TECHNIK OPTYK
DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. certyfikat kwalifikacji zawodowej
- MEP.02. MONTAŻ I NAPRAWA
ELEMENTÓW I UKŁADÓW
OPTYCZNYCH
- MEP.03. WYKONYWANIE I NAPRAWA POMOCY WZROKOWYCH
wydane przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
3. państwowy dyplom zawodowy wydany
przez OKE w przypadku zdania
egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwa-lifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKE dla absolwenta, który zdał
egzamin maturalny

Wiesz, co to sumienność i dokładność? Cierpliwość i empatia to Twoje
cechy charakteru? Lubisz pomagać innym? Zapisz się do Technikum
TEB Edukacja i zostań technikiem optykiem!
W erze powszechnej komputeryzacji, rozrywki cyfrowej i uzależnienia
ludzkości od ekranu, wady wzroku są coraz częstszym problemem.
Jednocześnie rozwijane są technologie używane w leczeniu wad
wzroku. Wszystko to razem daje widoki na dobrą pracę w dynamicznie
rozwijającej się branży!
Jako optyk zobaczysz, co to znaczy mieć dobry zawód!

NAUCZYSZ SIĘ:
- wykonywać pomiary wad wzroku
- przeprowadzać komputerowe badania wzroku
- dobierać okulary i soczewki kontaktowe
- dobierać oprawy okularowe
- mocować i sprawdzać ustawienia szkieł w oprawie
- udzielać porad dotyczących doboru, używania i konserwowania okularów
i soczewek kontaktowych
- obsługiwać urządzenia służące do badania wzroku
- naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne

TECHNIKUM - SAME KORZYŚCI!

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Podstawy optyki
- Podstawy konstrukcji maszy

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

- Układy i przyrzady optyczne
- Wady wzroku

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM

- Pomiary optyczne
- Pomoce wzrokowe
- Rysunek techniczny
- Pracownia układów optycznych
- Pracownia pomocy wzrokowych

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym
kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- MEP.02. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
- MEP.03. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Język obcy zawodowy

DODATKOWE KURSY

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.):
w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu
w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla
nauczanego zawodu, np. w gabinetach lub salonach optycznych.

Zapytaj w sekretariacie szkoły
o dodatkowe kursy, które możesz odbyć
w trakcie nauki!

www.technikum.pl

