KLASA PEDAGOGICZNA
z elementami arteterapii i regionalizmu
Uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne uczniów oraz podążając za ogólnie panującym
poglądem, iż miarą rozwoju społecznego jest stosunek do osób słabszych i niepełnosprawnych od 2019
roku chcemy przywrócić ideę kształcenia integracyjnego w naszej szkole. Celem naszych działań jest
zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i zniwelowanie barier wynikających z niepełnosprawności
młodzieży.
Klasa ta jest dedykowana wszystkim, którzy interesują się zagadnieniami z dziedziny pedagogiki,
psychologii i socjologii , a także tym, którzy są wrażliwi na drugiego człowieka i pragną zaangażować się w
pomoc innym.
Profil oferuje zajęcia we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznym, zajęcia pedagogiczne z
elementami psychologii, możliwość zaangażowania się w działalność wolontariatu oraz uczestnictwa w
warsztatach praktycznych z pracownikami uczelni wyższych a także współpracy z partnerami lokalnymi –
przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice socjoterapeutyczne.
Ponieważ nic tak nie uwrażliwia jak sztuka, podczas zajęć dydaktycznych wykorzystywane będą
elementy arteterapii służące urozmaiceniu procesu dydaktycznego i będące równocześnie formą terapii.
Dodatkowym atutem klasy może stać się realizacja zagadnień związanych z regionalizmem.
Poznanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji Śląska jest doskonałym elementem uzupełnienia procesu
kształcenia. Uczniowie tej klasy skorzystają z możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
naszej Małej Ojczyzny.
Otwarcie tej klasy to powrót do tradycji funkcjonowania w naszej szkole klas integracyjnych
słynących z przyjaznej atmosfery, indywidualnego podejścia do ucznia i elastycznego doboru środków
dydaktycznych dostosowanych do potrzeb każdego ucznia.

TYGODNIOWY ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW ROZSZERZANYCH
w trzyletnim liceum ogólnokształcącym (po gimnazjum)
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TYGODNIOWY ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW ROZSZERZANYCH
w czteroletnim liceum ogólnokształcącym (po szkole podstawowej)
KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA VI
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III ROZSZERZENIE
DO WYBORU*

-
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*do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy (drugi), matematyka, wiedza o
społeczeństwie

