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Czy kiedykolwiek marzyłeś 
o tym, aby w szkole na legalu 
grać w gry i to na najnowo-
cześniejszym sprzęcie MSI? 
Przyjdź do nas! 

Kacper, TEB Koszalin

TECHNIK INFORMATYK i E-SPORT
klasa patronacka MSI

TECHNIK PROGRAMISTA
klasa patronacka Cisco Networking Academy

Uwielbiasz nowe technologie? Świat komputerów i gier nie 
ma dla Ciebie tajemnic? Dzięki objęciu patronatem klas 
e-sportowych, firma MSI zapewnia: możliwość udziału 
w wybranych imprezach, wsparcie turniejów e-sportowych, 
eventów i konferencji informatycznej dla uczniów czy moż-
liwość wizyt w gameroomie MSI.

zasad tworzenia drużyn, taktycznej komunikacji i topografii 
w oparciu o gry komputerowe;

zasad dziennikarstwa gamingowego.

wszystkiego, co wynika z podstawy programowej na 
kierunku Technik informatyk

Nauczysz się:

skutecznie dobierać sprzęt i oprogramowanie gamingowe 
i z nich korzystać;

działań marketingowych i zarządzania projektami przy 
organizacji zawodów e-sportowych;

testować aplikacje i tworzyć dokumentację;
posługiwać się językiem angielskim w celach 
zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy. 

Programowanie rządzi światem. Kod napędza biznes, oży-
wia maszyny, steruje robotami, automatyzuje procesy, 
stanowi DNA gier, kontroluje inteligentne domy. Programiści 
praktycznie tworzą świat XXI wieku, dlatego będziesz mieć 
możliwość nie tylko bardzo szybko znaleźć pracę, ale też  
założyć własną firmę czy rozwijać się dalej na studiach. 

projektować, programować i testować zaawansowane 
aplikacje webowe;
projektować, programować i testować aplikacje mobilne 
i desktopowe; 

tworzyć strony www, systemy CMS oraz bazy danych 
i nimi administrować;  

Nauczysz się:

Chcesz być programistą? 
Przyjdź do nas i rób karierę 
gdziekolwiek na świecie! 
Sukces mamy zakodowany 
w programie nauczania!

Kamil, TEB Bielsko-Biała



Lubisz robić zdjęcia? Chcesz 
rozwijać swoją kreatywność, 
a zamiast siedzieć w ławce 
fotografować np. koncerty?

Hanna, TEB Szczecin

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
klasa patronacka Canon

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
klasa patronacka Schwarzkopf Professional

organizować plan zdjęciowy, pracy z modelem;

technik wykonywania fotografii cyfrowej i analogowej, 
pracy w ciemni fotograficznej; 

Dzięki patronatowi Canon, tylko u nas znajdziesz najlepszy 
sprzęt tej firmy – dokładnie taki sam, jakim robią zdjęcia 
prawdziwi zawodowcy. Będziesz też tworzyć profesjonalne 
projekty multimedialne i weźmiesz udział w warsztatach, 
w których pod okiem specjalisty z Canon będziesz mógł 
przeprowadzić i omówić sesję zdjęciową.

Nauczysz się:

profesjonalnie obrabiać zdjęcia i je publikować; 

posługiwać się sprzętem fotograficznym i oświetleniem; 
przygotowywać materiały cyfrowe do projektów
graficznych, emisji i druku;

tajników skutecznej reklamy.
tworzyć i publikować projekty multimedialne;

Jesteśmy jedyną w Polsce klasą patronacką Schwarzkopf 
Professional. Nauka u nas to szkolenia z najnowszych 
trendów, materiały ASK Academy, certyfikaty na koniec 
nauki oraz możliwość udziału w pokazach i konkursach 
fryzjerskich. Poznasz nowoczesne fryzjerstwo, które nadąża 
za trendami i dynamicznie rozwijającym się rynkiem.

wdrażać i stosować nowoczesne technologie; 

strzyc, farbować, modelować i układać fryzury na 
światowym poziomie;

śledzić stale trendy w modzie i czerpać z nich inspiracje;
doradzać w zakresie stylizacji i profesjonalnego kreowania 
wizerunku klienta;

wykonywać zabiegi pielęgnacyjne skóry głowy i włosów;

podstaw makijażu;
prowadzić własny salon fryzjerski.

