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KLASA PSYCHOLOGICZNA

Interesujesz się tematyką społeczną? 

Lubisz pomagać innym? 

Umiesz każdego wysłuchać? 

Może szybko znajdujesz skuteczne i polubowne wyjście

z każdej, najtrudniejszej nawet sytuacji? 

KLASA PSYCHOLOGICZNA JEST DLA CIEBIE! 



CZYM KLASA PSYCHOLOGICZNA RÓŻNI SIĘ OD INNYCH?

Profil ten wprowadza w zagadnienia psychologii, pedagogiki i socjologii. 

Możesz pomyśleć o swojej przyszłości zarówno na uniwersytecie, 

jak i po edukacji policealnej.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Człowiek od początku istnienia świata stanowi najciekawszy przedmiot nauki i badań. 

Jest wiele sposobów dotarcia do fundamentów ludzkich emocji i zachowania. Mimo to, niektórzy 

postrzegają psychologię jako dziedzinę, która owiana jest lekką tajemnicą. Jeżeli chciałbyś lub 

chciałabyś odkrywać tę tajemnicę, to pierwszym krokiem jest wybór klasy którą ci proponujemy.



CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?

* Udział w kursach, szkoleniach, badaniach i warsztatach

* Spotkania ze specjalistami w dziedzinie psychologii

* Współpraca merytoryczna z psychologiem szkolnym

* Współpraca ze szkolnym wolontariatem



CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?
WOLONTARIAT



PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

* biologia 

* język polski 

* język angielski 

W klasie jest realizowany program biologii na poziomie rozszerzonym. 

Szczególną uwagę zwracamy na anatomię i fizjologię człowieka 

oraz zagadnienia z biologii behawioralnej.



MOŻLIWOŚĆ DALSZEJ EDUKACJI

Możliwość dalszej edukacji to:

* Psychologia biznesu, kliniczna, zdrowia 
* Pedagogika i socjologia 
* Doradztwo zawodowe
* Kognitywistyka (to dziedzina nauki 
zajmująca się obserwacją i analizą działania 
mózgu, zmysłów i umysłu)



MOŻLIWOŚĆ DALSZEJ EDUKACJI

Możliwość dalszej edukacji to:

* Coaching 
* Terapia zajęciowa 
* Biologia
* Fizjoterapia
* Behawiorystka zwierząt
* Filologia polska i angielska
* Medioznawstwo
* Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.



MOŻLIWOŚĆ DALSZEJ EDUKACJI

Również kierunki medyczne będą dla Ciebie otwarte: 

* Pielęgniarstwo 

* Ratownictwo 

* Fizjoterapia 

* Dietetyka



PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI:

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 

* Biologia 

* Język polski 

* Język angielski

* Matematyka



OPIS PROFILU

To wymarzony profil dla osób, które myślą o studiowaniu psychologii 

lub kognitywistyki i interesują się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką!

Uczniowie z klasy psychologicznej biorą udział w zajęciach kształtujących 

postawy społeczne, rozwijających komunikację interpersonalną i przybliżających 

podstawy psychologii. 

Chcemy przygotować uczniów nie tylko do poznanie siebie, własnych emocji, 

ale kształtujemy umiejętność wchodzenia w dobre relacje z innymi i rozumienie 

mechanizmów tych relacji.



OPIS PROFILU

Dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym umożliwi uczniom zrozumienie specyfiki 

myślenia psychologicznego oraz pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na 

interpretację zdarzeń z życia codziennego. Stworzy także możliwość podniesienia 

kompetencji językowych, rozwinięcia pasji humanistycznych oraz zgłębiania tajemnic 

ludzkiego umysłu. Ten profil daje bardzo duże możliwości nie tylko wyboru przyszłych 

studiów, ale też korekty planów, ze względu na wszechstronny dobór przedmiotów.



ZAJĘCIA DODATKOWE

Program nauczania w klasie psychologicznej został uzupełniony o zajęcia z zakresu 

podstaw psychologii. Masz też możliwość uczestnictwa np. w: kole psychologicznym 

Innowacyjne metody rozwoju:

Zajęcia dodatkowe prowadzone są metodą projektową - jako formą rozwoju 

osobistego i poszerzenia wiadomości! Nadzorowane są przez praktyków w danej 

dziedzinie, oraz prowadzone w formie treningu wybranych kompetencji.



UCZĄC SIĘ W KLASIE PSYCHOLOGICZNEJ

* Poznasz tajniki ludzkiej psychiki

* Zgłębisz wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej

* Nauczysz się radzić sobie ze stresem

* Dowiesz się, jak rozwiązywać konflikty

* Poznasz swoje mocne i słabe strony

* Rozwiniesz empatię i wrażliwość na potrzeby innych



ZAPRASZAMY DO KLASY PSYCHOLOGICZNEJ

Jeżeli interesuje cię człowiek, jego emocje, psychika i natura, 

potrafisz słuchać i wyciągać z Tego wnioski, jesteś dobrym 

obserwatorem, cechuje cię wrażliwość i życzliwość, 

to profil psychologiczny jest dla ciebie.

Zapraszamy serdecznie :)


