czego potrzebny jest human? Debata.
Przegląd kierunków studiów i zawodów
związanych z humanistyką.

1. BLOK DZIENNIKARSKI
2. BLOK LITERACKI
3. BLOK MUZEA I WYSTAWY
4. BLOK TEATR, FILM, KONCERTOMANIA
5. BLOK: WIELOKULTUROWOŚĆ
6. BLOK: HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, PRAWO
7. BLOK: KULTURA I PIENIĄDZE

Muzeum

renesans,

Muzeum

barok

Biskupa

w

Krakowie.

Erazma

Ciołka

i Wawelu.

w Muzeum

w

Pieskowej

Skale.

Spotkanie

z kustoszem muzeum i rozmowa na temat studiów
z historii sztuki i muzealnictwa.

Blok
muzea
i wystawy
Ach ten mały wielki Matejko! Refleksje po pobycie
w Muzeum Jana Matejki, Sukiennicach i Kościele
Mariackim w Krakowie (recenzja wystawy).

Spotkanie z pisarzem w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

Książkowy performace z okazji Światowego Dnia

w Skale. ( wg projektu)

Książki podczas Dnia Kadeta 2016.

Udział w Salonie Poezji w Tatrze im. J. Słowackiego

Akcja boocrosingowa: " Książki są jak motyle.

w Krakowie.

Pozwólmy im latać" podczas Dnia Otwartego Szkoły

Udział w jednej z imprez Conrad Festiwal (październik 2015)

i Dnia Kadeta 2016.

„Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa".

„Pokaż mi swoją bibliotekę" - nagrania biblioteczek

Warsztaty pisarskie.

w domu uczniów i opowieści o najważniejszych dla

Udział

wizerunku firmy.

(wg napływających zgłoszeń)

Udział w Dniach Otwartych Instytutu Dziennikarstwa,

Kraków Miastem Literatury UNESCO.

w

konkursach

literackich

i

językowych

Gra miejska: szlakiem literatury po Krakowie.

„Lżej by mi było myśleć, że umarłam na krótko”".
Szuflada. Muzeum Wisławy Szymborskiej . Wieczór
poetycki z wierszami Wisławy Szymborskiej.
Bulwersująca czy poruszająca sztuka nowoczesna?
Debata po obejrzeniu wystaw stałych i czasowych
w MOCAKu.

nich książkach.

Blok

„Szopen, gdyby żył, to by pił" - śladami dekadentów
po Krakowie.

"Zaczytani. Złapani na gorącym uczynku" - Konkurs

Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

na fotografię reportażową z książką.
Udział w ogólnopolskiej akcji Książka i Róża.

Kraków

nocą

z

górnego

pokładu

piętrowego

autobusu. Udział w Nocy Muzeów.
Udział w lokalnych wernisażach, współorganizacja
i recenzje wystaw.

Zwiedzanie Biblioteki Narodowej w Krakowie.
Bibliotekoznawstwo - prezentacja kierunku na UP.

Zamierzone efekty:

Wykłady dla młodzieży z literatury na UJ- organizator

- publikacja felietonów, reportaży i wywiadów

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk

w

prasie lokalnej i sublokalnej oraz na stronach www.

Udział w Dniach Otwartych Instytutu Filologii Polskiej
UJ i UP

i Sztuk.

portali informacyjno- kulturalnych regionu
- stworzenie bazy pomysłów na szkolny PR

i

"Cudze chwalicie, swego nie znacie" - warsztaty

Ramowy harmonogram zajęć specjalistycznych humanistów:

relation)- spotkanie z fachowcem od tworzenia

internetową "Gońca Małopolskiego"

rodzina podstawą państwa” i in. konkursach

Średniowiecze,

Jak wyglądają zajęcia specjalistyczne.

Z jakimi problemami spotyka się dziennikarz prasy

Zaginiony

Głównego.

radia

SEKWENCJA: TELEWIZJA

Wawel

Archeologicznego w Krakowie, podziemi Rynku

Następnie nauka w blokach wybranych przez
uczniów na spotkaniu wstępnym
w czerwcu.

z „Dziennika Polskiego".

