TECHNIKUM

DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. świadectwa potwierdzające kwalifikację
w zawodzie wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE)
po zdanych egzaminach:
- MG.14 - Montaż i naprawa elementów
i układów optycznych
- MG.30. - Wykonywanie i naprawa
pomocy wzrokowych
3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku
zdania egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKEdla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

TECHNIK OPTYK
Jesteś sumienny, dokładny i empatyczny? Precyzja to Twoje drugie
imię? Lubisz prace manualne? Rozpocznij karierę w zawodzie
Technik optyk. Nauczymy Cię jak wykonywać pomiary wad wzroku za
pomocą odpowiednich przyrządów, jak dobierać okulary korekcyjne
i inne pomoce wzrokowe, jak naprawiać i konserwować wszystkie
typów okularów. Szerokie możliwości zatrudnienia to ogromna przewaga tego kierunku!

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
- dokonywanie pomiarów wad wzroku
- przeprowadzanie badań komputerowych wzroku
- dobieranie okularów i soczewek kontaktowych
- dobieranie opraw okularowych
- mocowanie i sprawdzanie ustawienia szkieł w oprawie
- udzielanie porad dotyczących doboru, używania i konserwowania okularów
i soczewek kontaktowych
- obsługiwanie urządzeń służących do badania wzroku
- naprawianie, konserwacja i justowanie przyrządów optycznych

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Jako absolwent kierunku Technik optyk możesz iść dalej na studia lub do szkoły
policealnej albo rozpocząć pracę w miejscach takich jak:
- pracownie i salony optyczne
- laboratoria oraz biura techniczno-konstrukcyjne projektujące pomoce wzrokowe
- zakłady rzemieślnicze usług oftalmicznych
- zakładach produkujących przyrządy, aparaty optyczne i okulary

- Podstawy konstrukcji maszyn
- Optyka i przyrządy optyczne

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM

- Technologie pomocy wzrokowych
- Anatomia, fizjologia i patologia oka
- Działalność gospodarcza w optyce
- Język angielski w optyce
- Rysunek techniczny
- Pomoce wzrokowe
- Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- MG.14. - pod koniec drugiego półrocza klasy III
- MG.30. - pod koniec pierwszego półrocza klasy IV
Praktyki zawodowe odbywają się w II semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu
zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu,
np. w gabinetach lub salonach optycznych.

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

DODATKOWE KURSY
Zapytaj w sekretariacie szkoły
o dodatkowe kursy, które możesz odbyć
w trakcie nauki!
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- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia

www.technikum.pl

