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OGRODNIK – OPIS ZAWODU  

 

Historia projektowania ogrodów 

Ogrodnictwo stanowi część historii ludzkości. Dokumenty pochodzące z roku 2800 p.n.e. z 

mniejszą lub większą pewnością dowodzą, że pierwsze ogrody projektowane w Egipcie służyły 

różnym celom. Budowało się je z myślą o wypoczynku, dla własnej przyjemności, ale też w 

celu uprawy roślin jadalnych i zielarskich. 

 

Średniowieczne ogrody w Europie 

W Średniowieczu w ogrodach zajmowano się uprawą owoców i roślin zielarskich, a położone 

były na obszarach ogrodzonych murami klasztornymi. 
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W okresie Oświecenia nastała prawdziwa moda na ogrodnictwo. Również w okresie Renesansu 

zaprojektowano wiele widowiskowych miejsc. 

 

Ogrody miejskie, znane ze współczesnych czasów, zaczęły pojawiać się w Europie w epoce 

nowożytnej w związku z urbanizacją i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. W coraz 

bardziej zatłoczonych miastach rosła potrzeba zakładania parków i tworzenia zielonej 

przestrzeni.  

Projektowanie ogrodów stanowi swojego rodzaju pomost pomiędzy zabudową a otoczeniem 

naturalnym. Wygospodarowywanie miejsca dla skwerów czy parków publicznych jest ściśle 

związane z dbaniem o wizerunek miasta.  
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Charakterystyka pracy ogrodnika 

Praca ogrodnika obejmuje zazwyczaj: 

 sadzenie w ogrodzie najpopularniejszych roślin rabatowych; 

 zajmowanie się uprawą roślin; 

 pielęgnowanie drzew i roślin, które spełniają w ogrodzie funkcje dekoracyjne; 

 sadzenie w parkach roślin wieloletnich, jednorocznych i półrocznych; 

 uprawę trawy i kwiatów; 

 utrzymanie ścieżek i dróżek w ogrodzie; 

 utrzymanie i czyszczenie sadzawek. 

Główne obowiązki 

 przygotowanie i dobór narzędzi, maszyn i materiałów niezbędnych do pracy; 

 przygotowanie, utrzymanie i pielęgnacja gleby (odchwaszczanie); 

 nawożenie gleby; 

 nawadnianie gleby; 

 kontrolowanie poziomu nasłonecznienia ogrodu; 

 kontrolowanie poziomu temperatury; 

 wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin; 

 praca w oparciu o założenie, że rośliny są żywymi istotami; 

 wykonywanie obowiązków z użyciem narzędzi i maszyn do uprawy gleby; 

 nadzór nad budynkami, wyposażeniem, nawozami i maszynami; 

 stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych i BHP, przestrzeganie standardów 

jakości, szanowanie obowiązujących regulacji prawnych i dbanie o ich przestrzeganie 

(włącznie z przepisami dotyczącymi przestrzegania higieny); 

 stosowanie się do przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska i dbanie o ich 

przestrzeganie. 

 

Warunki pracy 

Ogrodnik pracuje zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i w oparciu o przydzielone zadania. Jego 

obowiązki są zróżnicowane, wymagają różnych pozycji ciała oraz pewnego poziomu 

sprawności fizycznej. Także formy zatrudnienia bywają różnorodne – ogrody czy parki mogą 

się różnić pod względem typu, rozmiaru, funkcji itp.  
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Praca ogrodnika często wymaga schylania się, kucania czy klęczenia. Częściej niż w innych 

zawodach używa się tu dłoni, ramion oraz palców. Jednocześnie ważne jest, aby być 

tolerancyjnym na zmieniające się warunki pogodowe, łącznie z opadami czy wilgotnością. 

Kluczowe do polubienia pracy ogrodnika jest zamiłowanie do natury oraz zainteresowanie 

roślinami. Nie jest to zajęcie dla osób, które źle znoszą pracę fizyczną i pracę manualną. 

 Ogrodnik realizując zadania jest zwykle częścią zespołu. Na co dzień współpracuje: 

 z innymi ogrodnikami; 

 pomocnikami; 

 dostawcami; 

 praktykantami lub stażystami. 

Wykonywanie tego zawodu wiąże się z przyjmowaniem poleceń od przełożonych, ich 

negocjacją i udzieleniem odpowiedzi na pytanie czy przydzielone zadania można wykonać 

samodzielne czy raczej wymagana jest współpraca grupowa. Pracując dla określonej firmy albo 

instytucji ogrodnik wypełnia swoje obowiązki we współpracy z innymi wyszkolonymi 

pracownikami, dlatego ich praca musi być zorganizowana i poddana kontroli. 