Zamierzone efekty:

Co tu się
robi?

"By czas nie zaćmił i niepamięć" - zwiedzanie
wystawy

Dwie wycieczki 2-3 dniowe:

literacki

Zamierzone efekty:
- powstanie prac konkursowych
i ich publikacja w lokalnej prasie

1.Tatry piórem, obrazem i dźwiękiem.

- publikacja najlepszych zdjęć w „Kronice Gmin
2.Literatura i kultura w dorzeczu środkowej Wisły: szlak

i Miasta Skała" (kwiecień)

wielkich twórców literatury i kultury (Kochanowski, Rej,
sentymentaliści,

Malczewski,

Kazimierz Dolny, Radom/

Różewicz/

Sandomierz,

- poznanie ważnych dla literatury miejsc
- popularyzacja czytelnictwa

Zamierzone efekty:
- zorganizowanie wieczoru z poezją Wisławy
Szymborskiej
- zorganizowanie debaty uczniów klasy
humanistycznej
- współorganizacja wystawy dla społeczności
lokalnej
- publikacja recenzji wystaw
-wykonanie graffiti lub muralu z tekstem wiersza

Blok wielokulturowość

Blok
kultura
i pieniądze

Udział w konferencji w Centrum Kongresowym IceKraków.

Sekwencja: kultura judaistyczna w Polsce

Reklamożercy. Warsztaty dla copywriterów online.

Szalom! Historia i kultura Żydów. Warsztaty w oparciu o zasoby

PR – jak zostać PRowcem

Sekwencja: kultury świata

Muzeum Historii Żydów Polskich.
„Przysłuchujcie się starym przedmiotom” – spacerkiem po

Interkulturalni.pl,

krakowskim Kazimierzu. Zwiedzanie synagogi, warsztaty.
„Aj,waj czyli historie z cynamonem”- wyjazd na spektakl
teatralny Grupy Rafała Kmity w Teatrze STU lub inny spektakl z
motywem kultury żydowskiej.

szlakiem pamięci - śladami holocaustu i terroru II wojny
światowej - zwiedzanie Muzeum Oskara Schindlera, Apteki pod
Orłem, terenu getta w Krakowie i siedziby gestapo.
Kultury

Żydowskiej.

mniejszości

np. spotkania

narodowych

Afrykańczycy),

z

przedstawicielami

(Wietnamczycy,

reżyserami,

pisarzami,

Udział

w

projekcje

najnowszych filmów kina nieanglojęzycznego i

in.

festiwalowych na Kazimierzu w Krakowie. (czerwiec)

Izraelem – wyjazd na tydzień do Izraela oraz Meeting PolskaIzrael w Skale.

Sekwencja: kultury świata

Udział w wydarzeniach związanych z prowadzonym w

Zamierzone efekty:

Janiną Ochojską, szkolenia z możliwością uzyskania

- uzyskanie certyfikatów z odbytych kursów PR i copywritera

Akcje

- nawiązanie indywidualnych kontaktów z agencjami artystycznymi , castingowymi

wolontariackie

na

rzecz

Polskiej

Akcji
Wyjazdy na spektakle teatralne wg grantu

Kadeta.

(ok. raz w miesiącu) Teatr Stary, Teatr im.
Sanskryt i Bolywood. O kulturze Indii. Spotkanie

A może chiński i sinologia? Z wizytą w Instytucie
Orientalistyki UJ w Krakowie.

Blok historia,
prawo,
wiedza o społeczeństwie
- wymiana młodzieży z Izraelem

- uzyskanie certyfikatów z ukończenia szkoleń zakresu

edukacji globalnej

- powołania wolontariuszy i indywidualne nawiązania
współpracy z PAH celem wyjazdu na misje do Afryki

z pracownikami

w

Urzędzie

Marszałkowskim

w

dniach

otwartych

Wydziału

w szkole.

