Technik grafiki
i poligrafii cyfrowej

Czym zajmuje się technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
 przygotowuje publikacje i prace graficzne do drukowania;
 obsługuje cyfrowe systemy produkcyjne stosowane w poligrafii;
 przygotowuje prezentacje graficzne i multimedialne;
 wykonuje i wdraża internetowe projekty multimedialne;
 prowadzi procesy drukowania;
 może pracować w wydawnictwach, drukarniach, agencjach
reklamowych, studiach graficznych, w przemyśle (np. w wzornictwie
przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych
dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych), w
obsłudze Internetu i projektowaniu witryn www.

Uczniem klasy pierwszej technikum może zostać każdy (chłopcy
i dziewczęta), kto:
 ... chce zostać technikiem grafiki i poligrafii cyfrowej,
 ... ma dobry stan zdrowia,
 ... nie ma przeciwwskazań do zawodu,
 ... pomyślnie przebrnął przez rekrutację.

Sprawdź, czy powinieneś wybrać klasę
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Tak
Nie
Czy interesujesz się techniką cyfrową?
1
0
Czy jesteś dokładny?
1
0
Czy masz dobry wzrok?
1
0
Czy odróżniasz barwy?
1
0
Czy masz zdolności manualne?
1
0
Czy masz zmysł plastyczny?
1
0
Czy masz poczucie estetyki?
1
0
Czy masz umiejętność współpracy z ludźmi?
1
0
Czy jesteś zdrowy?
1
0
Czy lubisz uczyć się matematyki i informatyki?
1
0
(w tych przedmiotach kształcimy na poziomie rozszerzonym)
Dodaj wszystkie punkty. Jeśli uzyskałeś:
Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz
wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję
skonsultować się doradcą zawodowym.
Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej
dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej
informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie
decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym.
Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym
Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie
decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.
Dokładnie o wymaganiach zdrowotnych i psychofizycznych możesz przeczytać poniżej

Wymagania zdrowotne i psychofizyczne do zawodu
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 dobry ogólny stan zdrowia;
 dobry wzrok,
 zdolności techniczne, manualne,
 zmysł plastyczny,
 wyobraźnia przestrzenna,
 umiejętność współpracy z ludźmi.

Kiedy nie wybierać zawodu
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Czy męczy cię praca z komputerem?
Czy masz problemy ze
wzrokiem? Czy zdarza ci się
pomylić kolory? Czy masz
niesprawne ręce?
Czy jest ci wszystko jedno, gdy otaczają cię rzeczy
nieestetyczne? Czy przeraża cię matematyka i informatyka? (w
tych przedmiotach kształcimy na poziomie rozszerzonym)
W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant
„TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w
stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy
w zawodzie technika grafiki i poligrafii cyfrowej.
Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w
zawodzie. Warto, abyś szczegółowo zapoznał się
z tymi
przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą
zawodowym.

Przeciwwskazania do zawodu technik
grafiki i poligrafii cyfrowej
inwalidztwo rąk,
wada wzroku (daltonizm);

 nauczysz się obsługi nowoczesnego oprogramowania w
zakresie grafiki 2D i 3D,
 nabędziesz umiejętności w projektowaniu ulotek, folderów, wizytówek, raportów,
katalogów, plakatów, banerów, billboardów, stron internetowych, animacji,
efektów specjalnych, albumów, czasopism, broszur i książek oraz umiejętności
profesjonalnego poruszania się w nowych mediach,
 będziesz zaprojektowane publikacje składał i przygotowywał do druku,
 potrafisz projektować witryny WWW, tworzyć e-booki, prezentacje multimedialne,
 opanujesz użytkowanie urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach
poligraficznych,
 uzyskasz solidne podstawy do dalszego kształcenia na dowolnym kierunku
związanym z rozwojem mediów, komunikacji i reklamy.
Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś cierpliwy i spostrzegawczy oraz pragniesz
rozwijać swoje talenty, chcesz znaleźć pracę to postaw na zawód z przyszłością.

W trakcie nauki uczeń uzyska kwalifikacje:
 PGF. 04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i
publikacji cyfrowych.
 PGF. 05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
Od drugiej klasy mamy praktyki w agencjach reklamowych, drukarniach,
zakładach poligraficznych.
Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, absolwent
otrzymuje tytuł technika.

