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Drodzy Uczniowie!

Edukacja w czasie pandemii pokazała wiele swoich mocnych i słabych stron.
To najlepszy moment na zmianę!
W Liceum ASK wiemy, że nie ma dobrej edukacji bez pozytywnych relacji. Nauczyciele w ASK
potrafią zbudować bliskie relacje z młodzieżą oraz pomogą Wam tworzyć dobre relacje między
sobą - pozbawione rywalizacji i oparte na wspólnym celu.
Oprócz opieki wychowawcy i specjalistów psychologów, każdy z Was będzie miał swojego
tutora, aby móc rozmawiać z nim o ważnych dla Was sprawach.
Klasy będą małe, 16-osobowe. Każdy będzie więc znany z imienia i traktowany indywidualnie.
Liceum ASK jest dostosowane do współczesnych potrzeb. Wiemy, że świat zmienia się z dnia
na dzień, a to daje każdemu nieograniczone możliwości. My oferuje Wam wsparcie i pomoc w
wyborze Waszej drogi życiowej, akceptację, a także stwarzanie najlepszych warunków do
podejmowania samodzielnych decyzji.
W Liceum ASK będziecie mogli opanować podstawę programową (jak w każdej szkole), jednak
my stawiamy szczególnie na praktyczne wykorzystanie tej wiedzy. Dlatego właśnie
proponujemy aktywne metody pracy na lekcjach, udział w projektach i wolontariacie.
Od 1. klasy będziecie mieć rozszerzoną naukę języka polskiego i angielskiego. Języka polskiego po to, by
rozwijać Wasze humanistyczne, wszechstronne spojrzenie na świat, odwoływać się do filozofii i
psychologii, a także sprawnie wyrażać swoje myśli w mowie oraz piśmie. Języka angielskiego po to,
byście mogli swobodnie zanurzyć się w języku, w którym już teraz czytacie książki, oglądacie filmy, a w
przyszłości wielu z Was będzie studiować.

Proponujemy Wam 2 języki obce (francuski i rosyjski). To wy zdecydujecie, czy chcecie zacząć
od podstaw, czy kontynuować naukę. Jeśli ktoś zechce, będzie mógł uczyć się obu.
Dopiero po 1. klasie, gdy poznacie wszystkie przedmioty, których nauczają w Liceum ASK
nauczyciele - pasjonaci, wybierzecie dodatkowy przedmiot (lub przedmioty) do zdawania na
maturze, ten, który będzie Wam potrzebny, aby dostać się na studia.
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W czym się specjalizujemy?
Zapraszamy do Liceum ASK szczególnie tych uczniów, którzy są humanistami, artystami i
osobami zaangażowanymi społecznie.
Proponujemy Wam zajęcia pozalekcyjne z: rysunku, grafiki oraz malarstwa, śpiewu i muzyki,
fotografii, teatru, a także udział w programie rozwijającym kreatywność (Destination Imagination
lub Odyseja Umysłu). W każdym roku wybierzecie obowiązkowo jedne zajęcia dodatkowe lub
przyjdziecie na więcej, jeśli to Was zainteresuje.
Co jest dla nas ważne?
Naszymi wartościami są życie, czas i zdrowie (również psychiczne), równowaga i
odpowiedzialność. Nauka w Liceum ASK będzie wypełniona intensywną, twórczą pracą i
rozwojem. Naszymi wartościami są także wolność i rzetelna wiedza, współpraca,
zaangażowanie i rozwój, dlatego w Liceum ASK można pytać i dyskutować, mylić się i zmieniać
zdanie.
Ważny jest szacunek do ludzi, pracy, czasu, świata, przyrody, poglądów. Wymagamy dużo od
siebie i również Wam będziemy stawiać wysoko poprzeczkę.
Drogi Uczniu!

Jeśli stawiasz na rozwój i wychodzenie poza schematy myślenia, masz swoje zainteresowania,
szukasz przestrzeni do rozwoju - przyjdź do Liceum ASK i spędź z nami 4 wspaniałe lata.
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