
 
 
Jeżeli 

• interesujesz się literaturą, sztuką, światem mediów, 
• lubisz film, teatr, taniec 
• masz duszę artysty, 
• może grasz na jakimś instrumencie, 
• śpiewasz, 
• może piszesz wiersze do szuflady, 
• jesteś molem książkowym, 
• może uwielbiasz spędzać czas z ludźmi, rozmawiać, 
• może jesteś społecznikiem, 
• działasz w różnych szkolnych kołach zainteresowań, a może w szkolnym 

lub klasowym samorządzie, 
• może lubisz występy publiczne, szkolne przedstawienia, konkursy 

recytatorskie, 
• interesuje Cię współczesny świat, 
• lubisz uczyć się języków obcych i zdobywać wiedzę z zakresu różnych 

ciekawych obszarów wiedzy, 
TO KLASA MEDIALNO – ARTYSTYCZNA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE 
 
Prowadzisz vlog? Interesują Cię nieszablonowe zajęcia? Chciałbyś poznać 
pracę w radio i telewizji „od kuchni”? Chcesz zostać specjalistą od reklamy 
i social mediów? Lubisz wyzwania? Jak by to było, wystąpić przed kamerami? 
A może drzemie w Tobie artysta?  
W klasie tej w zakresie rozszerzonym realizowane są przedmioty: język polski, 
historia i język angielski. Tu zapoznasz się z tajnikami literatury i procesu 
twórczego, nauczysz się świadomego odbioru dzieł kultury i dostrzeżesz rolę 



mediów we współczesnym świecie.  W ramach współpracy z TVP 3, Radiem 
Łódź, Gazetą będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach związanych ze światem 
mediów i kultury oraz doświadczyć badań o charakterze literaturoznawczym 
lub interdyscyplinarnym. 
 
W tej klasie: 

• oferujemy zajęcia pogłębiające wiedzę oraz umiejętności z zakresów nowych 
mediów, komunikacji, dziennikarstwa i reklamy, 

• uczestniczymy w spotkaniach z ludźmi kultury, nauki i mediów oraz lekcjach 
w terenie, 

• regularnie odwiedzamy kino, teatr i galerie sztuki, 
• pogłębiamy wiedzę z zakresu filmu, reklamy, Public Relations, autoprezentacji 

i wystąpień publicznych, 
• bierzemy udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych  i redagujemy strony 

internetowe, 
• tworzymy spektakle teatralne i własną muzykę, 
• oferujemy nieszablonowe lekcje wsparte nowoczesnymi technologiami. 

Naszym celem jest kształtowanie świadomości językowej oraz krytyczne uczestnictwo 
w kulturze XXI wieku przez wdrażanie innowacyjnych projektów. Będziesz mógł 
rozwijać swoje pasje i umiejętności. Dzięki stałej współpracy z  uczelniami 
i instytucjami kultury będziesz miał możliwość poszerzania swoich kompetencji, 
uczestnicząc w wykładach, prelekcjach i warsztatach poza murami szkoły. 



JEŻELI W PRZYSZŁOŚCI PLANUJESZ ZOSTAĆ NA PRZYKŁAD… 
artystą, dziennikarzem, prawnikiem, politologiem, kulturoznawcą, copywriterem, 
operatorem dźwięku, radiowcem, pisarzem, animatorem kultury, socjologiem, 
medioznawcą, specjalistą z dziedziny reklamy i PR, psychologiem, teatrologiem, 
historykiem sztuki, 

TO KLASA WŁAŚNIE DLA CIEBIE! 
 

Prowadzone w szkole zajęcia przygotują Cię do studiów na kierunkach, takich 
jak np.: filologia polska, historia, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, public 
relations  prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, 
administrację,  filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich. 
 


