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Profil 2: TURYSTYCZNO-JĘZYKOWY



Profil 2: TURYSTYCZNO-JĘZYKOWY 
z rozszerzonym językiem angielskim  

Przedmioty rozszerzone: 
język polski i geografia oraz język angielski

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

Przedmioty dodatkowe: Travel English



Dla kogo?
                          
Czy wybór klasy o profilu turystycznym 
w obecnej sytuacji ma sens?
Oczywiście, że tak! 
Pandemia przeminie, a pasja zostanie. 
Jeżeli uwielbiasz podróże i interesuje Cię
piękno otaczającego świata – ta klasa jest
właśnie dla Ciebie!  
Światowa gospodarka rozwija się
dynamicznie i aby ją zrozumieć konieczne
są podstawy geografii polityczno-
społecznej oraz sprawne posługiwanie się
językiem obcym. 



Dla kogo?
                          

Dzięki nim można zapoznać się z prasą
międzynarodową i weryfikować informacje
dostępne w Internecie. 

Dlatego – jeżeli chcesz poczuć się
obywatelem świata – jesteś we właściwym
miejscu.



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. 



Dlaczego klasa językowa?

JĘZYK ANGIELSKI

 O ile nie przeszkodzą temu ograniczenia związane  z pandemią, dla uczniów
tego profilu planujemy udział wbieżących, ciekawych wydarzeniach językowo-
kulturowych na terenie Poznania. 
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.



Jakie są możliwości rozwoju zawodowego?
 

Jako absolwent tego profilu będziesz mógł studiować na takich kierunkach
jak: geografia, geoinformatyka, ekonomia, zarządzanie, geologia, marketing,
turystyka i rekreacja, neofilologie, lingwistyka, kulturoznawstwo, antropologia

i wiele innych.



Z kim współpracujemy?
 

W ramach tego profilu prowadzimy współpracę z Wydziałem Nauk
Geograficznych i Geologicznych, Pracownią Krajoznawczą, Muzeum
Archeologicznym w Poznaniu. 

Zapraszamy także do Ogrodu Botanicznego, Poznańskiej Palmiarni,
Wielkopolskiego Parku Narodowego i Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. 
Gdy tylko skończy się pandemia, przekonasz się, że profil turystyczny to wiele
zajęć praktycznych, wycieczek, wyjazdów i lekcji w terenie. 
Organizujemy także wyjazdy do szkół językowych we współpracy z AILMadrid
i z AILMálaga w Hiszpanii.

 
 


