
Tu znajdziesz wszystko!

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Komisji Edukacji Narodowej

w Gogolinie

Poznaj już w liceum szerokie spektrum możli-
wości, jakie daje studiowanie psychologii:

l Na zajęciach z podstaw psychologii dowiesz się, 
jak rozwijała się psychologia jako nauka, jakie są 
podejścia psychologiczne wyjaśniające funkcjo- 
nowanie psychiki człowieka i  poznasz działy psy- 
chologii stosowanej.
l Podczas spotkań ze specjalistami i praktykami 
dowiesz się, jak wygląda praca psychologa 
w praktyce w różnych miejscach i instytucjach, np. 
szpitalu psychiatrycznym, zakładzie karnym, Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej  czy w HR. Pomoże Ci 
to ukierunkować zainteresowania zawodowe.
l Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zaję- 
ciach i wykładach na Wydziale Psychologii UO, które 
z pewnością podniosą twoje kompetencje.
l Cotygodniowe zajęcia z psychologiem będą okazją 
do rozwijania tzw. kompetencji miękkich, czyli:  
samoświadomości, umiejętności pracy w zespole, 
umiejętności autoprezentacji, komunikatywności, 
odporności na stres i innych przydatnych w zawodzie 
psychologa, ale też w codziennym życiu.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

l PMWSz - warsztaty, koferencje, zarówno w szkole 
jak i na uczelni (umowa o współpracy z 11.10.2012r.)
l Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
(umowa o współpracy  z 12.04.2012r.)
l Kierunek Lekarski Wydziału Przyrodniczego
Uniwersytetu Opolskiego (umowa o współpracy
 z 12.10.2018r.)
l Firma Chespa (umowa o współpracy z 23.03.2017r.)
l Instytut Naukowo-Badawczy Ks. S. Kneippa 
w Kamieniu Śląskim (umowa o współpracy z 26.11.2013r.)

 o nachyleniu biologiczno-medycznym
z elementami psychologii
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Kształcenie w tej klasie
stawia w centrum zainteresowania
człowieka i przyrodę.

o nachyleniu biologiczno-medycznym
z elementami psychologii

KLASA

Fascynuje cię magiczny świat nauk przyrod-
niczych? Interesuje cię psychika człowieka? Lubisz 
pomagać innym? Chcesz tworzyć naturalne 
kosmetyki? Chcesz poznać różne, podstawowe 
techniki masażu? Marzysz o studiowaniu 
psychologii, medycyny, weterynarii, biologii lub 
innych nauk przyrodniczych bądź społecznych? 
Jeżeli odpowiedziałeś TAK na któreś z tych pytań, 
to ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

A jeśli chcesz zajmować się chorobami, ale nie 
chcesz zostać medykiem - oferujemy zajęcia 
z podstaw zdrowia publicznego. Dowiesz się 
z nich, jak zapobiegać chorobom, przedłużać 
życie, promować zdrowie i sprawność �zyczną, 
higienę środowiska. Nauczysz się też, jak orga- 
nizować służby medyczne i opiekuńcze w celu 
rozwijania mechanizmów, które zapewnią stan- 
dard życia umożliwiający umacnianie zdrowia. 

A może chcesz dowiedzieć się, jak wykonać 
podstawowy masaż, dzięki któremu osoba 
masowana poczuje się znacznie lepiej?

l  Na zajęciach z elementów �zjoterapii nauczysz 
się wszystkich etapów niezbędnych do wykony-
wania podstaw masażu, zdobędziesz wiedzę 
i nabędziesz umiejętności do prowadzenia zajęć 
korekcyjnych.

l  Poznasz wady postawy ciała, nauczysz się, jak 
dobrać odpowiednie ćwiczenia do danego typu 
schorzenia.

A może chciałbyś poznać język
Juliusza Cezara?

l  Nauka łaciny jest wpisana w program studiów z 
prawa, medycyny, weterynarii, czy historii. Pozna-
jąc jej podstawy już w licem, ułatwiasz sobie dalszą 
naukę na studiach. Poza tym, znajomość łaciny 
pomaga w nauce innych języków obcych. To 
sprawdzony fakt! Jeżeli utworzy się grupa chęt-
nych, gwarantujemy lektorat z języka łacińskiego.

A może marzy Ci się studiowanie medycyny lub 
weterynarii? Chciałbyś być przygotowany na 
każdą sytuację, w której zagrożone jest zdro- 
wie i życie własne i innych?

l  Na lekcjach z ratownictwa medycznego do- 
wiesz się, jak pomóc osobie poszkodowanej, jak 
udzielić pierwszej pomocy, a także jak unikać 
zagrożeń i co powinieneś robić podczas różnego 
rodzaju sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. 

l Będziesz brał udział w zajęciach na Kierunku 
Lekarskim UO  oraz w spotkaniach ze specjalistami 
różnych dziedzin medycy, co pozwoli Ci ukierun-
kować zainteresowania zawodowe.

Nauka w tej klasie jest tak ukierunkowana, aby 
rozwijać zainteresowania uczniów i przygotować 
ich do dalszego kształcenia na wymarzonym 
kierunku. Dobór przedmiotów nauczanych w 
zakresie rozszerzonym doskonale przygotuje Cię 
do zdania egzaminu maturalnego. Zajęcia będą 
ob�towały nie tylko w wiedzę teoretyczną, zajęcia 
na uczelni, ale będą też okazją do fascynujących 
spotkań z praktykami i specjalistami oraz możli-
wością lepszego poznania siebie i sprawdzenia 
swoich predyspozycji zawodowych.


