
Klasa 1D z rozszerzonym programem edukacji humanistycznej i rozwoju osobistego 

Model pracy dydaktycznej i wychowawczej praktykowany w klasach „D” to unikalna 

propozycja edukacyjna dla osób o zainteresowaniach humanistycznych. Pracę w nowym, 

autorskim modelu zainicjowała ponad 30 lat temu obecna dyrektor szkoły – p. Agata 

Dowgird. Przez te wszystkie lata klasa doskonale się sprawdziła, choć program był 

modyfikowany, by jak najlepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby uczniów.  

Tradycję klas „D” współtworzyło i nadal współtworzy wielu znakomitych pedagogów oraz 

absolwentów profilu, których otwarte, twórcze umysły przyczyniają się do rozwoju polskiej 

kultury. 

Działania klasy wspiera Stowarzyszenie Uczniów, Rodziców i Nauczycieli Inspiracja. 

W programie klasy są obowiązkowe obozy naukowe z warsztatami teatralnymi i 

filmowymi. Dzięki nim uczniowie uczą się wystąpień publicznych, współpracy, umiejętności 

planowania i realizacji różnych przedsięwzięć, integrują się. Nie zakładamy, że każdy ma 

talent aktorski, dla wszystkich znajdujemy jakieś pola realizacji indywidualnych umiejętności. 

Można między innymi zdobyć umiejętność samodzielnej produkcji krótkiej etiudy 

filmowej (klasy II i III). Zwieńczeniem każdego wyjazdu jest gala, podczas której uczestnicy 

prezentują swoje projekty teatralne i filmowe. 

Uczniowie uczestniczą w całorocznych kursach teatralnych, filmowych (także z zakresu 

historii kina), tańca i historii sztuki Dzięki rozszerzonemu programowi nauczania z języka 

polskiego, języka angielskiego i historii,  oraz intensywnemu kursowi języka francuskiego, 

humaniści zdobywają nie tylko solidne przedmaturalne szlify, ale również wzbogacają swój 

osobisty kapitał intelektualny i kulturowy. 

W klasach „D” praktykowane jest zindywidualizowane, autorskie podejście do procesu 

zdobywania wiedzy i rozwoju zainteresowań: uczniowie mogą wybierać spośród wielu 

propozycji tematycznych w ramach tutoringu – nowoczesnej, spersonalizowanej metody 

pracy dydaktycznej. Tutor jest osobą, która w taki sposób moderuje przebieg procesu 

edukacyjnego, aby uczeń mógł rozwijać swoje mocne strony i budować system wiedzy w 

tempie do niego dostosowanym, w harmonii z swoimi potrzebami i w zgodzie z dynamiką 

własnej osobowości. 

Rok szkolny klas humanistycznych obfituje w różnorodne inicjatywy edukacyjne. Uczniowie 

biorą udział w sesjach naukowych (klasycznej, młodopolskiej i in.), religioznawczych oraz 

w wielu ciekawych projektach służących rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu. 

Humaniści przygotowują Festiwal Teatralny „Deski Słowaka”, reprezentują szkołę podczas 

zjazdów szkół im. Juliusza Słowackiego, uczestniczą w wymianach międzynarodowych 

oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Szczególnym momentem w roku jest 

Wigilia klas humanistycznych, podczas której – w atmosferze radosnej, spontanicznej 

twórczości – spotykają się kolejne pokolenia uczniów i absolwentów klas „D”.  

Codzienną naukę urozmaicają lekcje muzealne oraz wspólne wyjścia do galerii, kin, 

teatrów.  



Humaniści tworzą społeczność niezwykłą: są to z jednej strony ludzie o rozległych, często 

bardzo oryginalnych zainteresowaniach, z drugiej – dbający o dobrą atmosferę, troszczący się 

o siebie nawzajem, wrażliwi i serdeczni. 

Jej absolwenci kończą wiele różnorodnych kierunków studiów, do których należą m.in. 

międzywydziałowe studia humanistyczne, prawo, psychologia, filologie, dziennikarstwo, 

stosunki międzynarodowe, politologia, wydziały aktorskie i filmowe, kulturoznawstwo, 

pedagogika, resocjalizacja, historia sztuki i inne.  

 

Zapraszamy do naszego grona! 

 


