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Загальноосвітній Ліцей - GKJ для молоді
Ми вважаємо, що школа має бути не лише місцем навчання, а й другою домівкою – сповненою
позитивної аури, довіри та взаємної толерантності. Це не просто заклад, а середовище, в якому
зав'язуються дружні стосунки, розкриваються таланти та життєві бажання. Ліцей є одним із
найважливіших періодів у житті молоді, адже це введення в доросле, відповідальне життя. Як відомо,
саме надійна освіта дозволяє вільно і без перешкод обирати життєвий шлях своєї мрії. Ми прекрасно
це усвідомлюємо, тому докладаємо всіх зусиль, щоб освіта, отримана в LO-GKJ, дозволяла впевнено,
амбітно та творчо входити до подальших етапів навчання або зайнятися цікавою роботою. На нашу
думку, найбільшою цінністю, яку завжди слід дорожити, є внутрішня мотивація учня. Дуже часто
трапляється, що молоді люди під впливом критики або розчарування, викликаного попереднім
досвідом, відмовляються від своїх планів і мрій, хоча – за невеликої підтримки та ентузіазму з боку
вчителя – вони могли б бути успішними і відчувати, що їхні зусилля принесли очікувані результати. У
LO-GKJ ми віримо, що кожна людина є особистістю з багатьма, часом нерозкритими, талантами!

В нашому ліцеї:
•
•
•

впроваджуємо основний навчальний план із загальноосвітніх предметів, які застосовуються в
загальноосвітньому ліцеї
надаємо вам можливість обрати від 2 до 4 предметів у так званому розширенні
у загальних класах пропонуємо додаткові предмети: косметика, перукарське мистецтво,
архітектура, інформаційні технології, туризм, фітнес та оздоровлення

•
•

•
•
•

можна вибрати другу іноземну мову з наступних: англійська, німецька, російська, іспанська,
французька. надаємо можливість вивчати іноземну мову з базового або вищого рівня
пропонуємо можливість двомовного навчання, тобто з інтенсивним вивченням іспанської або
англійської (6 годин на тиждень) освітній цикл завершується в такому випадку двомовним іспитом
зрілості.
учнів, чия рідна мова не є польською, заохочуємо розпочати навчання із початкового класу з
вивченням польської мови для іноземців.
маємо добре обладнану бібліотеку з читальним залом та комп’ютерними місцями для навчання.
наш корпус пристосований до потреб людей з обмеженими можливостями.

Крім того:
•
•
•
•

організуємо походи в кінотеатри, музеї, театри тощо.
беремо участь у конкурсах та спортивних змаганнях
наші учні можуть користатися з різного виду стипендій
завдяки наявним у нас повноваженням на навчання в державних школах учні мають право на
користування з допомоги по інвалідності, по утриманню та на інші пільги

Сертифіковані додаткові заняття:
1. Косметологія
Лейтмотивом цих занять є турбота про самопочуття, красивий зовнішній вигляд та власний неповторний
стиль.
В рамках навчання проводяться заняття з:
•
•
•
•
•

косметологом
візажистом
дієтологом
манікюрницею
інструктором з фітнесу

Під час додаткових занять з косметології ми проводимо процедури по догляду як за обличчям, так і за
тілом. Ми займаємося декоруванням та стилізацією нігтів, нарощуємо вії та вчимося робити макіяж
відповідно до типу зовнішності та обставин.
2. Архітектура
У рамках цих занять ми показуємо, як цікаво оформити інтер’єр Ми робимо акцент на розвитку навичок
малювання, тому створюємо численні дизайни від руки, використовуючи широкий асортимент приладів
для креслення та художніх аксесуарів. Ми вчимося користуватися професійними комп’ютерними
програмами, які підтримують дизайн і дозволяють виконувати візуалізацію. Додаткові заняття з
архітектури неодмінно зацікавлять творчих людей, з так званою «художньою душею» і просторовою
уявою. Заняття проводять архітектори та дизайнери інтер’єру.
3. Туризм
У рамках занять ми обговорюємо функціонування туристичних агенцій, дізнаємося про роботу гідів –
екскурсоводів та аніматорів дозвілля. Ми організовуємо поїздки, під час яких відкриваємо для себе
культурну спадщину Польщі та Лодзі. Також для охочих з нашої школи організовуємо поїздки за кордон.
Ми їздимо на ярмарки та різноманітні туристичні фестивалі. Відвідуємо існуючі туристичні агенції
аналізуємо їхні пропозиції та маркетингові стратегії, правила обслуговування клієнтів та організації
відпочинку.

