TECHNIKUM
Unikalna oferta edukacyjna technikum zwiększa
szanse zatrudnienia na obecnym rynku pracy.

JEDNA SZKOŁA
– WIELE MOŻLIWOŚCI!

TECHNIKUM
technik lotniskowych służb
operacyjnych z elementami
pilotażu dronów
technik awionik

NOWOŚĆ

technik architektury krajobrazu
z elementami aranżacji wnętrz 
i kompozycji florystycznych
technik ochrony środowska

MIERZ WYSOKO
– WYBIERZ Z GŁOWĄ!

NOWOŚĆ

To jedna z najlepszych szkół technicznych
w regionie. Dwukrotnie zdobyła brązową
tarczę w ogólnopolskim rankingu szkół.

TECHNIKUM
GWARANTUJEMY:
• praktyki zawodowe i staże, współpracę z firmami branżowymi
i zajęcia z ekspertami
• specjalistyczne pracowanie i bogatą bazę dydaktyczną
• naukę języków obcych ukierunkowanych zawodowo
• profesjonalną dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną
• naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
• wyjazdy edukacyjne i zagraniczne
• zajęcia językowe prowadzone przez wolontariuszy
z krajów europejskich
• Klub Europejski
• Wolontariat Europejski
• Erasmus +
• Akademia Europejska Otzenhausen
• Szkolne Centrum Wolontariatu
• Szkolny Ośrodek Kariery

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH
Z ELEMENTAMI PILOTAŻU DRONÓW
KWALIFIKACJE – WYZWANIA – MOŻLIWOŚCI
Technik lotniskowych służb operacyjnych to nowoczesny zawód z przyszłością, który daje perspektywę
pracy w branży lotniczej: zatrudnienia na lotniskach,
w liniach lotniczych i firmach serwisujących samoloty.
Współpracujemy z Międzynarodowym Portem
Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Zapewniamy przygotowanie w zakresie: nadzorowania
i koordynacji obsługi naziemnej statków powietrznych
na płycie lotniska, współpracy z lotniskowymi służbami
żeglugi powietrznej, zapewnienia bezpieczeństwa
osób i mienia w porcie lotniczym.

ROZWIŃ Z NAMI SKRZYDŁA!

TECHNIK
SŁUŻB
TECHNIKLOTNISKOWYCH
AWIONIK
OPERACYJNYCH
WYJĄTKOWOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – AMBICJE
Technik awionik to zawód bardzo poszukiwany,
zapotrzebowanie na tych specjalistów w całej
Europie jest ogromne. Technik awionik zajmuje się
wykonywaniem oceny technicznej oraz wykonywaniem napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego
statków powietrznych.
Współpracujemy z Międzynarodowym Portem
Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, firmą LineTech
Aircraft Maintenance, Centrum Kształcenia Kadr
Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Zapewniamy przygotowanie w zakresie: obsługi
hangarowej wyposażania awionicznego statków powietrznych, przeprowadzania przeglądów
technicznych, wykonywania prac pomiarowych
i instalacyjno-montażowych oraz naprawy urządzeń
elektrycznych i awionicznych.

STERUJ SWOIM ŻYCIEM!

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB
Z ELEMENTAMI ARANŻACJI WNĘTRZ 
I OPERACYJNYCH
KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH
UMIEJĘTNOŚCI – WYOBRAŹNIA – PROJEKTOWANIE
Technik architektury krajobrazu to zawód na miarę
XXI wieku, dający możliwość pracy w kraju i za granicą
oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent kierunku ma szansę zatrudnienia:
w przedsiębiorstwach prowadzących działalność
w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnowania
obiektów architektury oraz prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Współpracujemy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie, Ogrodem
Śląskim w Świerklańcu i Ogrodem Pokazowym
w Goczałkowicach.
Zapewniamy: zajęcia z projektowania i grafiki komputerowej, warsztaty florystyczne, artystyczne i fotograficzne.

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

TECHNIKLOTNISKOWYCH
OCHRONY SŁUŻB
TECHNIK
ŚRODOWISKA
OPERACYJNYCH
PERSPEKTYWY – ŚWIADOMOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ
Technik ochrony środowiska to zawód z przyszłością,
gdyż ekologia jest priorytetowym zagadnieniem
współczesnego świata. Absolwent tego kierunku
ma szansę zatrudnienia w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w zakresie ochrony
powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed
hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony
przyrody, monitorujących poziom zanieczyszczeń
środowiska. Współpracujemy z firmami działającymi
w zakresie ochrony środowiska na lokalnym rynku.
Zapewniamy: zajęcia z monitoringu środowiska,
gospodarki odpadami, ochrony wód, powietrza, gleb
oraz ochrony przed hałasem, ćwiczenia terenowe
i wycieczki edukacyjne.

ZMIENIAJ ŚWIAT! BĄDŹ EKO!

MIERZ WYSOKO - WYBIERZ Z GŁOWĄ!
Z nami zbudujesz swoją przyszłość!

ul.Źrałków 1
42-580 Wojkowice

tel. 32 769 57 62
e-mail: Iowojkowice@o2.pl

www.lowojkowice.eu

