KLASA HUMANISTYCZNO-PSYCHOLOGICZNA
Każdy z nas ma w sobie możliwości osiągnięcia każdego celu,
zrealizowania każdego marzenia.
Brakuje nam jedynie wiedzy, umiejętności,
ćwiczeń i intuicji, aby wykorzystać to, co już mamy.

Mark Twain

To klasa dla tych, którzy interesują się tematyką społeczną, chcą nauczyć się
twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego
porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem.
Oferujemy:
 zajęcia obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
1. język polski – 6 godzin tygodniowo,
2. historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia – 6 godzin tygodniowo,
 przedmioty uzupełniające:

1. elementy psychologii rozwojowej w komunikacji społecznej,
2. warsztaty coachingu, trening interpersonalny,
3. zajęcia z psychologii prowadzone przez kadrę naukową Uniwersytetu SWPS
w Katowicach i terapeutów Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie,
4. cykl warsztatów z edukacji prawnej,
 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,

7. coroczne, tygodniowe warsztaty w ramach współpracy z organizacją AIESEC
- międzynarodowy Wolontariat, prowadzone przez studentów z całego świata,

8. coroczny projekt językowy w Murzasichlu, we współpracy z Kopalnią
Inicjatyw oraz C.I.E. Silesiana- warsztaty z grupami partnerskimi z krajów
Unii Europejskiej,
 uczelnie partnerskie: Uniwersytet SWPS w Katowicach, Wyższa Szkoła

Zarządzania i Ochroną Pracy w Katowicach, Wyższa Szkoła „Humanitas”
w Sosnowcu,
 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.
W naszej kameralnej szkole nauczyciele:
1. dbają o przyjazny klimat w klasie, atmosferę wzajemnego szacunku
i zrozumienia,
2. umożliwiają współpracę wszystkim uczniom przy realizacji poszczególnych
tematów i projektów,
3. organizują warsztaty, imprezy, zajęcia integracyjne,
specjalistami, pracownikami uczelni partnerskich.

spotkania

ze

Praca?
1. W Polsce rośnie zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną
kadrę.
2. Kierunki humanistyczne dają duże perspektywy zawodowe. Pojawiają się
wciąż nowe zawody, niektóre bardzo dobrze płatne! Możliwość pracy
w kraju i za granicą.
3. Możesz pracować w rozwijającej się branży komunikacji audiowizualnej

i mediów społecznościowych, możesz zarządzać projektami.
4. Możesz wybrać jeden z zawodów opartych na pracy z ludźmi i świadczeniu

pomocy
psychologicznej,
terapeutycznej,
pedagogicznej, wychowawczej np.:


coolhunter, copywriter,



menadżer promocji,



coach,



psycholog biznesu,



kryminolog,



konsultantka ślubna,



mediator sądowy,



personal shopper, spokesman, trendsetter.

trenerskiej,

socjalnej,

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!

