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:
- TG.14. Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych
- TG.15. Prowadzenie informacji
turystycznej oraz sprzedaż
usług turystycznych
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 OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Jesteś świetnym organizatorem? Pasjonują Cię podróże? Lubisz wyzwania?
Prężnie rozwijający się rynek turystyczny i hotelowy na świecie, a także
rosnąca liczba turystów sprawiają, że nie musisz się martwić o podjęcie
wymarzonej pracy! Masz szerokie możliwości, bo znajomość języka obcego
z pewnością okaże się dodatkowym atutem, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się
ją podjąć poza granicami naszego kraju! Jeśli chcesz rozwinąć swoje pasje
związane z turystyką z pewnością odnajdziesz swoją przyszłość w naszej
szkole na kierunku technik obsługi turystycznej!

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
- sporządzanie programów, organizacja i obsługa imprez turystycznych, konferencji,
kongresów, targów
- planowanie, sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych
- korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do
obsługi ruchu turystycznego
- planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych
usług dla klientów
- prowadzenie informacji turystycznej
- opracowywanie materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług
turystycznych
- prowadzenie działań marketingowych na rzecz turystyki
- posługiwanie się językiem angielskim w branży turystycznej

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Podstawy turystyki
- Podstawy działalności gospodarczej
w turystyce
- Marketing usług turystycznych
- Geografia turystyczna
- Organizacja imprez i usług turystycznych
- Język angielski w turystyce
- Obsługa turystyczna
- Informacja turystyczna
- Obsługa informatyczna w turystyce

Jako absolwent kierunku Technik obsługi turystycznej możesz iść dalej na studia
lub do szkoły policealnej albo rozpocząć pracę w:
- biurach podróży, obiektach noclegowych (hotelach, hostelach)
- działach promocji turystyki miast i gmin
- jednostkach obsługi ruchu turystycznego
- placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej,
- biurach organizatorów kongresów i konferencji
- własnej działalności gospodarczej

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- K1 (TG.14.) – pod koniec drugiego półrocza klasy II,
- K2 (TG.15.) – pod koniec pierwszego półrocza IV klasy.
Praktyki zawodowe odbywają się w I semestrze II klasy (160 godz. – 4 tyg.) oraz
w III klasie (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy
właściwe dla nauczanego zawodu, np. hotele, hostele, lotniska, biura podróży,
agencje eventowe.

DODATKOWE KURSY
W trakcie nauki możesz wziąć udział
w różnych kursach, między innymi:
- Język migowy
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Animator czasu wolnego
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NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!
- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia

www.technikum.pl

