
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze



Klasa trzecia TCF

Technik Cyfrowych Procesów 
Graficznych/ Fototechnik



Przyjazna klasa

• Klasa podzielona jest na Dwa podobne do 
siebie kierunki.

• Wspólnie uzupełniamy swoją wiedzę.
• Dzielimy się nowymi umiejętnościami z 

kolegami/koleżankami .
• Wszyscy się lubimy i szanujemy



Technik cyfrowych procesów 
graficznych

• Technik cyfrowych procesów graficznych 
przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju 
projekty graficzne o charakterze informacyjnym i 
reklamowym.
Efekt pracy technika cyfrowych procesów 
graficznych może przybrać postać reklamy w 
prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. 
billboardach, a także książek, folderów, ulotek, 
plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się 
także tworzeniem opakowań i etykiet na 
opakowaniach produktów, materiałów 
reklamowych i wizytówek.



Możliwości zatrudnienia

• Technik cyfrowych procesów graficznych może 
podejmować pracę w agencjach reklamowych, 
studiach graficznych, wydawnictwach, firmach 
zajmujących się obsługą marketingową innych 
przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy 
dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej 
usługi z zakresu grafiki komputerowej, 
drukarniach.
Praca technika procesów graficznych odbywa się 
w biurach reklamowych, w agencjach 
wydawniczych, prawie w każdej dużej firmie.



Zadania zawodowe:

• 1) przygotowywanie publikacji i prac 
graficznych do drukowania;
2) obsługiwanie cyfrowych systemów 
produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
3) przygotowywanie prezentacji graficznych i 
multimedialnych;
4) wykonywanie i wdrażanie internetowych 
projektów multimedialnych;
5) prowadzenie procesów drukowania.



Fototechnik
• Fototechnik organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, 

obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i 
multimedialnych.

• Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość: zrozumieć 
techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej 
jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w 
studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i 
montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu 
fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady 
funkcjonowania. W Nowoczesnych pracowniach komputerowych 
nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki, 
animacji, montażu filmu itp. Zapoznasz się z cenionymi na rynku 
pracy programami do grafiki i multimediów, takimi jak: Photoshop, 
Ilustrator czy Flash. Poznasz tajniki skutecznej reklamy oraz zasady 
budowania wizerunku osób i firm.



Przyszłe miejsca pracy dla 
fototechnika to:

• laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i 
optyczny,

• wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i 
informatyczny,

• telewizja i wytwórnie filmowe.
• agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, 

projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów
filmowych oraz prezentacji multimedialnych.

• studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
• obsługa Internetu i projektowanie witryn WWW,
• fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet i czasopism
• laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, 

archeologiczne, geologiczne,
• ośrodki historyczne, archiwa, muzea,
• Fototechnik może również prowadzić własną działalność gospodarczą w 

zakresie usług fotograficznych. i szerokopojętych multimediów



A oto MY!



Z p.Koryzmą 



Zajęcia plenerowe



Ambitne projekty



Zajęcia praktyczne



I tak codziennie wspólna nauka…



Zadanie miesiąca czerwca:
Prezentacja o swojej klasie

w ramach całorocznego konkursu bibliotecznego: 
„Czytanie jest Trendy w ZSiPKZ”

Klasa 3 Tcf 

nagrodzonym zespołem klasowym
za zadanie czerwcowe 2015/2016

została klasa 3 Tcf
Gratulacje