Umiejętności i uzdolnienia, które są potrzebne w zawodzie ogrodnika (np. pracującego w 

parku miejskim) 

 wytrzymałość, 

 sprawność fizyczna, 

 siła fizyczna, 

 determinacja w działaniu, 

 umiejętność przyjmowania poleceń i pracy pod nadzorem, 

 poczucie odpowiedzialności, 

 precyzja i zdolności manualne, 

 poczucie obowiązku, 

 umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, 

 ostrożność,  

 praktyczne nastawienie do zleconych zadań, 

 rozumienie pisanych tekstów branżowych, 

 rozumienie ustnych przekazów branżowych, 
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 znajomość słownictwa branżowego, 

 podstawowe umiejętności liczenia. 

 

  
 

Możliwe zagrożenia związane z zawodem ogrodnika 

W zawodzie ogrodnika nie istnieją bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia. Niemniej jednak, 

ogrodnik może dostać uczulenia albo rozwinąć podatność na przeziębienia. Jednym z 

czynników ryzyka wypadkowego mogą być ostre przedmioty (lub zakończone szpikulcem) czy 

używane w pracy maszyn (np. kosiarka, elektryczne nożyce do żywopłotu), jeżeli zostaną one 

użyte w niewłaściwy sposób.  

Substancje chemiczne powinny być używane zgodnie ze wskazaniami na etykietach. Dlatego 

przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy opis na etykiecie powinien zostać w pełni zrozumiany, 

podobnie jak wszelkie symbole umieszczone na opakowaniu, które mogą oznaczać potencjalne 

zagrożenie.  

Materiały wykorzystywane w pracy ogrodnika: 

 różne rodzaje ziemi ogrodowej (w zależności od typu roślin i kwiatów), 

 nawozy naturalne, 

 nawozy sztuczne, 

 nawozy rozpuszczalne, 

 substancje przyczyniające się do wzrostu roślin, 

 substancje służące ochronie roślin (przeciw szkodnikom i chorobom), 

 minerały dezynfekujące glebę. 
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Znaki symbolizujące substancje niebezpieczne są stosowane na etykietach produktów w 

Unii Europejskiej oraz kilku innych krajach.  

 

 

Substancja toksyczna (T) 

Substancja bardzo 

toksyczna (T+) 

 

 

Substancja 

wybuchowa (E) 

 

 

Substancja łatwopalna 

(F) 

Substancja wysoce 

łatwopalna (F+) 
 

 

Substancja żrąca 

(C) 

 

 

Substancja drażniąca (Xi) 

Substancja szkodliwa 

(Xn) 

 

 

Substancja 

niebezpieczna dla 

środowiska (M) 

 

 

Substancja utleniająca 

(O) 

 

Ubranie ochronne: można zminimalizować liczbę wypadków w pracy lub nawet całkowicie im 

zapobiec dzięki używaniu odzieży ochronnej. Istotne jest, aby przestrzegać reguł 

przeciwpożarowych, stosować się do zasad BHP i właściwie korzystać z dostępnego 

wyposażenia (narzędzi i maszyn). 

W pracy ogrodnika wymaga się zakładania ubrania ochronnego. Na odzież ochronną składają 

się: rękawice ochronne, nakrycie głowy i odpowiednie buty robocze. Dzięki odzieży tego typu 

ręce, głowa oraz stopy są zabezpieczone przed ewentualnymi urazami. 
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Środki ochrony w trakcie spryskiwania: 

 długie rękawice gumowe; 

 wodoodporny kapelusz; 

 okulary ochronne; 

 maska ochraniająca twarz; 

 długie spodnie robocze; 

 buty gumowe; 

 stosowanie substancji chemicznych zgodnie z zaleceniami kierownika; 

 ostrożność w trakcie używania nawozów sztucznych, które mogą stanowić zagrożenie 

zarówno dla roślin (jeśli używane w nadmiarze) jak i dla ludzi (podrażnienie skóry); 

 ostrożność w używaniu środków ochronnych dla roślin, które mogą okazać się 

szkodliwe dla ludzi; 

 przestrzeganie zasad higieny - po pracy z substancjami chemicznymi należy dokładnie 

umyć ręce oraz wziąć prysznic. 

  

   
 

Rękawice ochronne mogą być zrobione z materiału, z gumy lub ze skóry. Chronią przed 

suchymi gałązkami, kłującymi roślinami i glebą.  

Okulary ochronne chronią oczy przed kurzem i pyłem. 

Kask ochronny zabezpiecza przed spadającymi przedmiotami i możliwymi urazami głowy. 

