Z ŻYCIA SZKOŁY
Pasowanie na ucznia szkoły

Przegląd Twórczości Artystycznej Klas
Dzień Tosta
Festiwal Technologii
Noce filmowe
Turniej szkolny - Kolej na wiedzę
Gierki mikołajowe

ul. Kilińskiego 4
64 - 100 Leszno
tel. 65 520 59 05
www.zset.leszno.pl
sekretariat@zset.leszno.pl
Kształcimy w kierunkach:

Konkurs angielskich i niemieckich piosenek
świątecznych
Dzień przedsiębiorcy
Studniówki
Imprezy integracyjne
Europejski Dzień Języków Obcych

TECHNIK INFORMATYK
prowadzony we współpracy
z Klastrem Informatycznym
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
prowadzony we współpracy
z Klastrem
Poligraficzno-Reklamowym
TECHNIK ELEKTRONIK
prowadzony we współpracy
z zakładami przemysłowymi
oraz spółkami kolejowymi

Wolontariat
Wycieczki szkolne
Dzień sportu
Leszczyńskie Mistrzostwa w Informatyce
Halloween
Zajęcia pozalekcyjne

TECHNIK TELEINFORMATYK
prowadzony we współpracy
z C&C Partners Telecom

NASZA OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

- tworzy sieci komputerowe
i obsługuje systemy operacyjne,
- programuje w środowisku
strukturalnym i obiektowym,
- obsługuje, diagnozuje i konfiguruje
sprzęt komputerowy oraz urządzenia
peryferyjne,
- tworzy i wykorzystuje prezentacje
multimedialne,
- przygotowuje grafikę komputerową,
- administruje sieciowymi
systemami operacyjnymi.

- poznaje podstawy reklamy, marketingu
oraz public relations,
- obsługuje programy graficzne niezbędne
w dzisiejszej reklamie,
- prowadzi analizy marketingowe,
- zbiera informacje na temat
zleceniodawcy i jego oczekiwań,
- opracowuje informacje niezbędne
do realizacji zadań reklamowych,
- pozyskuje klientów do współpracy
z firmą,
- uczestniczy w rozmowach handlowych.

TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK ELEKTRONIK

- projektuje, wdraża, eksploatuje
oraz konserwuje systemy i sieci
teleinformatyczne,
- określa zasady eksploatacji systemów
teletransmisyjnych,
- charakteryzuje sygnały oraz dobiera
do nich odpowiednie łącza
teleinformatyczne,
- integruje systemy teleinformatyczne
różnych standardów,
- posługuje się urządzeniami łączności
i sprzętem komputerowym.

- poznaje zasady działania urządzeń
elektronicznych powszechnego użytku,
- posługuje się katalogami elementów
i układów elektronicznych,
- wykonuje pomiary i badania
przy użyciu specjalistycznych urządzeń
elektronicznych,
- analizuje działania układów
i urządzeń elektronicznych,
- usuwa niesprawności w sprzęcie
elektronicznym.

ZDOBĄDŹ Z NAMI EUROPEJSKI
CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI
KOMPUTEROWYCH ECDL

NAUCZANIE MODUŁOWE

Korzyści dla posiadacza certyfikatu:
- potwierdzenie posiadanych
kompetencji,
- wzrost pozycji na rynku pracy,
- większa pewność utrzymania
zatrudnienia,
- wzrost szans na rynku pracy
w Europie i na świecie.
Szczegóły można znaleźć na stronie
internetowej:

www.ecdl.com.pl

Modułowe programy nauczania
są elastyczne, a stopniowe zdobywanie
kolejnych umiejętności zapewnia większą
efektywność procesu kształcenia.
Ocena wiedzy i umiejętności jej
praktycznego zastosowania wzajemnie
się przenikają, dając uczniowi pełniejszą
informację na temat jego przygotowania
do zawodu i do sprostania wymaganiom
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie. Kształcenie modułowe jest
powszechną praktyką stosowaną
w większości krajów Unii Europejskiej.

