


Czym zajmuje się technik architektury krajobrazu:

Pomaga architektowi w planowaniu i projektowaniu terenów 
zieleni miast i obszarów wiejskich wg projektu,

Zakłada ogrody i tereny zielone i pielęgnuje je,

Projektuje, pielęgnuje i konserwuje elementy architektury krajobrazu 
(ogrody, parki, zieleń na osiedlach) z zachowaniem wymogów 
estetycznych i ekologicznych,

Produkuje rośliny ozdobne i szkółkarskie do ogrodów,

Zna podstawy rachunkowości i kosztorysowania oraz stosuje 
zasady marketingu w działalności związanej z architekturą 
krajobrazu,

Pracę wykonuje najczęściej na świeżym powietrzu, w zmiennych
warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku, w szklarni (w 
wysokiej temperaturze i dużej wilgotności),

Czasami pracuje w normalnych warunkach w 
biurze architektonicznym i pomieszczeniach 
biurowych.



Uczniem klasy pierwszej technikum może zostać każdy (chłopcy i
dziewczęta), kto:

 ... chce zostać technikiem architektury krajobrazu,

 ... ma dobry stan zdrowia,

 ... nie ma przeciwwskazań do zawodu,

 ... pomyślnie przebrnął przez rekrutację.



Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie

Czy masz dobrą wyobraźnię przestrzenną? 1 0

Czy dostrzegasz i odróżniasz kształty? 1 0

Czy jesteś systematyczny? 1 0

Czy jesteś cierpliwy? 1 0

Czy masz poczucie estetyki? 1 0

Czy masz dobre relacje z ludźmi? 1 0

Czy jesteś odporny na warunki atmosferyczne? 1 0

Czy prawidłowo widzisz barwy? 1 0

Czy masz dobre zdrowie? 1 0

Czy masz dobrą kondycję fizyczną? 1 0

Czy lubisz uczyć się biologii i matematyki? (w tych przedmiotach kształcimy na poziomie 
rozszerzonym)

1 0

Dodaj wszystkie punkty. Jeśli uzyskałeś:

Od 7 do 11 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod
uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję skonsultować się doradcą
zawodowym.

Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej
dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji 
na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i
skonsultować się z doradcą zawodowym.

Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim 
predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. 
Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.



 dobry ogólny stan zdrowia;

 odporność na wpływ długotrwałych, niekorzystnych warunków
atmosferycznych;

 wyobraźnia przestrzenna, percepcja kształtu, wrażliwość
estetyczna,

 koordynacja wzrokowo- ruchowa, spostrzegawczość i
koncentracja uwagi;

 zdolności plastyczne;

 zrównoważenie emocjonalne;



Przeciwwskazania zdrowotne

Czy masz problemy z kręgosłupem?
Czy powinieneś nosić okulary?
Czy masz kłopoty z widzeniem barw?
Czy masz choroby uszu?
Czy masz zaburzenia równowagi, skłonności do omdleń?
Czy masz płaskostopie?
Czy masz problemy z kondycją?
Czy masz zaburzony zmysł dotyku?
Czy często cierpisz na chorobę dróg oddechowych?
Czy cierpisz na choroby krążenia?
Czy jesteś alergikiem?
Czy masz lęk wysokości?

W przypadku, gdy choć raz odpowiedziałeś „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy,
który stwierdzi, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu.

Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie. Zapoznaj się z nimi poniżej.
Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.



 upośledzenie układu ruchu - ograniczenie sprawności dużych stawów, stany po
amputacji kończyn, duże skrzywienie kręgosłupa, znaczne płaskostopie, dyskopatia,
choroby reumatoidalne;

 przewlekłe schorzenia układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie
tętnicze;

 przewlekłe choroby układu oddechowego - schorzenia oskrzeli, dychawica oskrzelowa,
przewlekłe choroby krtani;

 wady wzroku i schorzenia oczu upośledzające ostrość wzroku oraz ograniczające 
pole widzenia - oczopląs, brak widzenia obuocznego, zaburzenia stereoskopii 
(dopuszczalna jest nadwzroczność małego stopnia nie wymagająca korekcji);

 znacznego stopnia upośledzenie słuchu i przewlekłe stany zapalne uszu;

 choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego - padaczka, 
polineuropatie, niedowłady kończyn;

 choroby psychiczne;

 cukrzyca;

 zaburzenia równowagi i skłonności do omdleń;
lęk wysokości;



poznasz specjalistyczne programy wykorzystywane w 
pracy technika architektury krajobrazu,

po potwierdzeniu kwalifikacji właściwych dla swego zawodu
ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie zawodów pokrewnych,
np. technik agrobiznesu, technik ogrodnik, technik ochrony 
środowiska, florysta

będziesz mógł pracować w biurach projektowych, firmach 
wykonawczych lub prowadzić własną działalność,

 otrzymasz  solidne  podstawy

do dalszego kształcenia

na politechnice,



W trakcie nauki uczeń uzyska kwalifikacje:

 Nauka trwa 5 lat

 OGR. 03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja 

roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

 OGR. 04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją 

obiektów małej architektury krajobrazu 

 Praktyczną wiedzę zdobywamy w pracowniach na terenie szkoły i na
przyszkolnych terenach zielonych.

 Współpracujemy również z Ogrodami HORTULUS w Dobrzycy

 Liczba godzin przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych :

 8 tygodni (280 godzin)

 W ramach programów  unijnych  część  praktyk 
odbywamy w krajach Unii Europejskiej (Niemcy i Włochy)