Nauczysz się:

Czy wiesz, jaki jest najszczęś-
liwszy zawód świata? Tak!
To właśnie fryzjer.  :)  

Adrian, TEB Grudziądz



Dzień w szkole, A Ty ciągle 
na Facebooku? Pasjonujesz się 
marketingiem? Wykorzystaj 
swój potencjał twórczy
i wybierz Technika reklamy!

Natalia, TEB Częstochowa

Nauczysz się:

To kierunek dla osób kreatywnych, energicznych, komu-
nikatywnych, otwartych na nowe doświadczenia, łatwo 
nawiązujących kontakty z ludźmi. Zdobędziesz u nas nie 
tylko poszukiwane na rynku pracy umiejętności 
w zakresie grafiki komputerowej, ale również reklamy 
w  mediach społecznościowych. 

tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam 
radiowych i telewizyjnych;
organizować sesje zdjęciowe i filmowe na potrzeby 
reklamowe;

badać skuteczność reklamy.
nadzorować procesy produkcji reklam; 

planować i organizować kampanie reklamowe 
i promocyjne w mediach (w tym w mediach 
społecznościowych, np. Facebook, Instagram);

obsługiwać programy: CorelDraw, Adobe Photoshop;

TECHNIK REKLAMY
- grafika i media społecznościowe

Dobrze ogarniasz wiele rzeczy 
naraz i sprawia Ci to dużą 
przyjemność? Umiesz 
dogadywać się z ludźmi? 
Zostań spedytorem!

Marta, TEB Gliwice

TECHNIK SPEDYTOR

prowadzić dokumentację spedycyjno-transportową, 
prowadzić korespondencję i negocjacje z klientami 
i kontrahentami;

przygotowywać ładunki do transportu;

Spedytor zajmuje się koordynacją i organizacją transportu. 
Dba, by towary znalazły się w odpowiednim miejscu i we 
właściwym czasie. W czasach zglobalizowanego handlu 
i rosnącej konsumpcji rośnie zapotrzebowanie na 
specjalistów organizacji transportu towarów. Dlatego jest to 
zawód ciągle atrakcyjny i poszukiwany!

Nauczysz się:

przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji 
procesów transportowych;

kalkulować ceny usług spedycyjno-transportowych.

planować, organizować i dokumentować procesy 
transportowe;



NASZE PRZEWAGI:
fun & nauka
zawsze razem

www.technikum.pl

Zapewniamy komfortowe i spokojne warunki do nauki

Odbędziesz 50% zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym

Lekcje prowadzimy w ciekawy sposób na nowoczesnym sprzęcie 
w profesjonalnych pracowniach i salach 

Nasi nauczyciele indywidualnie i z zaangażowaniem traktują uczniów 

Organizujemy ciekawe wycieczki, imprezy, bezpłatne pokazy i warsztaty

Solidnie przygotujemy Cię do matury

Lekcje odbywają się w małych, kilkunastoosobowych klasach zawodowych

Współpracujemy z zakładami fotograficznymi, fryzjerskimi, agencjami 
reklamowymi, firmami transportowymi i zakładami wykorzystującymi 
technologie informatyczne

Mieścimy się w centrum miasta, łatwy dojazd środkami komunikacji 
miejskiej, parking w pobliżu szkoły

Prowadzimy szkoły w 45 miastach i mamy ponad 24 lata doświadczenia

Wpisowe 0 zł!



SEKRETARIAT

/technikumTEBEdukacja

/technikum_teb_edukacja

OTWARTE
DRZWI

sprawdź
na technikum.pl

Staszica

S
. B

at
or

eg
o

G
e
n
. J. H

a
lle

ra

Teatralna

Kwiatowa

M
a
rs

z.
 F

e
rd

. F
o
ch

a

To
ru

ń
sk

a

J. Włodka

Marcinkowskiego
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Gdyńska

Grudziądz
ul. Włodka 7/214
tel. 56 663 78 40
grudziadz@teb.pl

5 min. od PKP

linia tramwajowa - 50 m.
7 min. od PKS

linie autobusowe - przystanki obok wejścia 
do budynku szkoły

Lokalizacja: 