Noszenie odzieży ochronnej jest obowiązkowe w czasie pracy z narzędziami, np. podczas 

obcinania gałęzi lub krzewów.  

Długie rękawice gumowe Wodoodporny kapelusz 

Okulary  

Maska ochronna na twarz  

Maska do ochrony dróg oddechowych Długie spodnie robocze zasłaniające buty 

Buty gumowe 
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Narzędzia używane w ogrodnictwie 

Narzędzia ręczne: 

 narzędzia do uprawiania gleby, 

 narzędzia do nawadniania, 

 narzędzia do cięcia, 

 narzędzia do strzyżenia,  

 substancje ochronne dla roślin,  

 materiały wykorzystywane przy 

budowie parków 

 narzędzia meteorologiczne. 

 

Maszyny używane w ogrodnictwie: 

 maszyny wymagające siły fizycznej, 

 maszyny modyfikujące glebę lub inne 

podłoże, 

 rozpylacze, 

 maszyny służące do transportu, 

 wagi, 

 termometry i wilgotnościomierze (higrometry), 

 glebogryzarka, 

 kosiarka, kosa, 

 maszyny służące do rozprowadzania nawozów (sztucznych i naturalnych), 

 urządzenia nawadniające. 

 

   
  

kosiarka      glebogryzarka 
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Osoby korzystające z kosiarki czy glebogryzarki po raz pierwszy powinny robić to pod 

nadzorem przełożonego. Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć wszystkie niepożądane 

przedmioty, które mogą znajdować się w obszarze pracy maszyny (np. kamienie, kawałki 

drewna, plastikowe butelki itp.). 

Lista narzędzi i elementów wyposażenia: 

 materiały i narzędzia niezbędne do uprawy kwiatów, 

 specjalistyczne narzędzia i wyposażenie do mikrohodowli i/lub hodowli tkanek, 

 maszyny wymagające użycia siły fizycznej, 

 maszyny do uprawiania gleby, 

 narzędzia i maszyny wykorzystywane do ochrony roślin, 

 narzędzia i maszyny wykorzystywane do nawożenia gleby, 

 narzędzia i maszyny wykorzystywane do nawadniania i pielęgnacji, 

 szklarnie lub inne budynki służące do hodowli roślin, 

 maszyny i narzędzia do przemieszczania przedmiotów, 

 dodatkowe narzędzia ogrodnicze, 

 odzież ochronna, 

 wyposażenie gwarantujące bezpieczną pracę, 

 wyposażenie zapewniające ochronę środowiska, 

 komputery, 

 zestawy pierwszej pomocy, 

 podręczny przybornik z narzędziami: sekator, nóż ogrodniczy, tyczki do kwiatów, 

łopatka do sadzenia. 

Dodatkowe obowiązki jakie mogą pojawić się w pracy ogrodnika 

Obecnie w wielu hotelach, w szczególności położonych przy gorących źródłach, znajdują się 

zewnętrzne baseny. W takim przypadku ogrodnik jest również odpowiedzialny za ich 

czyszczenie i utrzymanie. Aby właściwie wykonać tę prace potrzebna jest dodatkowa wiedza. 

 Jak usunąć widoczny brud? 

 Jak uniemożliwić rozwój glonów? 

 Jak uzdatnić wodę w basenie? 

 Odpowiednie ilości substancji czyszczących. 

 Różne rodzaje środków czyszczących.  
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Wiedza potrzebna w zawodzie ogrodnika 

A. Podstawowa wiedza z zakresu ogrodnictwa 

B. Warunki pracy i reguły bezpieczeństwa  

C. Wiedza dotycząca roślin ozdobnych 

D. Wiedza zawodowa z obszaru utrzymania ogrodów i parków 

 

Ad. A. Podstawowa wiedza z zakresu ogrodnictwa 

Zawodowi ogrodnicy mają codzienny kontakt z roślinami lub ich częściami, dlatego istotne 

jest, aby: 

 wiedzieli jakie są zewnętrzne i wewnętrzne właściwości roślin, 

 znali funkcjonalne zachowania roślin, 

 mieli wiedzę na temat najważniejszych grup roślin, 

 rozumieli związki pomiędzy roślinami a ich otoczeniem. 

Wiedza z zakresu botaniki: 

 zewnętrzne cechy organizmów roślinnych (morfologia roślin), 

 budowa roślin i ich funkcje (anatomia roślin), 

 fizjologia roślin, 

 cechy charakterystyczne danych grup roślin, 

 możliwe sposoby wykorzystania roślin, 

 związki pomiędzy roślinami a ich otoczeniem. 

