
,,Sikorski” proponuje:
KLASA MEDIALNO-SPOŁECZNA

CYFROWA HUMANISTYKA

Przedmioty
rozszerzone

Język polski, informatyka, język obcy lub historia sztuki.

Innowacje
pedagogiczne:

Zaawansowane metody edycji tekstów. Montaż filmu z efektami specjalnymi. 
HTML5 i CSS3 w tworzeniu stron internetowych. Historia sztuki oraz 
warsztaty*: z rysunku, fotograficzne, filmowe, public relations.

Języki obce: Język angielski (wiodący),
 Drugi język do wyboru: język niemiecki, rosyjski, hiszpański 

Opis klasy:  Cyfrowa humanistyka przygotowuje do zdawania egzaminu 
maturalnego na poziomie rozszerzonym z: języka polskiego, języka 
obcego lub historii sztuki, informatyki.

 W tej klasie uczniowie o zainteresowaniach humanistycznych oraz 
technicznych mają możliwość rozwijania swoich pasji, poznania 
tajników pracy grafika komputerowego i pracy w wydawnictwach 
książkowych. Dzięki spotkaniom z profesjonalistami i licznym 
wycieczkom będą mogli śledzić pracę w studiu radiowym, studiu 
telewizyjnym, gazecie codziennej.

 Dzięki warsztatom z rysunku i warsztatom fotograficznym młodzież 
uczy się rysunku, technik fotograficznych, grafiki, zwiedza wystawy i 
galerie sztuki, wyjeżdża w plenery, organizuje wystawy prac.

 Uczniowie będą doskonalić umiejętności autoprezentacji, sprawnego 
posługiwania się słowem mówionym oraz nauczą się świadomego 
odbioru dzieł kultury.

 Udział w spektaklach teatralnych i filmowych (także obcojęzycznych), 
wystawach artystycznych pomoże w zrozumieniu klasycznej i 
współczesnej literatury omawianej na lekcjach, a także przybliży 
kulturę innych państw.

 Warsztaty  public relations mają na celu przekazanie niezbędnej 
wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem 
własnego wizerunku.

 Wymiany międzynarodowe i wyjazdy zagraniczne przygotowują do 
skutecznego porozumiewania się w obcych językach w sytuacjach 
życia codziennego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego danego 
kraju.

 Znajomość języków obcych będzie doskonalona poprzez udział w 
międzynarodowych projektach edukacyjnych oraz wykorzystanie 
nowoczesnych środków audiowizualnych i technologii informacyjnej. 
Pozwoli to uzyskać Europejski Paszport Językowy i przystąpić do 
egzaminu FCE. 

Perspektywy
dalszej nauki:

Cyfrowa humanistyka przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie 
studiów m.in.: przekładoznawstwo literacko-kulturowe, edytorstwo, 
elektroniczne przetwarzanie informacji, filmoznawstwo i wiedza o nowych 
mediach, język polski w komunikacji społecznej, neofilologia, dziennikarstwo, 
europeistyka, stosunki międzynarodowe, studia architektoniczne, public 
relations, animacja społeczno-kulturowa.


