Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
Cyprian Kamil Norwid

JĘZYK POLSKI

OFERTA KSZTAŁCENIA




Realizacja programu nauczania języka polskiego (seria podręczników WSiP „Oblicza
epok”) w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym zgodnie z Podstawą
Programową Kształcenia Ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i
pięcioletniego technikum
Metody dydaktyczne z wykorzystaniem interaktywnych i zdalnych metod nauczania



Przygotowanie do egzaminu maturalnego zgodnie z wymaganiami określonymi w
Informatorze CKE dla Matury od 2023r.




Powtórkowy test ze znajomości lektur obowiązkowych dla klas maturalnych
Próbny egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony).
Ocena arkuszy wg kryteriów CKE. Analiza i omówienie wyników.



Konsultacje dla uczniów klas I-III oraz maturzystów



Poziom rozszerzony realizowany jest w klasie o profilu medialno-artystycznym (A) oraz
psychologiczno-pedagogicznym (B)



W klasie medialno-artystycznej (A) realizowany jest przedmiot uzupełniający: edukacja
medialno-artystyczna



Większość nauczycieli ma aktywny status egzaminatora maturalnego Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej



Projekcje filmów i spektakli teatralnych

OLIMPIADY I KONKURSY


Olimpiada Literatury i Języka Polskiego




Olimpiada Wiedzy o Filmie
Olimpiada Artystyczna



Olimpiada Filozoficzna




Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
Małopolski Konkurs Pięknego Czytania



Małopolski Konkurs Literacki „I ja poetyckie światy kreuję…”




Krakowski Konkurs Recytatorski
FAM - Festiwal Artystyczny Młodzieży



Konkursy szkolne np. ortograficzny, teatralno-mitologiczny, fotograficzny, plastyczny,
recytatorski, poezji śpiewanej

WYCIECZKI PRZEDMIOTOWE


Obóz filmoznawczy w Łodzi dla klasy medialno-artystycznej



Kraków średniowieczny, renesansowy, barokowy, młodopolski




Wyjścia do kina, muzeum, teatru, galerii artystycznej i innych przybytków kultury
Wyjścia do redakcji dzienników, rozgłośni radiowej lub siedziby telewizji

DLA SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWANYCH


Przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych



Udział w sesjach naukowych w ramach patronatu UJ




Aktywny udział w życiu kulturalnym Krakowa (wystawy, festiwale, przeglądy)
Dni Norwidowskie (uroczystości, konkursy, sesja naukowa)



Przegląd Artystyczny XII LO (teatralny i muzyczny)




Udział w okolicznościowych programach artystycznych XII LO
Udział w projektach artystycznych



Udział w warsztatach filmowych, medialnych, dziennikarskich, teatralnych, muzealnych

PATRONAT I WSPÓŁPRACA
 Patronat: Katedra
Jagiellońskiego

Komparatystyki

Literackiej

Wydziału

Polonistyki

Uniwersytetu

 Współpraca z Ośrodkiem Kultury im. Cypriana Norwida w Krakowie
 Współpraca z redakcją lokalnego tygodnika „Głos Nowej Huty” (publikacje tekstów
uczniowskich w dodatku „Głos Młodej Huty”)

PERSPEKTYWY AKADEMICKIE
Uwzględnianie wyników z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w procesie rekrutacji na
krakowskie uczelnie (UJ, UP, UEK, AWF), m.in.:
 Polonistyka (komparatystyka i polonistyka antropologiczno-kulturowa)
 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 MISH (międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
 Prawo i administracja
 Filologie obce
 Historia sztuki
 Psychologia
 Socjologia
 Filozofia
 Pedagogika
 Europeistyka
 Bibliotekoznawstwo
 Etnologia i antropologia
 Kulturoznawstwo
 Public relations
 Architektura
 Geologia
 Bezpieczeństwo narodowe
 Geografia i gospodarka przestrzenna
 Stosunki międzynarodowe

