Technik Architektury Krajobrazu
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu jest
przygotowany miedzy innymi do wykonywania zadań zawodowych z zakresu:
● urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni i zadrzewień,
● projektowanie elementów krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i
ekologicznych,
● pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury
krajobrazu,
● sporządzania kosztorysów, prowadzenia uproszczonej rachunkowości oraz stosowania zasad
marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.
Zawód ten jest ciekawy, dobrze płatny i pozwalający na samorealizację szczególnie dla osób
doceniających piękno naturalnego środowiska.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik architektury
krajobrazu potrafi:
✔ posługiwać się dokumentacja techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi
maszyn i urządzeń;
✔ rozpoznawać i dobierać rośliny ozdobne z uwzględnieniem ich właściwości biologicznych,
wymagań środowiskowych i wartości użytkowych;
✔ użytkować maszyny i urządzenia stosowane w zagospodarowaniu i pielęgnacji i pielęgnacji
terenów zieleni;
✔ planować i wykonywać prace związane z urządzeniami, pielęgnacją i konserwacją terenów
zieleni;
✔ organizować i wykonywać prace związane z rekultywacją terenów zdegradowanych;
✔ dobierać materiały do budowy obiektów małej architektury krajobrazu oraz urządzenia i
pielęgnacji terenów zielonych;
✔ projektować, realizować i wykonywać prace konserwacyjne obiektów małej architektury
krajobrazu;
✔ stosować różne formy działań marketingowych;
✔ wykonywać przedmiary i obmiary robót, sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać oferty
przetargowe;
✔ stosować przepisy prawa w zakresie planowania przestrzennego;
✔ przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;
✔ udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
Absolwent kierunku architektura krajobrazu przygotowany jest do prowadzenia własnej firmy
zakładającej tereny zieleni lub do podjęcia studiów wyższych.
OFERUJEMY DODATKOWO:
● miejsce w internacie,
● posiłki w stołówce,
● przygotowanie do egzaminu niezbędnego do uzyskania prawa jazdy kategorii T,
● stypendia socjalne i naukowe,
● zapomogi dla uczniów,
● szkolenie praktyczne,
● wiele kół zainteresowań,
● wycieczki zawodowe i turystyczne.

Specyfika rekrutacji:
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
● wyobraźnia przestrzenna,
● dobry stan zdrowia,
● zamiłowanie przyrodnicze,
● uzdolnienie plastyczne,
● cierpliwość, systematyczność i dokładność,
● poczucie odpowiedzialności,
● komunikatywność i zdolności organizacyjne.
Technik architektury krajobrazu potrafi rozpoznawać kierunki historycznych i współczesnych
rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu. Posługując się dokumentacją techniczną oraz
poprzez własną kreatywność powinien wykonywać i konserwować elementy małej architektury
ogrodowej i parkowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych. Powinien również
projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz. Z tych powodów powinien
charakteryzować się wrażliwością plastyczną, odczuwać piękno i wyrażać to poprzez realizacje
obiektów.

