KLASA SPOŁECZNO - PRAWNA INTEGRACYJNA

Jeśli ktoś chce podjąć studia z zakresu m.in. prawa, socjologii, psychologii,
resocjalizacji, administracji, pedagogiki specjalnej lub filologicznej niech dołączy do tej klasy.
Ciekawe zajęcia prowadzone przez wykładowców Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu
Opolskiego, wykwalifikowani mediatorzy, doświadczeni nauczyciele w tym nauczyciele
wspomagający oraz integracja sprawiają, że klasa humanistyczno-prawna stale cieszy się
w naszym liceum dużym zainteresowaniem.
PLO nr VI współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu Wydziałem
Ekonomicznym w Opolu. Pani dr Anna Rajchel, pracownik naukowy Politechniki Opolskiej
jest naszym szkolnym doradcą zawodowym, prowadzi także zajęcia z zakresu prawa. Jak co
roku będziemy również uczestniczyć w programie Akademia Młodego Prawnika.
Realizowane będą zajęcia z zakresu sztuki
autoprezentacji. Prowadzone będą warsztaty
medialne, warsztaty rozwoju osobistego oraz
warsztaty z zakresu sztuki komunikacji i mediacji,
w tym mediacji rówieśniczej. Uczniowie będą mogli
rozwijać swoje artystyczne zainteresowania dzięki
naszej współpracy z opolskimi instytucjami kultury,
m.in. teatrami kinem.
Nasza szkoła w 2016 roku była koordynatorem
Międzynarodowego
Spotkania
Młodzieży
z Niepełnosprawnością realizowanym pod hasłem
Sport jest rehabilitacją. Brali w nim udział goście
przybyli z Niemiec, Francji, Węgier i Polski. Ponieważ uprawianie sportu przez osoby
niepełnosprawne jest coraz popularniejsze, dlatego zamierzamy kontynuować nasze
działania w tej sferze. Obecnie planowany jest wyjazd do Niemiec – w ramach dalszej
międzynarodowej współpracy.
Uczniowie PLO nr VI stale angażują się w wolontariat, a konieczność niesienia pomocy
swoim kolegom uczy postaw prospołecznych; nabywają oni też kompetencje miękkie takie
jak dbanie o samorozwój, komunikacja, odporność na stres, umiejętność pracy w grupie,

które są dzisiaj poszukiwane na rynku pracy. Nabór do klasy humanistyczno-prawnej to
szansa dla tych, którzy pragną bez kompleksów wkroczyć w świat społeczeństwa
demokratycznego, biorąc życie w swoje ręce. U
nas możesz zdobyć wiedzę z zakresu prawa,
a także
wziąć udział w kursie retoryki
praktycznej.
W tej klasie w czasie trwania edukacji
uczniowie będą realizowali następujące
przedmioty z zakresu rozszerzenia: język polski,
język angielski, wiedza o społeczeństwie lub
historia. Dodatkowym przedmiotem będą
elementy prawa.