Ми вчимося оформляти документи, з якими працюють працівники туристичних агенцій, і вчимося основам
підприємництва, які дозволяють створити та вести власну туристичну діяльність. Це, безумовно,
спеціалізація для людей, які цікавляться світом, захоплюються подорожами та іншими культурами. Для
зацікавлених, як факультативне збагачення освіти в галузі туризму, пропонуємо уроки східної мови –
арабської чи турецької.
4. Перукарське мистецтво
На заняттях ми вчимося, як доглядати за волоссям та шкірою голови, як стригти та розчісувати волосся
залежно від типу зовнішності та форми обличчя, як фарбувати та освітлювати волосся, а також яку
косметику використовувати для його зміцнення. Ми практикуємо створення повсякденних зачісок, а також
зачісок для особливих випадків, наприклад для Нового року, весілля тощо. Ми слідкуємо за останніми
тенденціями світових перукарських шоу та конкурсів. Ми здатні задовольнити навіть найекстравагантніші
творчі задуми, приділяючи при цьому увагу хитрощам і технікам, що використовуються в перукарському
мистецтві.
5. Інформаційні технології
Під час занять ми вчимося використанню прикладних програм, ефективній роботі всіх можливих
операційних систем, вивчаємо основи програмування, створюємо власні прикладні програми. У рамках
комп'ютерної графіки ви дізнаєтеся про програми редагування векторної графіки, методи корекції
фотографій, створення фотомонтажу та підготовку графіки для Інтернету.
6. Фітнес та оздоровлення
Програма дозволить систематизувати знання на тему здоров’я та фізичної активності в її широкому
розумінні. На наших заняттях Ви дізнаєтеся, як організовувати уроки фітнесу, ми зосередимося, серед
іншого, на по роботі з музикою, засвоєнню кроків і методики. Ви познайомитеся з різними видами фітнесу
та навчитеся підбирати правильні вправи для різних видів занять. Ви познайомитеся зі своїми м’язами та
дізнаєтесь, як вони працюють, яку роль вони відіграють в організмі, та як правильно виконувати вправи.
Закінчення цієї спеціалізації підвищить Вашу кваліфікацію у проведенні, організації та плануванні
тренувань, а також власної роботи.

Вступний клас з польською мовою для іноземців
Це чудово, що Ви вирішили залишитися жити саме в Лодзі. У LO-GKJ ми розуміємо, що навчання в
іноземній країні – це непросте завдання, особливо коли наявні мовні навики не дають можливості вільного
спілкування. Вступний клас з польською мовою для іноземців призначений для людей, які перебувають у
такій же ситуації, як і Ви.
Заняття у вступному класі з польською мовою відбуваються в міжкультурному середовищі, серед людей,
які планують подальшу освіту в LO-GKJ. Програма однорічного (з вересня по червень) вступного класу
передбачає аж 20 годин уроків польської мови на тиждень, починаючи з нульового рівня. Усі викладачі
кваліфіковані та сертифіковані для викладання польської як другої мови та є корінними Поляками, але
вони також знають іноземні мови (серед них англійську та російську).
Під час занять ми приділяємо увагу всебічному розвитку мовних компетенцій (аудіювання, говоріння,
читання, писання). Окрім інтенсивного вивчення польської мови, студенти дізнаватимуться про польську
культуру в її практичному контексті (через відвідування музеїв, кінотеатрів, театрів тощо).
Ми використовуємо лише ретельно відібрані підручники, а також маємо власні допоміжні матеріали.
Після завершення вступного класу Ви можете продовжити навчання за будь-якою з наших спеціалізацій,
не турбуючись про свій рівень мови. Вступний клас дозволить Вам зрозуміти вивчений на уроках матеріал,
а отже, надійно підготуватися до складання іспиту зрілості. Більше того, завдяки таким інтенсивним
заняттям польською мовою Ви без знайдете себе в Польщі, а повсякденне спілкування цією мовою
перестане створювати Вам проблеми і стане справжньою насолодою.
Що ще ми гарантуємо?
•
•
•
•
•
•