Bagatela, Teatr Łaźnia Nowa, Teatr Stu,

Filmoznawstwo - udział w dniach otwartych

scena przy PWST w Krakowie

Instytutu Sztuk Audiowizualnych w Krakowie

z

emisji

głosu,

ruchu,

Wyjazdy na koncerty: wybrany festiwal muzyczny

opanowania tremy ze szkołą Drama Studio

organizowany

w Krakowie- uzyskanie certyfikatów.

Festiwalowe,

Za kulisami. Co oprócz bycia aktorem

przez
Opera

Krakowskie
Krakowska,

Blok teatr,
film,
koncertomania

można robić w teatrze. Zwiedzanie Starego

Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie rozmowa

z

oświetleniowcem

i nagłośnieniowcem Teatru Starego.

"Powieść idioty?" Jak to jest być aktorem wywiady z aktorami Teatru Starego oraz
studentami krakowskiej PWST.

Udział w grupie teatralnej w CKRiS w Skale

Juliusza Chrząstowskiego.

-

Na Wiejskiej w Warszawie. Wizyta w Sejmie i Senacie.

“Cinema Paradiso". Projekcja filmu Juseppe

w Drama Studio

Na

Tornatore.

- publikacja najlepszych recenzji

Krakowie,

Siennej

w

Krakowie.

Wizyta

w

Archiwum

Filharmonia

Krakowska, koncert offowego zespołu.

różnych referatach Urzędu Gminy.

w

Biuro

Zwiedzanie

projektorni

w Cinema City Kraków.

uzyskanie

certyfikatów

ukończenia

kursu

i wywiadów

z aktorami

Prawa

i Administracji UJ w Krakowie, Instytutu Historii UJ i UP
w Krakowie.

Wyjazdy

na

najlepsze

filmy

(raz

na

- premiera spektaklu grupy teatralnej

kin

- nocny maraton filmowy w szkole

Zamierzone efekty:

2 miesiące)

- udział w konkursach historycznych

studyjnych lub połączone z projekcjami

- założenie bloga Kronika Bloku Humanistycznego

filmowymi warsztaty filmowe organizowane

Naukowcem być? Wykład i spotkanie z pracownikami
naukowymi UJ i UP.

Teatr

Zamierzone efekty:

Powiatowym

Państwowym w Krakowie.
Udział

Groteska,

Filmy wszechczasów. Nocny maraton filmowy

prowadzonej przez aktora Teatru Starego

Starostwie

Proszę wstać! Sąd idzie! Udział w rozprawie sądowej.

Być prawnikiem. Spotkanie z adwokatem.

Teatr

A może praca w administracji publicznej? Spotkanie

w Krakowie,

Zwiedzanie Sądu Okręgowego w Krakowie.

J.Słowackiego,

Warsztaty

Zamierzone efekty:

i Sztuk.

Na czym polega praca w wydawnictwie. Spotkanie z osobami pracującymi w krakowskim

szkole projektem edukacji globalnej, np. spotkanie z p.

z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego.

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Spotkanie z dyrektorem CKRiS w Skale.

Humanitarnej, np. pomoc dla Nepalu podczas Dnia

Lecimy do Izraela! Wymiana międzynarodowa młodzieży z

Wykłady dla młodzieży z historii na UJ - organizator

Organizacja imprez masowych.

wydawnictwie.

certyfikatów.

wydarzeniach

Sklep z cytatami - spotkanie z właścicielką firmy

Romowie,

Wolontariat w Interkulturalni.pl

"Zdążyć przed Panem Bogiem w Krakowie." Wycieczka

Festiwal

Udział w Targach Książki w Krakowie.

Udział w wydarzeniach lub projekcie Stowarzyszenia

- przygotowanie gazetki w formie mapy myśli : Jakie
kierunki studiów otwiera wysoki wynik z historii i WOS-u.

do

multipleksów

i

prze multipleksy (w zależności od liczby
chętnych).

Kontakt
i informacje
information

Adres: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
telefon: (12) 389-10-24
www.lo-skala.pl

