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Izrazi svojo kreativnost v sliki, zvoku in besedi
skozi nov izobraževalni program v Pomurju:
medijski tehnik.
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GFML in prog nik
MEDIJSKI teh
Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer vedno
gledamo naprej. Ob sedanjih treh izobraževalnih
programih (splošna gimnazija, umetniška gimnazija:
smer gledališče in film, predšolska vzgoja) v novem
šolskem letu 2021/22 razpisujemo 28 vpisnih mest v
nov srednješolski strokovni program, medijski tehnik.
Program traja štiri leta in se zaključi s poklicno
maturo. Dijak pridobi poklic medijski tehnik in se
lahko zaposli oz. nadaljuje
z izobraževanjem na določenih študijskih smereh.
Mladim ponujamo srednješolski program, ki bo:
• izpolnil njihova šolska in poklicna pričakovanja,
• omogočil vpis na željene študijske smeri,
• omogočil zaposlitev v domači regiji ali širše,
• trgu dela ponudil kader z usvojenimi znanji,
ki so potrebna na številnih področjih.
Moč medijev, oglaševanje in avdiovizualna
komunikacijska orodja imajo vedno večji
vpliv na naš vsakdan.
Zakaj ga ne bi tudi vi kreirali? Ključ do poklicne
uspešnosti v prihodnosti bo vsekakor digitalna
pismenost in kreativno razmišljanje. Na poti
do tega cilja vam bo zagotovo pomagal
novi izobraževalni program, ki ga ponujamo.

Izobraževalni
PROGRAM
V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SE LAHKO
VPIŠE VSAK, KI JE USPEŠNO KONČAL
OSNOVNO ŠOLO.
POKLICNA MATURA OBSEGA:
• izpit iz slovenščine,
• izpit iz tujega jezika ali matematike,
• izpit iz medijske in grafične tehnologije,
• izdelek ali storitev in zagovor.

MOŽNOST NADALJNJEGA ŠTUDIJA
S poklicno maturo končan izobraževalni
program omogoča vpis v študijske
programe višjega in visokega strokovnega
izobraževanja. Z dodatno opravljenim
izpitom iz predmeta splošne mature je
možen vpis v določene univerzitetne
študijske programe, ki tako možnost
dopuščajo.
Z uspešno opravljeno splošno maturo
po maturitetnem tečaju pa se odpre
možnost vpisa v vse univerzitetne
programe v Sloveniji.
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Poklic MEDIJSKI te

Z uspešno zaključeno poklicno maturo dijak
pridobi poklic medijski tehnik.
SKOZI ŠTIRILETNO IZOBRAŽEVANJE SE USPOSOBI ZA:
• delo s programi za vektorsko grafiko,
• obdelavo digitalnega slikovnega gradiva,
• prelom strani,
• ustvarjalno delo v fotografiji,
• izdelavo animacije in uporabo v komercialne namene,
• ustvarjalno snovanje in animiranje za izdelavo
animiranega filma,
• realizacijo lastne zasnove enostavnejše
avdio/videoprodukcije,
• prilagajanje oblikovnega koncepta spletne strani
med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca,
• izdelavo predloge kot osnove za tehnično
izdelavo spletne strani
• in številne naloge s področja grafičnega
in računalniškega oblikovanja.
DELO IN ZAPOSLITEV
S pridobitvijo poklica se lahko medijski tehnik
zaposli v podjetjih s področja grafičnih, spletnih,
medijskih in avdiovizualnih komunikacij, kot
so oblikovalski studii; v podjetjih za izdelavo
multimedijskih portalov, spletnih strani,
animacij; v založbah, tiskarnah, radijskih in
televizijskih hišah, oglaševalskih podjetjih,
gospodarskih družbah oz. javnih zavodih.

PREDMETNIK
Programske enote
OBVEZNI PREDMETI
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Fizika
Kemija
Športna vzgoja
I
OBVEZNI STROKOVNI MODUL
Grafično oblikovanje
Grafični in medijski procesi
Kakovost in trženje
ologija
Informacijsko komunikacijska tehn
kcija
Tipografija in reprodu
Medijsko oblikovanje
Izražanje s sliko in zvokom
Izbirni predmeti in moduli
Sociologija
Psihologija
Grafični reprodukcijski sistemi
Animacija v ravnini in prostoru
Snemanje in montaža
Multimedijska produkcija
Praktično izobraževanje
Praktični pouk v šoli
lcu
Praktično usposabljanje pri delodaja
Ostalo

Odprti kurikulum
Aktivno državljanstvo
Interesne dejavnosti

skupno
število ur
487
383
417
68
102
68
105
105
340
204
102
102
68
510
306
170

število
kreditnih točk
24
19
20
3
5
3
5
5
14
11
5
5
4
27
16
9

68
68
102
102
102
102

3
3
5
5
5
5

750
152

30
6

578
35
317

27
2
13

Našim dijakom
OMOGOČAMO:

•
•
•
•
•
•
•
•

medvrstniško pomoč in solidarnost;
odlično pokritost šole z wi-fi;
lastne garderobne omarice;
sodobne učne tehnologije;
nabavo učbenikov in delovnih zvezkov preko šole;
sodobno opremljeno športno dvorano;
aktivno sodelovanje na prireditvah;
bogat izbor obveznih in izbirnih ekskurzij
(Rim, London, New York, Amsterdam, Madrid,
Pariz, Berlin, Praga, Salzburg, München,
Moskva, Atene ...);
• sodelovanje pri številnih mednarodnih projektih
(Erasmus+, e eTwinning, MEP, Investiga, debatni
turnirji).

Posebej
I:
želimo POUDARIT
• ODLIČNE REZULTATE DIJAKOV NA TEKMOVANJIH
IN NATEČAJIH;
• USPEŠNE REZULTATE NA SPLOŠNI MATURI;
• ZADOVOLJSTVO DIJAKOV.
Urnik: pouk poteka med 7.10 in 13.45. Med posameznimi urami
so 10-minutni odmori in 35-minutni odmor za malico.
Malica: dijakom so vsak dan na voljo štirje različni obroki.
Izbirajo med dvema toplima in dvema hladnima menijema.
Dobre avtobusne in železniške povezave Ljutomera
z ostalim Pomurjem omogočajo dijakom
hiter in enostaven prihod v šolo.
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Sodelujemo s partnerji:

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Programi in projekti, v katerih sodelujemo:

Izdala:
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer,
Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer
zanjo Zvonko Kustec, ravnatelj

t. 02 / 58 58 700,
e. gfml@gfml.si
Ljutomer, januar 2021

