XV Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zjednoczonej Europy w
Gdańsku

Ul. Pilotów 7

80-460 Gdańsk
sekretariat@lo15.edu.gdansk.pl
tel. 58 556 54 01

Wirtualne dni otwarte!
22 maja 2020
MOŻLIWOŚĆ WIRTUALNEGO SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI I UCZNIAMI Z XV LO!!!
Klasa

Profil klasy

Spotkanie z Dyrekcją
i Samorządem Uczniowskim

Godzina

Link do spotkania (webex.com)

10.30

https://meetingsemea19.webex.com/meetingsemea19/e.php?MTID=m14e2ba527c60ce
6f782909a562bec147

1a

politechniczny

11.00

https://meetingsemea20.webex.com/meetingsemea20/j.php?MTID=m29d9667e99f3dda
768eb609e73182245

1b

humanistyczny
z edukacją filmową

11.30

https://meetingsemea19.webex.com/meetingsemea19/j.php?MTID=m93a49f66c2433b5
33038fcb420f61b18

1c

medialny

12.00

https://meetingsemea19.webex.com/meetingsemea19/j.php?MTID=mf8c5ced20c10c2a
d1231857898abc75e

1d

geograficzno-matematyczny
z turystyką regionalną

12.30

https://meetingsemea19.webex.com/join/pr959175609

1f

biologiczno - chemiczny
z zajęciami laboratoryjnymi

13.00

https://meetingsemea19.webex.com/webappng/sites/meetingsemea19/meeting/downl
oad/b90290956bea75c88f9bfb977afa19a6

0h

oddział wstępny
do klasy dwujęzycznej
z j.hiszpańskim

13.30

https://meetingsemea19.webex.com/meetingsemea19/e.php?MTID=m14e2ba527c60ce
6f782909a562bec147

1A - KLASA POLITECHNICZNA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka, fizyka, informatyka z elementami robotyki.
Klasa politechniczna to dobry wybór dla osób interesujących się naukami ścisłymi, takimi
jak: matematyka, fizyka czy informatyka. Profil politechniczny pozwoli Wam zdać
egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, umożliwiając
dobry start na prestiżowych uczelniach i kierunkach technicznych. Ciekawą innowacją
będzie realizacja elementów robotyki na zajęciach informatyki.
W ramach współpracy z Politechniką Gdańską uczestniczymy w zajęciach akademickich.
Języki obce: Język angielski (kontynuacja 3h) i język niemiecki (2h)
Jakie studia po tej klasie?
Matematyka; fizyka; informatyka; mechanika i budowa maszyn; logistyka; zarządzanie;
architektura; robotyka; transport; ekonomia; administracja; finanse i rachunkowość.

lo15.edu.gdansk.pl

www.facebook.com/xvlowgdansku

lo15.edu.gdansk.pl

1B - KLASA HUMANISTYCZNA
Z EDUKACJĄ FILMOWĄ
Klasa objęta patronatem Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Gdańskiego

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: historia, język polski, edukacja filmowa.
Jeżeli interesujesz się przedmiotami humanistycznymi oraz szeroko pojętą kulturą,
to oferta klasy humanistycznej z edukacją filmową jest dla Ciebie. Propozycja ta
daje możliwość poszerzenia edukacji z zakresu j. polskiego, historii i filmu.
Zajęcia szkolne będą wzbogacone o warsztaty muzealne, wyjścia do teatru i kina
Żak. Ponadto, realizowana będzie jako przedmiot uzupełniający – edukacja
filmowa.
Języki obce: Język angielski kontynuacja 3h) i język hiszpański (2h)
Jakie studia po tej klasie?
Filologia polska; filologia klasyczna; historia, historia sztuki i ochrona dóbr
kultury; wiedza o filmie, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, pedagogika,
psychologia, socjologia, politologia, prawo, administracja, produkcja form
audiowizualnych, studia bałkańskie i wiele innych.

lo15.edu.gdansk.pl

www.facebook.com/xvlowgdansku

lo15.edu.gdansk.pl

1C - KLASA MEDIALNA
Klasa objęta patronatem Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i
Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: wiedza o społeczeństwie, język polski.
Dzięki udziałowi w zajęciach w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz rozszerzonemu
językowi polskiemu i wiedzy o społeczeństwie, będziesz mógł rozwinąć tzw. umiejętności
miękkie.
W rozwoju
tychże kompetencji pomogą Tobie na pewno:
Media Cube – szkolne koło zainteresowań w roku szkolnym 2019/20 realizuję we
współpracy ze Stowarzyszeniem MORENA w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza
Edukacja Rozwój „Czas na Młodzież 2019” projekt Autorytety – potrzebne czy
przestarzałe?
Klub Myśli Obywatelskiej „Orzeł” - organizacja szkolna mającą na celu rozwijanie
społecznych i politycznych zainteresowań oraz zwrócenie uwagi młodzieży na problemy
współczesnego społeczeństwa. Na pewno spotkasz tam ciekawych ludzi i nauczysz się
sztuki mądrej konwersacji. Ponadto nasza szkoła współpracuje i współorganizuje
wydarzenia wraz z Fundacją im. Arkadiusza Rybickiego.
Języki obce: Język angielski (kontynuacja 3h) i język niemiecki (2h)

