Digital Design, Print & Sign (Publiciteitsgrafiek) - Derde graad
Ideale vooropleiding
Het is aangewezen om na de tweede graad Digital Design, Print & Sign (decor en etalage) de overstap te maken naar de
derde graad binnen deze opleiding.
Daarnaast kun je ook instromen vanuit andere studierichtingen.

Profiel van de richting
De studierichting Digital Design, Print & Sign (Publiciteitsgrafiek).
De leerlingen worden opgeleid voor een taak in de dienstverlenende reclame-, communicatie- en presentatiebranche bij
bedrijven of organisaties die voor allerlei sectoren visuele presentaties verzorgen (o.a. publiciteitsbureaus,
presentatiebureaus, printbedrijven). Dit veronderstelt dat de leerling zelf in staat moet zijn om boodschappen te analyseren en
te interpreteren zodat hij na experiment geschikte visuele maatregelen en vormen kan realiseren en die maximaal kan
communiceren.Als basis voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt:
Na het tweede jaar van de derde graad heeft de leerling voldoende competenties om inzetbaar te zijn als medewerker binnen
de betrokken sector. De opleiding vormt in eerste instantie de basis voor het specialisatiejaar derde jaar van de derde
graad. Na het specialisatiejaar zijn leerlingen nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt.
Deze opleiding kan tevens leiden tot het ontwikkelen van nodige competenties en kwalificaties om eventueel verder te
studeren. Beeldende vormgeving, plastische opvoeding en project kunstvakken zijn hier de meest voor de hand liggende
richtingen

Stage
Vijfde middelbaar: Vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage.
Zesde middelbaar: Vanaf september - 1 dag in de week stage.

Mogelijke vervolgopleiding
Na de derde graad stroom je normaalgezien door naar het specialisatiejaar Digital Design, Print & Sign.
Daarnaast kun je ook starten met een graduaatsopleiding of kan je reeds aan de slag gaan in een beletteringsbedrijf of een
ontwerpbureau.

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in Digital Design, Print & Sign suggereren we een
Dell Precision.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds terecht bij laptopbalie@ktabrugge.be!

Live opendeurdag