Wiedza z obszaru uprawy: 

 meteorologiczne cechy Ziemi, 

 czynniki klimatyczne, 

 narzędzia meteorologiczne, 

 składniki gleby i ich cechy, 

 cechy charakterystyczne różnych rodzajów gleby, 

 metody nawadniania, 

 narzędzia i maszyny wykorzystywane przy nawadnianiu upraw, 

 rodzaje procesów uprawiania gleby, 

 narzędzia i maszyny wykorzystywane do uprawy gleby, 

 znajomość sposobów wzbogacania gleby nawozami, 

 typy nawozów (naturalne i sztuczne), 

 urządzenia i maszyny wykorzystywane przy wzbogacaniu gleby. 

Ochrona roślin: 

 procedury mające na celu ochronę roślin, 

 rozpoznawanie najważniejszych patogenów, szkodników i chwastów, 

 narzędzia i maszyny służące do ochrony roślin. 
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Podstawowa wiedza techniczna: 

 znajomość podstawowych zasad pracy;  

 znajomość sposobów obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami i metodami ich 

składowania; 

 skutki kontaktu organizmów żyjących z elektrycznością; 

 ogólne zasady użytkowania urządzeń zasilanych prądem elektrycznym; 

 praca w pobliżu linii wysokiego napięcia; 

 ochrona przeciwko piorunom, urządzenia zabezpieczające przed uderzeniem pioruna; 

 technologie zapewniające bezpieczną pracę w terenie z wykorzystaniem własnych rąk 

lub maszyn; 

 bezpieczne korzystanie z dostępnych urządzeń; 

 sposób obchodzenia się z maszynami i ich podzespołami w czasie pracy; 

 środki ochronne stosowane przy pracy manualnej; 

 znajomość bezpiecznego korzystania z maszyn wymagających siły fizycznej lub siły 

rąk, znaczenie zasad BHP w trakcie ich używania; 

 zbiór wymagań dla osób zajmujących się kupowaniem substancji  do ochrony roślin 

 przygotowywanie substancji (przygotowywanie roztworów, mieszanie składników); 

  dostarczanie substancji na wskazane miejsce, przechowywanie substancji zgodnie z 

zasadami bezpieczeństwa, regulacjami technicznymi i zasadami ochrony środowiska; 

 zasady bezpieczeństwa i ich związek z ochroną roślin na otwartych przestrzeniach i w 

zamkniętych pomieszczeniach; 

 obchodzenie się z pozostałościami substancji i pustymi opakowaniami; 

 używanie odzieży ochronnej, dbanie o ich stan, udzielanie pierwszej pomocy w razie 

kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. 

Ad. B. Warunki pracy i reguły bezpieczeństwa  

Jeśli dostarczymy pracownikowi kompletnej wiedzy na temat jego otoczenia pracy pozwolimy 

mu na wykonywanie swoich obowiązków w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami – 

zasadami BHP, zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasadami ergonomii i zasadami 

ochrony środowiska. W ogrodnictwie dotyczy to następujących obszarów: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy; 

 regulacje dotyczące ochrony prawnej pracowników i nadzór nad nimi; 

 prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców; 

 stosowanie się do przepisów ochrony przeciwpożarowej i działanie zgodnie z 

technikami bezpieczeństwa; 

 ochrona środowiska; 

 ochrona natury; 

 prawo pracy; 

 zasady zapobiegające wypadkom, działania prewencyjne. 

Ad. C. Wiedza dotycząca roślin ozdobnych  
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 właściwości ozdobnych roślin półrocznych i jednorocznych, 

 właściwości roślin wieloletnich, 

 właściwości ozdobnych roślin liściastych, 

 właściwości roślin zimozielonych, 

 właściwości roślin doniczkowych. 

Ad. D. Wiedza zawodowa z obszaru utrzymania ogrodów i parków 

1. Podstawowe pojęcia w pielęgnacji ogrodów    

 jednostki miary używane podczas pracy, 

 pojęcie zieleni, ogrodu, parku, 

 pojęcie pielęgnacji zieleni. 

2. Kategorie zieleni i jej typy przestrzeni zielonych 

 historyczne spojrzenie na zieleń miejską, 

 klasyfikacja obszarów zielonych i typy ogrodów. 

3. Pielęgnacja trawiastego podłoża    

 znaczenie trawiastych podłoży, 

 klasyfikacja trawiastych podłoży, 

 trawa, trawa ukwiecona, 

 mieszanki nasion trawy, 

 procesy nawożenia i konserwacja za pomocą nawozu, 

 nawadnianie trawiastego podłoża, 

 ochrona trawiastych podłoży, 

 pielęgnacja gleby będącej podłożem dla traw, 

 koszenie, zbieranie skoszonej trawy, 

 koszenie trawnika przy jego brzegach, 

 zbieranie liści, 

 napowietrzanie trawy, grabienie, 

 rozprowadzanie piasku, 

 rozwijanie, zagęszczanie, 

 czyszczenie, 

 konserwacja, rozsiewanie. 

