Warsztaty dla uczniów klasy pierwszej
Zajęcia

Prowadzący

Pracownia modelarska

Tomasz Tisończyk

W pracowni modelarskiej uczniowie uczą się cierpliwego projektowania i wykonywania
trójwymiarowych makiet architektonicznych. Zajęcia adresowane są do osób zainteresowanych
architekturą i urbanistyką, jak również osób lubiących prace zarówno koncepcyjne, jak i manualne
wymagające precyzji i estetyki wykonania.

Artysta i sztuka w filmie

Paweł Pazurkiewicz

Warsztaty będą polegały będą na oglądaniu i analizowaniu wybranych filmów mówiących o temacie
sztuki i artysty w kinematografii. Filmy będą wyselekcjonowane, tak aby były one pomocne dla uczniów
żywo zainteresowanym sztuką, kulturą czy historia sztuki. Zakres materiału obejmuje czasy od
prehistorii do XXI wieku.

Thesaurus - warsztaty muzealne

Tomasz Tisończyk

W ramach warsztatów zapraszamy do poznawania zbiorów i kolekcji najważniejszych muzeów w
Krakowie. Ekspozycje wybranych muzeów Krakowa stanowią punkt wyjścia do opowiadania o
wielobarwnym bogactwie różnych dziedzin aktywności człowieka oraz są czynnikiem budzącym żywe
zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i cywilizacyjnym człowieka. Thesaurus to zatem cykl około
dziesięciu spotkań w wybranych krakowskich muzeach.

Warsztaty kreatywnego czytania im.
Jerzego Ficowskiego

Przemysław Rojek

Tegoroczne zajęcia tych kultowych już warsztatów odbywać się będą pod hasłem zaczerpniętym z
wiersza Juliana Tuwima - "idziesz, poezjo nowa". Czytać zatem będziemy wiersze autentycznie nowe:
ani jeden z nich nie będzie starszy niż najmłodszy uczestnik warsztatów. Wierni patronowi naszych
spotkań, czytać będziemy tak, by burzyć schematy, przekraczać granice, rodzić niepokój, prowokować
pytania i unikać pokusy łatwych odpowiedzi.

Wolontariat

Beata Nosek

Wolontariat obejmuje udział w spotkaniach organizacyjnych oraz formacyjnych, pomoc w trakcie co
najmniej jednej akcji charytatywnej w semestrze, a także przygotowanie projektów dla społeczności
lokalnej. Najważniejsze zagadnienia, które omawiane będą podczas warsztatów to: kwestie prawne
związane z wolontariatem i działalnością w organizacjach pozarządowych, prawa i obowiązki
wolontariusza, przygotowanie i opracowanie wydarzeń charytatywnych i społecznych, a także związek
pomiędzy wiarą w Boga a wpisaną w każdego z nas potrzebą pomagania drugiemu człowiekowi.

Chór

Ryszard Żróbek

Zapraszamy do wspólnego kształtowania umiejętności śpiewu w cieszącym się wieloletnią tradycją
chórze Liceum. Zapraszamy do uczestniczenia w międzynarodowej wymianie chórów, wspólnych
wyjazdach, udział w koncertach i uroczystościach szkolnych.

Spacery po Krakowie

Michał Pacyna

Uczestnicy będą mieć szanse dokładnego poznania różnych części Krakowa w ramach comiesięcznych
spacerów w sobotnie przedpołudnia. Warsztat przeznaczony jest zarówno dla tych którzy, dopiero
zaczynają swoją przygodę z królewska stolicą, jak i tych którzy chcą wiedzieć więcej niż to każdy
przechodzień widzi. Będziemy spacerować przez najbardziej znane miejsca, ale nie ominiemy też
zapomnianych podwórek, skrywających ciekawostki. Zaglądniemy do podziemi i niedostępnych na co
dzień punktów widokowych. Warsztat może być szczególnie przydatny dla uczniów klas
architektonicznych, ale otwarty jest na wszystkich chętnych.

Teatr szkolny

Wojciech Mohort-Kopaczyński

Zapraszamy wszystkich pragnących spróbować swoich sił w pracy nad przygotowaniem utworu
scenicznego i występem na scenie. W planach na ten rok szkolny jest przygotowanie i wystawienie
sztuki teatralnej.

Warsztaty muzyczne
Calasanz

Mateusz Kozioł

Zapraszamy zainteresowanych śpiewem i muzyką, która tutaj ma służyć wierze. Uczestnicy uczyć się
będą śpiewania Panu Bogu. To również szansa na spotkanie ludzi znajdujących radość w takim
muzykowaniu, które jest oprawą Mszy Świętej i wspomaga uroczystości religijne.

Grupa biblijna

kl. Maciej Lewczuk

Zajęcia te mają na celu odkrycie wartości wspólnego czytania i rozważanie Pisma Świętego. Pomocą w
rozważaniu poszczególnych fragmentów będą krótkie wprowadzenia w kontekst biblijny oraz elementy
retoryki hebrajskiej.

Grupa liturgiczna

o. Przemysław Suchy

Zajęcia przeznaczone dla ministrantów i lektorów Liturgicznej Służby Ołtarza. Uczestnicy będą mieli
możliwość pogłębić rozumienie poszczególnych części i elementów liturgii. Część warsztatów będzie
poświęcona praktyce służby liturgicznej.

Matematyka nie tylko dla matematyków

o. Sławomir Dziadkiewicz

Celem zajęć jest: 1) przedstawienie historii matematyki, zapoznanie uczestników z ciekawostkami
matematycznymi, przedstawienie uczestnikom zadań, poprzez które mogą innych motywować do nauki
matematyki oraz 2) przygotowanie uczniów liceum do samodzielnego prowadzenia zajęć z matematyki
dla dzieci ze szkoły podstawowej. Tematy zajęć: ciąg Fibonacciego, złoty podział i liczba fi, wstęga
Mobiusa, sztuczki matematyczne, ciekawe liczby, moc potęgowania, trójkąt Pascala, liczba kolista,
jakich liczb używają kosmici - systemy liczbowe, zadania „elementarne”, zadania logiczne, zadania
Fermiego, gry i zabawy logiczne.

Zasady udziału uczniów klas pierwszych w zajęciach warsztatowych
1. Zajęcia są częścią programu wychowawczego szkoły.
2. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań uczniów, kształtowanie umiejętności współpracy,
wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz pogłębianie wiary.
3. W zajęciach uczestniczą obowiązkowo uczniowie klas pierwszych w wymiarze 1 godziny
tygodniowo lub 2 godzin co dwa tygodnie. Uczestnictwo zajęciach ma wpływ na ocenę z
zachowania.
4. Zajęcia trwają od października do maja.
5. Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 15.20 zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez
dyrekcję szkoły. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą odbywać się w innym terminie.
6. Zwolnienia z zajęć dokonuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w
zajęciach realizowanych przez podmioty zewnętrze (np. szkoła muzyczna, szkoła tańca, itp.).
7. Harmonogram zajęć przedstawiany jest każdorazowo na początku roku szkolnego. Uczniowie
podejmują decyzję o wyborze zajęć do 25 września. Zmiana wyboru zajęć jest możliwa za zgodą
prowadzących w drugim okresie nauki.
8. Liczba uczestników w grupie jest dostosowana do charakteru zajęć, ale jest nie mniejsza niż 10 i nie
większa niż 28 osób.

