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CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących 

celów ogólnych kształcenia zawodowego. Celem kształcenia zawodowego jest 

przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania 

pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na  zmieniającym się rynku pracy. Zadania 

szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są 

uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które 

wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów 

gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność 

geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań 

pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie 

kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego 

i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie 

kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom 

wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu 

umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym 

zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie 

kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego 

uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego 

otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej 

absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów 

wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien 

być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni; 

2) urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień; 

3) urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu; 

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) 



Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik architektury 

krajobrazu: 

- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS i OMZ) 

- efekty kształcenia w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące 

podbudowę do kształcenia w zawodach PKZ (R.c): ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, 

technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca 

koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa 

śródlądowego, technik weterynarii 

- efekty stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu 

PKZ(R.I) 

- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja 

roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz R.22. Organizacja prac związanych 

z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu wyodrębnionych 

w zawodzie. 

 

 

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu uwzględnia aktualny 

stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze 

koncepcje nauczania. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności 

zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych 

w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 

1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, 

prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 

2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania 

sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania 

i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi; 

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 

8) umiejętność pracy zespołowej. 

W programie nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu uwzględniono 

powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów 

kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących nauczanych na poziomie 

rozszerzonym, czyli biologię oraz matematykę. Zastosowanie rozszerzeń z tych przedmiotów 

pozwoli na przybliżenie uczniom zagadnień związanych z systematyką i anatomią i fizjologią 

roślin. Z kolei rozszerzenie z matematyki ułatwi realizację zagadnień związanych 

ze skalowaniem rysunków i planów, w istotnym procesie projektowania oraz przybliży 

wykonywanie prostych pomiarów terenowych (geodezyjnych). 


