
1. Liceum z innowacją pedagogiczną: druk artystyczny i animacja komputerowa  
dedykujemy kandydatom, którzy artystyczne pasje potrafią połączyć z przedmiotami technicznymi. Zależy 
nam na kształtowaniu tych umiejętności praktycznych, które mogą być przydatne naszym uczniom w 
przyszłości. W ramach dodatkowego przedmiotu, informatyki, uczniowie poznają zasady projektowania 
wnętrz, przedmiotów użytkowych, odzieży, a także materiałów reklamowych. Dodatkowo, rozwijają swoje 
zainteresowania podczas lekcji w pracowniach grafiki komputerowej tworząc animacje komputerowe. Na tym 
profilu przygotujemy cię do takich studiów, jak: architektura, grafika, sztuki wizualne.  

Liceum z innowacją pedagogiczną: druk artystyczny i animacja komputerowa to kierunek utworzony w naszej 
szkole na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości, komputeryzacji, digitalizacji i informatyzacji praktycznie 
wszystkich dziedzin naszego życia, a także na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. 

Jeśli masz duszę humanisty, interesujesz się sztuką ale i techniką komputerową, chcesz tworzyć profesjonalne 
projekty graficzne i reklamowe, masz zmysł plastyczny, wysokie poczucie estetyki - to profil druk artystyczny 
i animacja komputerowa jest stworzony z myślą o Tobie. 

U nas poznasz tajniki procesu twórczego, nauczysz się świadomego odbioru dzieł kultury, poznasz różnorodne 
techniki wizualizacyjne i projektowe... 

Program dydaktyczny zawiera zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw 
multimediów oraz zagadnienia cyfrowej obróbki dźwięku, grafiki rastrowej, cyfrowej obróbki wideo..., a 
także przedmioty pozwalające na wszechstronny rozwój osobowości twórczej uczniów i wyposażenie ich w 
nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne w druku artystycznym oraz w szeroką i bogatą wiedzę 
humanistyczną. 
 
2. Informacje dodatkowe.  
Według analizy rynku pracy opartej m.in. na rozmowach z pracodawcami, najbardziej pożądanymi 
kompetencjami będą umiejętności interdyscyplinarne (łączenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin 
nauki). W naszej szkole nauczymy Cię analitycznego myślenia, planowania strategicznego, realizacji 
projektów, zarządzania czasem i planowania własnego rozwoju. 
 
3. W ramach innowacji uczniowie poznają tajniki: 

• szkicu z natury – pejzaż, martwa natura, model 
• druku artystycznego 
• grafiki komputerowej, reklamy i projektowania plakatów 
• ilustracji cyfrowej, typografii i składu 
• fotografii artystycznej – studyjnej i plenerowej 
• filmu i animacji komputerowej 
• podstawy programów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign 

 
4. Sylwetka absolwenta 
Absolwent kończąc szkołę w klasie liceum z innowacją pedagogiczną: druk artystyczny i animacja 
komputerowa będzie przygotowany do: 

• projektowanie grafiki użytkowej i artystycznej 
• przygotowania publikacji i prac graficznych do druku; 
• przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych; 
• podjęcia studiów. 

 
5. Specyfika zawodu wymaga od grafika komputerowego przede wszystkim: 
• twórczego myślenia i dużej wyobraźni przestrzennej, 
• tworzenia nowych rozwiązań i nietypowych pomysłów, 
• musi posiadać dużą sprawność rąk i zręczność palców, 
• dobry wzrok - zdolność ostrego widzenia, rozróżniania barw i trójwymiarowości kształtów 
• zdolność logicznego myślenia, 
• dobra pamięć, 



• zdolność koncentracji uwagi oraz podzielność uwagi. 
• umiejętność nawiązywania kontaktów, 
• bezkonfliktowego współżycia z ludźmi 
• oraz umiejętność pracy w grupie. 
• dokładność i spostrzegawczość oraz dbanie o szczegóły w swojej pracy, 
• w przypadku pełnienia funkcji kierowniczych w firmie lub założenia własnej firmy niezbędne są również 

umiejętności menadżerskie oraz osobowość przedsiębiorcza. 
• ponadto istotna jest kreatywność powiązana z motywacją do nieustannego podnoszenia kwalifikacji 

(poznawanie najnowszych graficznych programów komputerowych, wyszukiwanie nowinek 
technicznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi i in.), 

• otwartość na wiedzę, ciekawość zawodowa i chęć doskonalenia jest tu warunkiem sprawnego 
i efektywnego działania oraz osiągania satysfakcji z pracy. 
 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia. 
Szkoła posiada: 
1. pracownię projektowania graficznego wyposażoną w: stanowiska komputerowe dla nauczyciela 
i uczniów do poligraficznych procesów przygotowawczych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), 
z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, 
oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia 
publikacji, oprogramowaniem do tworzenia i edycji plików PDF, oprogramowaniem do wykonywania 
impozycji, tablet graficzny, projektor multimedialny, sieciową drukarkę drukującą w kolorze, skaner 
poligraficzny, przyrządy kontrolno-pomiarowe, wzorniki barw, wzorniki podłoży do druku cyfrowego, 
przykładowe wydruki, produkty i półprodukty poligraficzne, przykłady projektów graficznych 
i typograficznych, tablice z krojami pism, przykłady kompozycji tekstu i grafiki. 
W naszym Technikum Nr 1 uczniowie z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczą się na legalnym, 
pełnym oprogramowaniu pakietu Adobe CS6 w tym: Photoshop CS6, Illustrator CS6, InDesign CS6,pakiet 
COREL Draw GraphicSuite X7 itp. 
 
2. pracownię druku artystycznego: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów wyposażone 
w oprogramowanie do wykonywania rysunku technicznego, z systemem operacyjnym, dostępem do sieci 
lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, projektor multimedialny, pomoce 
dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku 
technicznego maszynowego ,materiały i narzędzia do druku artystycznego (sitodruku, linorytu, miedziorytu, 
scrapbookingu, decoupage.), ploter grawerujący i zestaw drukarki do druku na kubkach i powierzchniach 
płaskich. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Fotografie zostały wykonane w naszych pracowniach. 


