
TWOJE
PASJE!

Tu znajdziesz wszystko!

KLASA DZIENNIKARSKO–PRAWNA
Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ
w nowej odsłonie!

Współczesny świat zobowiązuje młodego czło- 
wieka do biegłej znajomości technik informa- 
cyjnych i orientacji w nowoczesnych technologiach. 
Chcesz w przyszłości studiować lub pracować w 
zawodach, które są atrakcyjne, poszukiwane na 
rynku pracy i dobrze płatne? Zdobyte w tej klasie 
umiejętności i kompetencje pozwolą to zrealizować.

PROJEKTY, KONKURSY, WARSZTATY, PRAKTYKI - 
KLASY DZIENNIKARSKIE PODEJMUJĄ  WYZWANIA!
Uczniowie klas dziennikarskich współpracują z  Radą 
Studencką Wydziału Prawa i Administracji w Opolu. 
Zajęcia obejmują: wykłady i warsztaty naukowe, 
między innymi  na temat prawa mediów, własności 
intelektualnej, plagiatu, anonimowości w sieci.

KOCHAMY KINO…
- Uczniowie klas medialnych biorą  udział  w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Spo- 
łecznej organizowanej przez Filmotekę Narodową, 
realizują zadania w oparciu o scenariusze Filmoteki Szkol-
nej. Poznają język �lmowy, nagrywają i montują �lmy.

Organem prowadzącym
Liceum Ogólnokształcące
jest Gmina Gogolin.

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Gogolinie

LICEUM
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ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin
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Nasze  STUDIO NAGRAŃ czeka właśnie na 

Ciebie! U nas możesz sprawdzić się w roli radio-

wca, spikera, prezentera muzycznego, nagrać 

płytę, słuchowisko radiowe. Uczniowie klasy 

medialnej uczą się praktycznie wykorzystywać 

środki  przekazu charakterystyczne dla tworzy-

wa dziennikarskiego.

ODKRYJ W SOBIE ZMYSŁY!

• Reżysera
• Operatora
• Scenarzysty
• Montażysty
• Świadomego Odbiorcy Kultury
• Miłośnika X Muzy
• Pisarza i Poety
• Recytatora

• Nauka w tej klasie to również działalność medialna 
w języku angielskim: nagrywanie audycji radiowych, 
redagowanie artykułów prasowych, wywiady!

• Jeśli jesteś humanistą i masz zmysł dziennikar-
sko-medialny - przyjdż do nas - rozwiniesz skrzydła!
Weż udział w projekcie teatralnym "Zagraj to S A M"

• Z nami "odkrywaj kulturę"!

• Pamiętaj!   Ignorantia  iuris nocet  (Nieznajomość 
prawa szkodzi), więc zgłębiaj na naszych zajęciach 
tajniki wiedzy prawniczej.

WSPÓLPRACUJEMY Z:
• Instytutem Socjologii
• Wydziałem Prawa i Administracji w Opolu
• Firmą “Chespa” od 23.03.2017
• Tygodnikiem Krapkowickim (praktyki dziennikarskie)
• Redakcją Informatora Samorządowego 
  w Gogolinie

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ.

Pod fachowym okiem specjalisty - gra�ka 

komputerowego z �rmy Chespa  - uczniowie wkra- 

czają w świat gra�ki  komputerowej, wykorzystują 

nowoczesne technologie do tworzenia gazet inter-

netowych. Zajęcia odbywają się dzięki specja- 

listycznemu oprogramowaniu: Adobe Crative 

Cloud for team.

KLASA


