Warsztaty dla uczniów klasy pierwszej
Pierwsze zajęcia w dniu 21 września 2017, spotkanie o godzinie 15.20 na holu Liceum.

Zajęcia

Prowadzący

Pracownia modelarska

Tomasz Tisończyk

Przedmiotem zajęć będą zagadnienia logicznego i estetycznego kształtowania przestrzeni poprzez
realizację trójwymiarowych modeli i architektonicznych makiet. Uczestnicy będą próbowali zrozumieć
procesy projektowania i planowania w oparciu o historyczną i współczesną różnorodność rozwiązań
architektonicznych i estetycznych.

Artysta i sztuka w filmie

Paweł Pazurkiewicz

To zajęcia dla zainteresowanych sztuką, kulturą czy historią sztuki Warsztaty będą polegały na
oglądaniu i analizowaniu wybranych filmów mówiących o sztuce od czasów prehistorycznych do XXI
wieku.

Literatura na ekranie

Karolina Knapik-Bieniek

Warsztaty te przeznaczone są dla osób, które swoje zainteresowania sztuką chcą poszerzyć o znajomość
ekranizacji dzieł literackich. W czasie zajęć będzie czas na analizę oglądanych filmów, dyskusje
o problemach przedstawionych w utworach oraz o sztuce przekładu tekstu literackiego na język kina.
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w dwugodzinnym bloku.

Warsztaty dziennikarskie

Anna Hawlena-Drożdżak

Zapraszamy tych, którzy mają łatwość w posługiwaniu się słowem pisanym i rozważają podjęcie
w przyszłości pracy w zawodzie dziennikarza. Podczas zajęć warsztatowych poprzez kontakt
z zawodowym dziennikarzem i wizyty w redakcjach uczniowie mogą zrozumieć specyfikę pracy
mediów ogólnopolskich i lokalnych. Współprowadzącym zajęcia będzie pan Artur Drożdżak,
dziennikarz i redaktor „Gazety Krakowskiej”. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w dwugodzinnym
bloku.

Wolontariat

Katarzyna Peterman

Wolontariat obejmuje spotkania organizacyjne oraz formacyjne, udział w co najmniej jednej akcji
charytatywnej w semestrze, a także przygotowanie projektów dla społeczności lokalnej. Najważniejsze
zagadnienia omawiane podczas warsztatów: kwestie prawne związane z wolontariatem, zasady dobrego
wolontariusza, a także jego prawa i obowiązki, przygotowanie i opracowanie wydarzeń
charytatywnych oraz 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. To także okazja na uczestniczenia w międzynarodowej wymianie chórów, wspólnych
wyjazdach, udział w koncertach i uroczystościach szkolnych.

Żydowski Kraków: tradycja, religia,
kultura.

Anna Hawlena-Drożdżak,
Iwona Pawlicka

Podczas warsztatów uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z tysiącletnią obecnością Żydów na
ziemiach polskich, szczególnie w Krakowie, poznają kulturę Żydów, jako nieodłączną część kultury
polskiej. W trakcie warsztatów uczniowie będą uczestniczyli w wykładach tematycznych, a także
w zajęciach muzealnych (Muzeum Polin, Muzeum Etnograficzne). Zajęcia odbywają się co dwa
tygodnie w dwugodzinnym bloku.

"W sezamie sztuki"

Katarzyna Duda-Kaptur

Cykl dziesięciu spotkań w oddziałach Muzeum Narodowego ukazujący charakterystyczne dla danej
epoki zjawiska związane ściśle z jej światopoglądem, a uzewnętrzniające się w sztukach plastycznych
i literaturze.
Ze względu na specyfikę zajęć ilość miejsc w niektórych grupach jest ograniczona.
Warunkiem istnienie każdych zajęć jest uczestnictwo w nich minimum dziesięciu osób,

