
 

KLASA GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWA 

Aby czegokolwiek nauczyć się trwale, 
musisz to widzieć, słyszeć i czuć 

Tony Stockwell 

 To klasa dla tych, którzy lubią geografię, podróże, są ciekawi innych 

kultur, marzą o pracy w branży turystycznej, chcą rozwijać talenty językowe, nie 

są im obce problemy środowiska naturalnego.  

Oferujemy: 

 zajęcia obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:  
1. geografia – 6 godzin tygodniowo,  

2. język angielski lub język niemiecki  – 6 godzin tygodniowo, 

  przedmioty uzupełniające: 
1. organizacja ruchu turystycznego, 
2. język angielski w branży turystycznej, 
3. cykliczne warsztaty kulturowo - językowe we współpracy                            

z Programem Edukacyjnym Nauka Bez Granic (Learning Without 

Borders), prowadzone przez native - speakers z Anglii, Irlandii, 

Szkocji i Walii, 
4. coroczne, tygodniowe warsztaty w ramach współpracy z organizacją 

AIESEC- międzynarodowy Wolontariat, prowadzone przez studentów                                 

z całego świata, 
5. coroczny projekt językowy w Murzasichlu, we współpracy z Kopalnią 

Inicjatyw oraz C.I.E. Silesiana - warsztaty z grupami partnerskimi                   

z krajów Unii Europejskiej, 
6. warsztaty geologiczne w Państwowym Instytucie Geologicznym                             

w Sosnowcu i warsztaty meteorologiczne na Wydziale Nauk o Ziemi. 
 lekcje wzbogacą cykliczne warsztaty z obcokrajowcami: Indie, 

Ukraina, Hong Kong, Japonia, Chiny, Gruzja, Serbia, Indonezja, 

Tadżykistan, Meksyk, Macedonia, Izrael, 

 dodatkowe zajęcia: 
1. metody szybkiego uczenia i zapamiętywania, 
2. skuteczna nauka matematyki do matury, 
3. Strefa Aktywności Fizycznej (rolki, trampoliny, narty, wycieczki 

rowerowe), 
4. Strefa Muzyki – zespół wokalno - muzyczny, radiowęzeł, 
5. Strefa Młodzieży - warsztaty psychologiczne, 
6. programy międzynarodowe, 

 uczelnie partnerskie: Uniwersytet Malone USA, Szkoła Wyższa 

Turystyki    i Ekologii z Suchej Beskidzkiej, 

 schron, strzelnica, wi-fi, projekty uczniowskie, miesięczny okres 

adaptacyjny, aktywny samorząd uczniowski. 

 



Dla Ciebie stworzyliśmy program WSPIERAMY TALENTY. Nasz 

program jest unikatową, sprawdzoną i jedyną tego typu ofertą w powiecie. 

Dlaczego warto uczyć się języków obcych? 

 Znając język obcy, masz większe możliwości na rynku pracy. Możesz 

otrzymać lepiej płatną pracę. 
 Możesz pracować za granicą lub w firmie zagranicznej mającej 

przedstawicielstwo w Polsce. 
 Poznajesz różne aspekty kultury danego kraju, lepiej rozumiesz jego 

mieszkańców oraz sam język. 
 Czujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych, 

ponieważ potrafisz się porozumieć. 
 Możesz nawiązywać ciekawe znajomości. 
 Możesz swobodnie korzystać z Internetu. 
 Oglądasz międzynarodowe stacje telewizyjne i jesteś na bieżąco 

z wiadomościami oraz nowinkami technologicznymi. 

Praca w branży turystycznej? 

1. Wejście Polskie do Unii Europejskiej otworzyło szansę dla rozwoju 

polskiej oferty turystycznej. Ta gałąź gospodarki stale się rozwija np. 

turystyka motywacyjna, turystyka kulinarna, agroturystyka! 

2. W Polsce rośnie zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną 

kadrę. 

3. Kierunki turystyczne dają duże perspektywy zawodowe. Pojawiają się 

wciąż nowe zawody, niektóre bardzo dobrze płatne! Możliwość pracy 

w kraju i za granicą. 

4. Możesz wybrać jeden z zawodów: 
 menedżer przedsiębiorstw i organizacji turystycznych (zarządzanie 

agencjami i biurami podróży, obiektami noclegowymi, stowarzyszeniami 

agroturystycznymi i turystyki kwalifikowanej) 
 rezydent hoteli, 
 architekt krajobrazu, 
 geodeta, geolog, 
 filolog angielski, 
 moderator turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach 

pozarządowych, 
 organizator turystyki, 
 pilot wycieczek (krajowych i zagranicznych), 
 organizator pobytów turystycznych, kongresów i konferencji, 
 pracownik przedsiębiorstw turystycznych: agencji i biur podróży, obiektów 

noclegowych (hoteli, moteli, kempingów, ośrodków wypoczynkowych itp.), 
 promotor i popularyzator turystyki w agencjach informacyjno-reklamowych 

(organizacja i obsługa targów oraz salonów turystycznych opracowywanie 

przewodników, informatorów, folderów, map, planów i filmów 

turystycznych), 
 animator rekreacji, wypoczynku, czasu wolnego. 



W naszej kameralnej szkole nauczyciele: 

 dbają o przyjazny klimat w klasie, atmosferę wzajemnego szacunku                         

i zrozumienia, 

 umożliwiają współpracę wszystkim uczniom przy realizacji poszczególnych 

tematów i projektów, 

 organizują warsztaty, imprezy, zajęcia integracyjne, spotkania ze specjalistami, 

pracownikami uczelni partnerskich. 

 

Chętnie współpracujemy z uczniami z problemami zdrowotnymi 

(słabowidzenie, słabosłyszenie, niepełnosprawność ruchowa, Zespół Aspergera). 

Nauczanie wspomagają specjaliści: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, 

tyflopedagodzy, socjoterapeuci, pedagog, psycholog. 

Oferujemy szeroki wybór specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych:                                  

terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, socjoterapia, zajęcia 

wspomagające, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacja ruchowa. 

 

DOŁĄCZ DO NAS! 

 


