
KLASA MEDYCZNO-JĘZYKOWA
 



Przedmioty rozszerzone: 
biologia i chemia oraz język angielski lub język hiszpański

Drugi język do wyboru: 
język niemiecki, język włoski, język francuski, język hiszpański

Przedmioty dodatkowe: 
Medical English



Dla kogo?

Chcesz zostać lekarzem, naukowcem, drugą Marią Skłodowską-Curie?
 A może po prostu w szkole podstawowej bardzo polubiłeś biologię 
i chemię? 
Ta klasa pozwoli Ci rozwinąć skrzydła. 
Nauki przyrodnicze już od wielu lat są w centrum zainteresowania badaczy,
a czas pandemii pokazał, jak bardzo potrzebujemy nie tylko pracowników
ochrony zdrowia, ale także diagnostów laboratoryjnych, genetyków czy też
wykwalifikowanych naukowców. 



Dla kogo?

Jeżeli zatem pytanie “dlaczego?” jest dla Ciebie najistotniejszym
punktem wyjścia wszystkich rozważań – wybierz ten profil. 

Oprócz realizacji programu nauczania, nasze działania opieramy
na metodzie naukowej, krytycznym podejściu do informacji 
i weryfikacji źródeł. 
Ponadto językiem nauk przyrodniczych jest język angielski,
dlatego przedmiotem dodatkowym jest angielski w medycynie.



Dlaczego klasa językowa?
Język Angielski

Oprócz lekcji języka angielskiego w ramach profilu językowego planujemy
zajęcia z native speakerami z USA. Dzięki autorskiemu programowi
będziesz mógł poznawać nie tylko żywy, autentyczny język, ale także
obyczajowość krajów anglosaskich. 
W obecnym świecie sama znajomość języka angielskiego nie jest już
niczym wyjątkowym – dziś prawdziwe wyzwanie stanowi poznanie 
i zrozumienie różnic międzykulturowych. 
To wyzwanie podejmuje nasz profil językowy. Chcemy, aby nasi absolwenci
stali się świadomymi i pełnoprawnymi obywatelami świata. 
O ile nie przeszkodzą temu ograniczenia związane z pandemią, 
dla uczniów tego profilu planujemy udział w bieżących, ciekawych
wydarzeniach językowo-kulturowych na terenie Poznania. 



Dlaczego klasa językowa?
Język Angielski

Ponadto oferujemy tygodniowy program goszczenia studentów
akademickich  z USA w rodzinach naszych uczniów. Ten intensywny program
międzykulturowy prowadzimy z przerwą od 2016 roku i cieszy się on dużym
uznaniem młodzieży. 
Latem zapraszamy wszystkich naszych uczniów do udziału w cieszących się
wielką popularnością obozach językowych stowarzyszenia Lighthouse
prowadzonych przez  absolwentów i przyjaciół szkół urszulańskich 
oraz wolontariuszy z USA. 
Dodatkowo w klasie medycznej biologia realizowana jest nie tylko w języku
polskim, ale także w języku angielskim. Dzięki temu od początku nauki 
w liceum uczniowie poznają terminologię nauk medycznych. Język angielski 
w medycynie to kolejne zajęcia wzbogacające kompetencje językowe
uczniów, realizowane w tym profilu. 



JĘZYK HISZPAŃSKI

Nauka języka hiszpańskiego to oprócz sprawnej komunikacji również
poznawanie kultury ponad dwudziestu krajów. Dlatego od ośmiu lat nasze
liceum organizuje CULTURIADĘ –  międzyszkolny konkurs dotyczący krajów
hiszpańskojęzycznych, a także konkurs tłumaczeniowy hiszpańsko-angielski
"La Torre de Babel" / "The Tower of Babel".

We współpracy z Wyższą Szkołą Języków Obcych  przeprowadzamy
warsztaty tłumaczenia symultanicznego w kabinach – po tych zajęciach
uczniowie doskonale rozumieją, dlaczego tłumacze zmieniają się co 
15 minut. 
Stwarzamy również możliwość wyjazdów do szkół językowych w Hiszpanii,
podczas których uczniowie  mają okazję mieszkać u hiszpańskich rodzin.



Jakie są możliwości rozwoju zawodowego?
 

Jako absolwent tego profilu będziesz mógł studiować na
takich kierunkach jak: 

medycyna, analityka medyczna, biotechnologia,
bioinformatyka, biologia i zdrowie człowieka, farmacja,

fizjoterapia, dietetyka, inżynieria środowiska,
pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, pedagogika,

zarządzanie ochroną zdrowia i wiele innych.
 



Z kim współpracujemy?

W ramach tego profilu prowadzimy współpracę z Wydziałem
Chemii UAM, Wydziałem Biologii UAM, Instytutem Genetyki
człowieka PAN oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. 


