W dobie informatyzacji wszystkich sfer Ŝycia zawód technik informatyk staje się coraz bardziej
poszukiwany na rynku pracy. Od przyszłych pracowników oczekuje się umiejętności programowania,
projektowania i zakładania baz danych oraz administrowania bazami danych i systemami przetwarzania
informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla róŜnych zastosowań, sprawnego
posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania uŜytkowego, obsługiwania lokalnych sieci
komputerowych i nadzorowania ich pracy.
Jeśli wybierzesz kierunek: „technik informatyk” Twoja nauka w naszej szkole będzie trwała 4 semestry.
Będziesz mógł zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł: „technik
informatyk”
Oprócz języka angielskiego zawodowego i podstaw
przedsiębiorczości zgłębisz tajniki:
 multimediów i grafiki komputerowej
 oprogramowania biurowego
 programowania strukturalnego i obiektowego
 systemów operacyjnych i sieci komputerowych
 urządzeń techniki komputerowej
Zajęcia odbywają się w 4 nowocześnie wyposaŜonych
pracowniach komputerowych, wyposaŜonych w sprzęt
audiowizualny z dostępem do sieci INTERNET. Są one
prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, którzy oprócz teorii przekazują słuchaczom równieŜ
praktyczną wiedzę, umoŜliwiając im w trakcie zajęć realizację róŜnorodnych projektów.
W semestrze trzecim odbędziesz miesięczną praktykę zawodową w najlepszych firmach komputerowych
regionu poznając równieŜ realia rynku pracy.
Absolwenci naszej szkoły mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w
których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, a więc moŜna go
wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych firmach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana
informatyzacja, mogą więc znaleźć zatrudnienie jako administratorzy, projektanci, programiści. Informatyków
poszukują studia graficzne i agencje reklamowe, drukarnie, studia filmowe i telewizyjne, firmy
telekomunikacyjne, banki, hurtownie, urzędy oraz sklepy komputerowe itp.
Wybierając nasza szkołę przygotujesz się do egzaminu
zawodowego i zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy
zawód. Podczas zajęć „oprogramowania biurowego” poznasz
zaawansowane funkcje popularnych edytorów tekstowych,
arkuszy kalkulacyjnych, programów pocztowych, nauczysz
się podstaw tworzenia stron internetowych przy uŜyciu
popularnych
narzędzi.
Zajęcia
z
„programowania
strukturalnego i obiektowego” wprowadzą Cię w tajniki
tworzenia własnych aplikacji, natomiast wiedzy o
funkcjonowaniu i konfiguracji sprzętu komputerowego
dostarczy Ci przedmiot „urządzenia techniki komputerowej”.
Poznasz róŜne systemy operacyjne, nauczysz się jak
zaprojektować i obsługiwać lokalną sieć komputerową.
Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania wybierając jedną z czterech specjalizacji:
 aplikacje internetowe – nauczysz się tworzenia aplikacji szeroko wykorzystywanych w globalnej sieci
internetowej. Stworzysz profesjonalne projekty, które będziesz mógł zaprezentować przyszłym pracodawcom.
 bazy danych – bazy danych są obecne w kaŜdym urzędzie, kaŜdej firmie, która gromadzi dane na temat
swoich klientów, towarów. Nauczysz się tworzenia własnych baz danych, zarządzania i nadzorowania
wykorzystując narzędzia darmowe, jak równieŜ poznasz podstawy pracy w profesjonalnych systemach
zarządzania bazami danych firmy Microsoft.
 grafika komputerowa – to coś dla „artystów”. Będziesz mógł realizować swoje własne projekty
wykorzystując
popularne
narzędzia
graficzne
pracując
z
wektorami
oraz
bitmapami.
 eksploatacja sprzętu komputerowego – nauczysz się posługiwania wiedzą o budowie, parametrach,
konfiguracji sprzętu, rozwiązywania problemów ze sprzętem i oprogramowaniem oraz jego modernizacją,
administrowania zasobami serwera w sieci komputerowej.

