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Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
*język polski
* historia
*wiedza o społeczeństwie
Przedmioty brane pod uwagę
przy rekrutacji:
*język polski
* matematyka
* historia
*wiedza o społeczeństwie
Przedmiot uzupełniający:
*edukacja dziennikarska
Nauczane języki obce:
*język angielski
(kontynuacja)
*język francuski

Klasa o profilu dziennikarskim jest dla uczniów, którzy interesują się mediami,
polityką, rozrywką i reklamą. Jest to klasa dla uczniów odważnych, kreatywnych,
posługujących się piękną polszczyzną i językami obcymi (słownictwo zawodu
dziennikarskiego w języku angielskim), z szeroką wiedzą historyczną
i społeczno-polityczną niezbędną do pracy w tym zawodzie.
Zajęcia z edukacji dziennikarskiej będą odbywać się w wymiarze jednej godziny
tygodniowo w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Program przewiduje realizację
następujących modułów tematycznych: polski system medialny, zagraniczne
systemy medialne, tworzenie informacji dziennikarskiej, retoryka i erystyka, reklama
i marketing, prawo prasowe, elementy PR.
Realizacja modułów tematycznych m.in. poprzez: wykonywanie prezentacji PPTX
np. (reklama) wraz z wygłaszanym publicznie komentarzem, redagowanie tekstów
na portal internetowy szkoły i na łamy „Życia Częstochowy i Powiatu”
w ramach projektu Młodzi dziennikarze na start, adiustację tekstu publicystycznego,
wykonywanie i podpisywanie zdjęć, przygotowanie i wygłoszenie przemówienia.
Preferowane kierunki studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, reklama,
marketing i zarządzanie, edytorstwo, fotografia. Przedmiot uzupełniający
realizowany częściowo z użyciem metod: CLIL oraz Flipped classroom.
Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający z dorobku
nauk społecznych (socjologii, nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o polityce
publicznej oraz elementów nauk: o administracji, o mediach, o poznaniu
i komunikacji społecznej oraz psychologii) oraz nauk humanistycznych (etnologii
i kulturoznawstwa). W połączeniu z językiem polskim, historią oraz edukacją
dziennikarską stanowi doskonałą bazę dla przyszłych gwiazd mediów, aby ze
swobodą mogły poruszać się w aktualnej lub minionej problematyce społeczno politycznej, posługując się przy tym nienaganną polszczyzną i szeroką wiedzą
historyczną.

Uczniowie mają szansę publikacji autorskich tekstów na portalu internetowym szkoły: www.vmickiewicz.pl, jak również
na łamach „Życia Częstochowy i Powiatu” w ramach projektu Młodzi dziennikarze na start. Nasze liceum już od wielu lat
z powodzeniem współpracuje z lokalną gazetą.
Znajdź nas w Internecie:
V Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie
ul. Krakowska 29
42-200 Częstochowa
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