Jakie studia po tej klasie?
Dziennikarstwo i public relations, cultural communicaton, politologia, kierunki
filologiczne, socjologia, psychologia, logopedia, zarządzanie, administracja i wiele innych.
lo15.edu.gdansk.pl

www.facebook.com/xvlowgdansku

lo15.edu.gdansk.pl

1D - KLASA GEOGRAFICZNA - MATEMATYCZNA
Z TURYSTYKĄ REGIONALNĄ
Klasa objęta patronatem Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii
i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakładu Slawistyki i Studiów Bałkańskich
Uniwersytetu Gdańskiego

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: geografia, język angielski, matematyka
Jako jedna z niewielu szkół mamy szansę zabrać Cię w teren. Zobaczycie między innymi:
Wysoczyznę Elbląską, Żuławy Wiślane czy Kaszuby, a także będziecie mieli okazje wziąć
udział w warsztatach terenowych w tychże atrakcyjnych lokalizacjach. Jak wiemy
współcześnie dźwignią turystyki jest język, dlatego My wychodzimy Tobie naprzeciw.
Z nami nauczysz się najbardziej turystycznego języka-angielskiego (na poziomie
rozszerzonym) oraz coraz bardziej znaczących–języka hiszpańskiego/języka niemieckiego.
Matematyka - jako królowa nauk - jest podstawą wszystkich przedmiotów ścisłych. Dlatego
obok geografii i angielskiego, także matematyka jest u nas na rozszerzonym poziomie.
Podczas nauki w Piętnastce poczujesz namiastkę studiów, co pozwoli Ci na obycie się
z kolejnym etapem edukacyjnym. Będziesz bowiem miał okazję uczestniczyć w wykładach
oraz warsztatach organizowanych w ramach umów partnerskich z Instytutem Geografii oraz
Zakładem Slawistyki i Studiów Bałkańskich.
Języki obce: język angielski (rozszerzony) i język niemiecki lub język hiszpański (2h)
Jakie studia po tej klasie?
Geografia, gospodarka przestrzenna, oceanografia, geologia, geodezja, gospodarka wodna
i ochrona zasobów wód, studia bałkańskie, turystyka i rekreacja, turystyka historyczna,
wiedza o oriencie, kierunki filologiczne i wiele innych.
lo15.edu.gdansk.pl

www.facebook.com/xvlowgdansku

lo15.edu.gdansk.pl

1F - KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Z ZAJĘCIAMI LABORATORYJNYMI
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia
Jeśli w przyszłości planujesz podjąć studia z zakresu nauk medycznych
oraz rozwijać swoje zainteresowania biologiczne i chemiczne to klasa F jest właśnie
dla Ciebie. Zajęcia z biologii i chemii od klasy drugiej będą częściowo realizowane
w podziale na grupy. Pozwoli to na indywidualizację procesu kształcenia.
Dzięki temu wspólnie położymy nacisk na praktyczną naukę biologii i chemii, co na
pewno zaowocuje sukcesem na egzaminie maturalnym oraz będzie świetnym
przygotowaniem praktycznym na studia. W ramach współpracy z Gdańskim
Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim uczestniczymy w zajęciach
akademickich.
Czy wiesz, że?
W roku szkolnym 2020/21 planujemy otwarcie nowoczesnego laboratorium
chemicznego.

Języki obce:
Język angielski (kontynuacja 3h) i język niemiecki lub język hiszpański (2h)
Jakie studia po tej klasie?
Medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, biotechnologia, chemia,
biologia, biologia medyczna, ochrona środowiska, fizjoterapia, dietetyka,
weterynaria, analityka medyczna, fizyka medyczna, psychologia i wiele innych.
lo15.edu.gdansk.pl

www.facebook.com/xvlowgdansku

http://lo15.edu.gdansk.pl

0h - KLASA WSTĘPNA
DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM
Klasa współpracuje z Ambasadą i Konsulatem Honorowym Królestwa Hiszpanii.
Klasa 0h (tzw. zerówka hiszpańska) to JEDYNA taka klasa na Pomorzu
i jedna z 8 takich klas w całej Polsce
Specyfiką tej klasy jest to, że nauka w liceum trwa 5 lat, z czego pierwszy rok nauki (kl. 0) poświęcony
jest na bardzo intensywną naukę języka hiszpańskiego – 18 godz. / tyg. W ciągu zaledwie jednego roku
osiągniesz poziom A2/B1 i szeroko poznasz kulturę Hiszpanii przez zajęcia z nativami oraz wyjazdy
zagraniczne i wymiany międzynarodowe. Po klasie dwujęzycznej będziesz miał możliwość
przystąpienia do matury hiszpańskiej i zdobycia Título de Bachiller. Wielu absolwentów decyduje się
na studia w Hiszpanii.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
język hiszpański (18 godz./tyg. w kl. 0), geografia i historia (od kl. 1).
Przedmioty nauczane przez nativów w języku hiszpańskim po kl. 0:
geografia Hiszpanii, historia Hiszpanii, literatura hiszpańska.
Drugi język obcy: język angielski.
Jakie studia po tej klasie?
Kierunki filologiczne, iberystyka, lingwistyka stosowana, translatoryka, kulturoznawstwo Ameryki
Łacińskiej i Karaibów, studia amerykanistyczne, stosunki międzynarodowe, psychologia, pedagogika,
historia, geografia, prawo, turystyka i rekreacja, etnologia, administracja, wszystkie kierunki studiów
w Hiszpanii.
lo15.edu.gdansk.pl

www.facebook.com/xvlowgdansku

lo15.edu.gdansk.pl
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