•
•

Індивідуальні консультації для тих, хто цього потребує. Під час консультації викладач пояснює будьякі сумніви щодо матеріалу, який опрацьовується.
Бронювання місця в обраному класі / на обраній спеціалізації з нашої пропозиції, в якому студент має
намір продовжити навчання.
Друга іноземна мова (на вибір з першого класу) з: англійської, німецької, іспанської, російської,
французької.
Численні культурні та екскурсійні пам'ятки.
Вибір предметів, які вивчатимуться у так званому розширенні, кожен учень робить сам відповідно до
своїх інтересів у першому класі.
У нашій бібліотеці є розділ для вивчення польської мови як іноземної (підручники, словники,
література, що відповідає індивідуальним мовним рівням). Студенти можуть користуватися з наявної
літератури на місці або позичати певні книги до дому.
Вступний клас не є обов’язковим для тих, хто знає польську мову хоча б на середньому рівні.
Ми співпрацюємо зі шкільними гуртожитками в межах Лодзі - є можливість отримати допомогу в
пошуку житла.

Набір:
Набір здійснюється за результатами співбесіди, яка буде проведена на початку червня. Співбесіда може
проходити англійською, російською, німецькою, іспанською, французькою або польською мовами (на
вибір кандидата). Щоб домовитися про конкретну дату, будь ласка, зв’яжіться з секретарем за номером
+48 42 231 34 34.

Увага: При наборі до вступного класу знання польської мови НЕ вимагається.

Після закінчення навчання в ліцеї учні можуть складати іспит на атестат зрілості (також на двомовному
рівні з англійською або іспанською мовами) і продовжити навчання в університетах країни та за
кордоном або в середніх школах, але вони також готові вести власну господарську діяльність, особливо у
сфері шкільних додаткових предметів: косметологія, перукарська справа, архітектура, IT, туризм, фітнес
та оздоровлення.
Для навчання ми використовуємо сучасні технології та інтерактивні засоби навчання. Оснащення школи
включає професійний спортзал та тренажерний зал; майстерні для практичних занять: косметологічних,
архітектурних, перукарських та комп’ютерних. На території школи також є численні предметні кабінети (у
тому числі спеціалізовані лінгафонні кабінети), багата бібліотека (підручники, ресурси для вивчення
іноземних мов, матеріали для читання), магазинчик з кафе та садом, громадський WI-FI.

Загальноосвітній Ліцей для дорослих (заочний)
Загальноосвітній Ліцей для дорослих працює у формі заочних занять – заняття проходять кожні другі
вихідні. У школі для дорослих є обов'язковою одна іноземна мова, і ви можете вибрати її серед
наступних: англійська, німецька, російська. Особа зі статусом учня має право на соціальну та іншу
допомогу. Наші слухачі можуть користуватися шкільним тренажерним залом та бібліотекою. Середня
школа дає змогу отримати середню освіту та атестат зрілості. Завдяки цьому є можливість продовжити
навчання у вищих навчальних закладах або поліцеальних школах.
Заняття тривають з години 8.00 до години 15.30. За один семестр (шість місяців) ми передбачаємо 10
зустрічей вихідного дня (20 днів занять).
Умовою для зарахування до наших шкіл є подання повного комплекту необхідних документів. Необхідні
документи це: свідоцтво про закінчення останньої школи / останнього класу, паспорт або інший
документ, що посвідчує особу.
Вам не обов’язково має бути повних вісімнадцять років, достатньо пред’явити письмову згоду одного з
батьків / опікуна.
Нашими слухачами можуть бути як люди, які закінчили школу в поточному навчальному році, так і ті, у
кого були перерви у навчанні.

Ласкаво просимо!

