TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Dlaczego warto zdobyć zawód " technik architektury krajobrazu "?
Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem
przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych
oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to
uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także
kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. Szczególną i z pewnością jedną
z najważniejszych ról architektury krajobrazu jest kształtowanie i przekształcanie istniejących
przestrzeni otwartych, a także inwentaryzacja i rewaloryzacja założeń krajobrazowych oraz
architektonicznych (ogrodów, parków, skwerów, ulic), co ma szczególne znaczenie w dobie
rozwijającej się infrastruktury na terenach zurbanizowanych.
Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje
na specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm
prowadzących działalność w zakresie architektury krajobrazu.
Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu.
Analiza internetowych ofert pracy, wykonywana w oparciu o portale internetowe prowadzące
wyszukiwanie ofert pracy, rozmowy z pracodawcami wykazują, że obszarem, w którym stosunkowo
łatwo można znaleźć pracę, jest właśnie szeroko rozumiana architektura krajobrazu.

Co może robić technik architektury krajobrazu po zakończeniu nauki?
Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów
wiejskich, produkuje rośliny ozdobne, zajmuje się pielęgnacją parków, starodrzewu; nadzoruje
podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie
technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.
W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik architektury krajobrazu: planuje
i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników,
rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową
w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast
i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew
i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem
ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.

W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia,
terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach oraz
przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników,
pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie.
Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wybranej uczelni.

Gdzie może pracować technik architektury krajobrazu?
Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą
i umiejętnościami w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury
krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach
administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania
i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów
krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym (po
ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Po ukończeniu szkoły absolwent może również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Czego będziesz się uczył, gdy wybierzesz ten zawód?
Zagadnień związanych z produkcją roślin ozdobnych, przygotowaniem, urządzaniem i pielęgnacją
terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, pielęgnacją parków, starodrzewu, planowaniem
i projektowaniem terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznaczaniem miejsca do zakładania
trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługiwania się dokumentacją projektową
w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządzaniem terenów zieleni
miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu, przygotowaniem miejsca do nasadzeń
drzew i krzewów, zakładaniem trawników i kwietników, obsadzaniem waz kwiatowych,
przygotowaniem mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.
W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznaczaniem drzew do karczowania lub
wycięcia, organizowaniem pielęgnacji zieleni na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami
użyteczności publicznej, odczytywaniem projektów terenów zieleni i wykonania ich w terenie
Będziesz się uczył:
 Przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, język obcy zawodowy,
matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia itp.)

 Przedmiotów zawodowych takich jak:
 podstawy architektury krajobrazu
 rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 obiekty małej architektury krajobrazu
 projekty obiektów architektury krajobrazu
 przepisy ruchu drogowego kategorii T
 język obcy w architekturze krajobrazu
 działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
W trakcie pobytu w szkole możesz zdobyć dodatkowe umiejętności, potwierdzone certyfikatami,
biorąc udział w kursach. Możesz brać udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, obsługi
programów komputerowych wykorzystywanych w zawodzie, języka obcego zawodowego.