4. Pielęgnacja jednorocznych i półrocznych powierzchni ukwieconych  

 klasyfikacja powierzchni ukwieconych, 

 pielęgnacja powierzchni ukwieconych, 

 główne czynności pielęgnacyjne w przypadku jednorocznych powierzchni 

ukwieconych, 

 nawadnianie jednorocznych powierzchni ukwieconych, 

 nawożenie roślin jednorocznych, 

 uzupełnianie gleby roślin jednorocznych, 
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 ochrona roślin jednorocznych, 

 specjalne czynności potrzebne do pielęgnacji roślin jednorocznych, 

 znaczenie roślin półrocznych, 

 utrzymanie powierzchni półrocznych. 

5. Pielęgnacja roślin wieloletnich 

 znaczenie roślin wieloletnich, 

 pielęgnacja powierzchni pokrytych roślinami wieloletnimi, 

 główne zasady pielęgnacji roślin wieloletnich, 

 podlewanie roślin wieloletnich, 

 nawożenie roślin wieloletnich, 

 wzbogacanie gleby roślin wieloletnich, 

 ochrona roślin wieloletnich, 

 czynności zabezpieczające powierzchnie do sadzenia roślin wieloletnich. 

6. Pielęgnacja roślin ozdobnych zrzucających liście 

 znaczenie drzew i krzewów ozdobnych, 

 typy drzew i krzewów ozdobnych, 

 zabiegi pielęgnacyjne drzew ozdobnych, 

 jak nawadniać drzewa ozdobne, 

 nawożenie drzew ozdobnych, 

 wzbogacanie gleby drzew ozdobnych, 

 ochrona drzew ozdobnych, 

 sposoby przycinania drzew ozdobnych 

 typy liści w drzewach ozdobnych, 

 sposoby przycinania drzew ozdoby, aby nadać im „młodszy” wygląd, 

 specjalne zabiegi pielęgnacyjne starszych drzew, 

 metody wyceny drzew, 

 obchodzenia się z pustymi pniami, 

 pielęgnacja ulistnienia, 

 przesadzanie, 

 ścinanie, 

 przygotowywanie osłon dla roślin / drzew, 

 napowietrzanie gleby. 

7. Pielęgnacja krzewów ozdobnych       

 znaczenie krzewów ozdobnych, 

 typy krzewów ozdobnych, 

 zabiegi pielęgnacyjne krzewów ozdobnych, 

 nawadnianie, 

 nawożenie, 

 pielęgnacja gleby pod krzewy ozdobne, 
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 ochrona krzewów ozdobnych, 

 przycinanie krzewów ozdobnych, 

 formowanie oraz techniki strzyżenia krzewów ozdobnych, 

 przycinanie odrastających krzewów ozdobnych, 

 strzyżenie krzewów.  

8. Pielęgnacja zimozielonych roślin ozdobnych   

 znaczenie roślin zimozielonych, 

 typy roślin zimozielonych, 

 nawadnianie, 

 nawożenie, 

 wzbogacanie gleby roślin zimozielonych, 

 ochrona roślin zimozielonych, 

 strzyżenie roślin zimozielonych, 

 strzyżenie krzewów zimozielonych, 

 przygotowanie do zimy, 

 zabezpieczenie roślin zimozielonych palikami. 

9. Pielęgnacja roślin doniczkowych      

 znaczenie roślin doniczkowych, 

 nawadnianie, 

 nawożenie, 

 wzbogacanie gleby roślin doniczkowych, 

 ochrona roślin doniczkowych, 

 specjalne zabiegi ochronne przeznaczone dla roślin doniczkowych. 

10. Pielęgnacja pnączy   

 znaczenie pnączy, 

 nawadnianie, 

 nawożenie, 

 pielęgnacja gleby pod rośliny pnące, 

 ochrona pnączy, 

 specjalne zabiegi ochronne dla roślin pnących. 

11. Pielęgnacja roślin okrywowych   

 znaczenie roślin okrywowych, 

 typowe zabiegi pielęgnacyjne dla roślin okrywowych, 

 specjalne zabiegi pielęgnacyjne dla roślin okrywowych. 

12. Pielęgnacja róż   

 znaczenie krzewów róży, 

 nawadnianie, 

 nawożenie, 
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 wzbogacanie gleby, 

 ochrona róż, 

 przykrywanie, 

 otwieranie, 

 przycinanie, 

 wiązanie, 

 sposoby na „młodszy” wygląd róż. 

