Kuźnia talentów i radość tworzenia

Liceum Sztuk Plastycznych
w ZSO nr1 w Raciborzu – to
szkoła dla osób o artystycznych zainteresowaniach,
ciesząca się dużą popularnością wśród młodzieży naszego regionu. Dlaczego?
można tu jednocześnie zdobyć wiedzę ogólnokształcącą i przystąpić do matury,
a także praktyczny zawód
PLASTYKA. W ciągu 5 lat nauki uczniowie kształcą się na
zajęciach w dwóch grupach
TECHNIKI GRAFICZNE lub
FOTOGRAFIA i FILM.
Oba kierunki są bardzo
ciekawe: na TECHNIKACH
GRAFICZNYCH, przedmiot
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, obejmuje zajęcia z zakresu graﬁki tradycyjnej oraz
cyfrowej. Z kolei w ramach
specjalności: FOTOGRAFIA
i FILM specjalizacją jest FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA,
uczeń zdobywa umiejętności
praktyczne w zakresie technik
i technologii klasycznego i cyfrowego kształtowania obrazu
fotograﬁcznego, poszerzone o
wiedzę z historii fotograﬁi i ﬁlmu.
W procesie kształcenia
uczniowie poznają możliwo-

Wszystkie osoby, które w nowym roku szkolnym 2020/21
chcą uczyć się w LSP muszą
pamiętać, że szkoła objęta jest
elektroniczny naborem! (slaskie.edu.com.pl) Szczegóły
znajdują się na stronie internetowej: www.zso1raciborz.pl
Kandydaci mogą konsultować się w sprawie egzaminów
wstępnych oraz nauki w LSP z
naszymi nauczycielami przedmiotów artystycznych, wysyłając pytania na adres mailowy:
lsp@zso1raciborz.pl

ści nowoczesnych narzędzi
medialnego przekazu tzn.
sztuki fotografowania, ﬁlmowania czy edycji zdjęć. Proces dydaktyczny realizowany
jest w sposób zindywidualizowany przy zastosowaniu
wyłącznie metod aktywnych
w nowoczesnej pracowni fotograﬁcznej (studio, ciemni,
sali audiowizualnej) oraz plenerze. Kształcenie w obszarze
tej specjalności przygotowuje
ucznia w pełni do podjęcia pracy zawodowej oraz do dalszej
nauki na poziomie akademickim.
PROJEKTOWANIE
GRAFICZNE również odbywa się

w specjalistycznych pracowniach
komputerowej i multimedialnej z profesjonalnymi programami do obróbki graﬁcznej
ﬁlmów, a także klasyczne wyposażenie w prasę graﬁczną.
Uczniowie naszej szkoły
są ﬁnalistami i laureatami
ogólnopolskich konkursów

plastycznych i
konkursów z historii sztuki, osiągają wyróżniające wyniki w nauce
(oraz w działalności artystycznej),wyróżniani są stypendiami Prezesa Rady Ministrów.
Młodzież bierze udział w
wycieczkach dydaktycznych,
warsztatach
plastycznych,

muzealnych, plenerach, a
także Międzynarodowych Tygodniach Sztuki Dzieci i Młodzieży w Niemczech. Miejsca,
które regularnie odwiedzamy
to: Wiedeń, Drezno, Wrocław,
Kraków Dzięki uczestnictwu
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w programie Erasmus +, uczniowie Liceum
Sztuk Plastycznych aktywnie
uczestniczą w tym programie. Bardzo dużo przedsięwzięć LSP wykonywanych jest
wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym – gdyż stanowimy
wielką rodzinę „KASPROWICZA”, która od 75 lat buduje
naszą tożsamość i tradycję.
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