Twoją pasją są komputery?
Lubisz informatykę?
Interesują Cię nowinki
technologiczne?
Zapraszamy
do Technikum
Technologii Cyfrowych!

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Już wkrótce dni otwarte online.
Zapraszamy do śledzenia
www.technikumcyfrowe.pl.

Technikum Technologii Cyfrowych
ul. Niemierzyńska 17 • 71-441 Szczecin
tel. 91 421 2610

ttc@miasto.szczecin.pl
www.technikumcyfrowe.pl

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

Co oferujemy?

Uczymy nie tylko, jak korzystać z nowoczesnych

Kształcimy w zawodzie technik informatyk, poszerzając

technologii informatycznych, ale również jak je

kompetencje w zakresie:

tworzyć i zmieniać dzięki nim świat.

Internetu rzeczy

Kształcimy informatyków – specjalistów z szerokimi

Aplikacji mobilnych i internetowych

Uczestniczymy w międzynarodowych projektach
edukacyjnych w ramach programu Erasmus+.
Dzięki

nowoczesnemu

programowi

nauczania

dobrze przygotowujemy uczniów do egzaminu
maturalnego i zawodowego oraz kontynuacji nauki

kompetencjami cyfrowymi, którzy są najbardziej po-

poprzez umożliwienie uczestniczenia w zajęciach z pro-

szukiwaną przez pracodawców i najlepiej zarabiającą

gramowania w języku C, Java, JavaScript prowadzonych

grupą zawodową.

przez przedstawicieli firm w ramach „Miejskiego Progra-

Gwarantujemy wysoki standard pomieszczeń oraz

Informatyka jest dziś obecna niemal w każdej dziedzinie

mu Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy”.

nowoczesne wyposażenie sześciu nowo powstałych
pracowni komputerowych.

gospodarki, dlatego nasi absolwenci mogą podejmować
pracę w różnorodnych branżach.

w szkołach wyższych.

W procesie nauczania uczestniczą firmy technologiczne:

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w zakresie: fotogra-

Meelogic, SoftVig, Sagra Technology, mvb,

Dobrze przygotujemy Cię
do wymarzonej pracy!

fii cyfrowej i grafiki komputerowej, elektroniki, progra-

Consileon, infinIT, GlobalLogic.

mowania w języku Python, ECDL ADVANCE, zastoso-

Patronem szkoły jest Technopark Pomerania – organi-

T TC zostało objęte również patronatem naukowo

sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w ra-

zacja wspierająca rozwój firm informatycznych. Dzięki

– dydaktycznym przez Zachodniopomorski Uni-

mach Cisco IT Essentials.

temu współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy:

wersytet Technologiczny oraz Szczecińską Szkołę

współtworzą nowoczesny program nauczania
i prowadzą praktyczne zajęcia z uczniami,
fundują stypendia i indywidualne doradztwo dla
najbardziej utalentowanych uczniów,
oferują wyróżniającym się uczniom praktyki we własnych firmach.

wania bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania

Wyższą Collegium Balticum.
Oferujemy także zajęcia prowadzone przez pracowników wyższych uczelni.

Oferujemy również udział w kołach zainteresowań:
matematycznym, szachowym, teatralnym, żeglarskim,
sportowym.