13. Pielęgnacja ogrodów skalnych     

 znaczenie i typy ogrodów skalnych, 

 ściany zabezpieczające, 

 schody w ogrodzie, 

 kamienne ścieżki, 

 nawadnianie, 

 nawożenie, 

 ochrona ogrodów skalnych, 

 pielęgnacja gleby w ogrodach skalnych, 

 przycinanie, 

 kontrolowanie wzrostu roślin, 

 odnowa wierzchniej warstwy gleby, 

 usuwanie wyschniętych płatków i części, 

 zbieranie liści, 

 mocowanie kamieni, 

 wzbogacanie, renowacja. 

14. Pielęgnacja boisk pokrytych murawą    

 nawadnianie boisk pokrytych murawą, 

 nawożenie boisk pokrytych murawą, 

 ochrona muraw występujących na boiskach. 
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Program nauczania w kształceniu zawodowym 

Cele kształcenia zawodowego  

Głównym celem kształcenia zawodowego jest zapoznanie się z podstawowymi obowiązkami 

ogrodnika – osoby, która zajmuje się utrzymaniem i pielęgnacją roślinności w parkach. Aby 

osiągnąć ten cel należy się upewnić, że uczestnicy w pełni zrozumieli zasadnicze obowiązki w 

tego typu pracy i wiedzą jakie kompetencje są potrzebne (np. zawodowa wiedza praktyczna, 

umiejętności typowe dla danego zawodu, kompetencje metodyczne istotne w pracy 

indywidualnej i grupowej).  

 

Dla osób niesłyszących lub niedosłyszących kształcenie zawodowe tego typu, oprócz typowej 

roli edukacyjnej, odgrywa również rolę habilitacyjną i rehabilitacyjną. 

 

Przykładowe ramy programowe szkolenia 

a. nauczanie w instytucji, 

b. jako element szerszego programu nauczania dla dorosłych (np. w postaci kursu), 

c. kształcenie w miejscu pracy. 

Zalety przeprowadzania kursów w miejscu pracy 

 kursanci mogą szybko dopasować się do warunków i oczekiwań jakie panują w miejscu 

pracy; 

 metoda pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy – nauczyciele potrzebują stosunkowo 

niewiele czasu, aby poznać umiejętności i kompetencje uczestników, które następnie 

będę mogli rozwijać; 

 rzeczywiste cele przedsiębiorstwa mogą być zsynchronizowane z osobistym ambicjami 

i celami; 

 nauczany materiał jest bardziej konkretny, adekwatny i szczegółowy, dzięki czemu 

może zostać wykorzystany w bezpośredni sposób; 

 proces nauczania można dostosować do czasu pracy; 

 wzrasta zaangażowanie pracowników, także jeśli chodzi o znaczenie jakie nadają 

jakości wykonywanej przez siebie pracy; 

 zmniejsza się fluktuacja w miejscu pracy, a wprowadzenie tego typu szkoleń może 

sprawić, że proces rekrutacji czy wypłacanie odpraw mogą stać się niepotrzebne 

 przedsiębiorstwo wysyła pozytywny sygnał, który jest atrakcyjny dla przyszłych 

pracowników; 

 dodatkowo, programy szkoleniowe tego typu przyczyniają się do rozwoju umiejętności 

przeprowadzania prezentacji i rozwiązywania problemów, które będą mogły zostać 

wykorzystane przez pracowników w innym miejscu pracy;  

 proces rozwoju pracownika i jego tempo mogą zostać dostosowane do różnego poziomu 

umiejętności uczenia się wśród pracowników. 
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Wady przeprowadzania kursów w miejscu pracy 

 osoba przechodząca trening nie otrzymuje żadnego certyfikatu, nie jest to oficjalny 

proces kształcenia zawodowego; 

 może być to przeszkoda w wypadku, gdy po zakończeniu pracy ktoś chce założyć 

własną działalność gospodarczą. 

 

Typowe cechy szkolenia przeznaczonego dla osób uczących się zawodu w miejscu pracy 

 

Należy wziąć pod uwagę fakt, że w procesie kształcenia uczestniczą również osoby z 

niepełnosprawnością słuchu. Osoby te wymagają od trenera (instruktora, nauczyciela, mentora, 

mediatora) więcej uwagi, bardziej dopasowanego podejścia oraz pomocy. 

 

Czynniki mające wpływ na pomyślny przebieg szkolenia: 

 

 dopasowanie wiedzy i umiejętności trenera (poglądów, metod dydaktycznych, postawy w 

nauczaniu, kreatywności) do zdolności słyszenia poszczególnych uczestników; 

 akceptacja ze strony współpracowników – z perspektywy osoby nowej pomyślna integracja 

i akceptacja zależą od zaangażowania obu stron; dlatego istotny jest stopień w jakim 

współpracownicy zaakceptują osobę z wadą słuchu i na ile gotowi są dostosować się, aby 

traktować ją jako pełnoprawnego partnera w pracy; 

 osobowość uczącego się pracownika. 

 

W przypadku młodych osób z niepełnosprawnościami wspieranie integracji w miejscu pracy 

może mieć pozytywny wpływ na ich procesy uczenia się. Przeprowadzone badania dowodzą, 

że firmy stwarzające wspierające warunki (możliwość nauki od bardziej doświadczonych 

współpracowników, inspirujące otoczenie, szansa na zdobywanie wiedzy) tworzą środowisko, 

które może stymulować szybsze nabywanie zdolności i szybszy wzrost kompetencji. 

 

Sugestie dotyczące metodologii 

 

Należy wziąć pod uwagę, że osoby niesłyszące lub niedosłyszące są wzrokowcami. Dlatego na 

początkowych etapach nauki warto umożliwić im obserwowanie procesu pracy.  

 

 Jakie są główne obowiązki ogrodników i jakie czynności w pracy powinni wykonywać? 

 Z kim współpracują ogrodnicy? Relacje zawodowe w miejscu pracy i poza nim. 

 Jakich narzędzi i substancji ogrodnicy używają w czasie swojej pracy? 

 Jaki rodzaj wysiłku fizycznego podejmują ogrodnicy? Wyzwania zdrowotne.  

 

Może się przytrafić, że nauczana osoba pewnych kwestii nie zrozumie od razu – warto wówczas 

umożliwić jej zadawanie pytań. 
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Zaleca się wprowadzenie przejściowego okresu treningowego, ponieważ przez pierwsze dni 

nowi pracownicy obawiają się naruszenia granic komunikacyjnych w tym samym stopniu co 

pracodawca. Nie powinno oczekiwać się od nich spontanicznych wypowiedzi już pierwszego 

dnia. Osoby głuche lub niedosłyszące, które używają języka migowego niechętnie posługują 

się mową, ponieważ często świadome są jej niedociągnięć – poziomu zrozumiałości mowy, 

skromnego zasobu słów, możliwych nieporozumień. Z tych powodów warto dać im więcej 

czasu na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu.  

Podstawowe kryteria przy używaniu materiałów szkoleniowych: 

 ukazanie nauczanej wiedzy z różnych perspektyw, w tym demonstrowanie teorii w 

praktyce; 

 stopniowe zapoznawanie z nowymi informacjami, dostarczanie ich w małych 

jednostkach; 

 przekazywanie nowej wiedzy w sposób stopniowy, krok po kroku; 

 powtarzanie dotychczas omówionych informacji, ćwiczenia praktyczne; 

 przeprowadzanie powtórek z podstawowych informacji i z przedstawionego dotychczas 

materiału; 

 uzupełnienie obszarów nauczania, które są nieadekwatne lub których brakuje; 

 powiązanie omawianych tematów z podobnymi obszarami (nowymi lub już 

omówionymi, tj. w ramach powtórki materiału); 

 wskazywanie na powiązania między ważnymi tematami (a także objaśnianie przyczyn 

tych powiązań); podkreślanie związków pomiędzy całością i poszczególnymi 

częściami. 

 

Trening praktyczny – indywidualny lub zespołowy (maksymalnie 4 osoby)  

Uczenie się w grupie jest przydatne dla każdego: uczeń, który naucza innego ucznia lepiej 

zgłębi przekazywaną wiedzę i zapamięta ją na dłużej. Z drugiej strony, wiedza jaką otrzymuje 

drugi uczeń będzie dla niego bardziej przyswajalna, ze względu na źródło informacji – kolegę 

lub koleżankę z grupy, którzy rozumują w podobny do niego sposób.  

Zróżnicowanie grupy może przyczynić się do zmniejszania barier pomiędzy osobami 

słyszącymi i nie(do)słyszącymi. Jest ono sposobem na promowanie pozytywnych postaw 

(wśród słyszących nauczycieli i uczniów) w kierunku uczniów, którym trzeba poświęcić więcej 

uwagi.  
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Materiały edukacyjne przygotowane w ramach Projektu 

 

Przygotowane materiały edukacyjne mają wiele możliwych zastosowań i mogą być używane 

w sposób elastyczny, w zależności od potrzeb. Celem jest, aby korzystające z nich osoby mogły 

dostosować się do zmieniających okoliczności i różnych potrzeb.  

Cechą charakterystyczną programu jest sposób ułożenia jednostek szkoleniowych i tematów 

nauczania. Częściowe jednostki szkoleniowe są niczym innym jak jednostkami nauczania, 

które są podzielone ze względu na treść. 

Moduły – będące zróżnicowanym systemem dokumentów – pomagają zorganizować 

procesy uczenia się i nauczania dzięki dostępnym filmom czy prezentacjom 

audiowizualnym. W czasie nauczania moduły te mogą pojawiać się w zmiennej kolejności, 

w zależności od potrzeb danego pracodawcy.  

Wspomniane materiały dydaktyczne mogą być zastosowane w nauczacie indywidualnym lub 

w pracy z większą grupą bez wpływu na obrane cele. Możliwe jest nieustanne rozszerzanie 

programu i wybór interesujących nas modułów.  

Materiały edukacyjne dają trenerowi / uczniowi (osobie przygotowywanej do zawodu 

ogrodnika) szansę na wykorzystanie konkretnej jednostki nauczania, która uzupełniona jest 

różnego rodzaju pomocami wizualnymi (filmy, wyjaśnienia w języku migowym, słowniczek 

branżowy). Jest prawdopodobne, że słyszący uczniowie również chętnie skorzystają z pomocy 

wizualnych. Nie jest wykluczone, że co bardziej empatyczni uczniowie będą chcieli nauczyć 

się języka migowego, aby pomóc nie(do)słyszącym kolegom czy koleżankom w procesie 

adaptacji.  

Po czasie, w którym nowy pracownik obserwuje pracę doświadczonego pracownika (tzw. job-

shadowing), może nastąpić potrzeba dalszego zaplanowania procesu kształcenia. Obejmuje on 

zazwyczaj wyznaczenie docelowego stanowiska roboczego czy wskazanie sposobu 

wykonywania pracy. W planowaniu procesu kształcenia można uwzględnić następujące osoby:  

 osobisty tutor osoby niesłyszącej lub niedosłyszącej (mentor albo mediator); 

 nauczyciel (rolę nauczyciela może pełnić każdy kompetentny pracownik, który jest 

cierpliwy i posiada zdolność empatii); 

 uczniowie z upośledzeniem narządu słuchu (małe grupy, maksymalnie 4 osoby); 
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 tłumacz języka migowego, który może pracować również w trybie zdalnym (w 

przypadku, gdy obecność tłumacza jest niezbędna).  

Planując szkolenie należy mieć na uwadze: 

 cel szkolenia; 

 obszary, umiejętności, kompetencje i wiedzę, które będą rozwijane; 

 odpowiednie metody nauczania; 

 źródła potrzebne do przeprowadzenia szkolenia; 

 sposób ewaluacji efektywności szkolenia; 

 dodatkowy czas dla tutora (mentora lub mediatora), w których będzie mógł zająć się 

ewentualnymi problemami, które mogą pojawić się w trakcie szkolenia; 

 wybór materiałów edukacyjnych z modułów nauczania opracowanych w ramach 

projektu Erasmus; 

 rodzaje materiałów dydaktycznych, które można przygotować. 

Umiejętności uczenia się różnią się w zależności od osoby i nie należy pomijać tego czynnika. 

Jeśli zajdzie taka potrzeba można zwrócić się z prośbą o wsparcie do tłumaczy języka 

migowego. 

Przykładowy sposób przygotowania indywidualnego planu: 

 imię uczestnika, stanowisko, 

 nazwa szkolenia, cel szkolenia, rodzaj szkolenia, 

 forma szkolenia, długość szkolenia, program szkolenia, 

 liczba uczestników, 

 imię i nazwisko trenerów,  

 koszty (i ich podział), 

 oczekiwania uczestników szkolenia i organizatora, 

 sposób wykorzystania materiałów dydaktycznych. 

Badanie efektywności szkolenia po jego zakończeniu. Metody do wykorzystania w czasie 

ewaluacji: 

 reakcje uczestników i informacja zwrotna – opinie uczestników na temat treści 

szkolenia i samego prowadzącego; mierzy poziom satysfakcji, zazwyczaj z 

wykorzystaniem scenariusza, może również przybrać formę indywidualnej rozmowy;  

 sprawdzenie poziomu wiedzy za pomocą testu (pisanego, ustnego) lub poprzez 

demonstrację umiejętności czy odegranie scenek; 

 obserwacja zmian w zachowaniu i stopnia tej zmiany, tj. sprawdzenie trwałości nowych 

zachowani poza sytuacją szkoleniową, czyli w czasie zatrudnienia; aby uzyskać 

informację do pomiaru trwałości zmiany zachowania możemy skorzystać od samego 

uczestnika, jego przełożonych (lidera, kierownika) czy pracodawcy. 

 


