
 
 

 

 
 
 KCER - MD.43.1–2.2016 
 
  

Program seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa 
„Nowości, propozycje i aranżacje w produkcji ogrodniczej i florystyce” 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 
25-26.02.2016 r. 

 

25.02.2016 (czwartek) 

 

11.30 – 12.00 Obiad 

12.00 – 12.30  Powitanie uczestników seminarium 
- Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
- Marianna Deroń nauczyciel konsultant Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej  
w Brwinowie 

12.30-14.00 Ogród - interpretacja przestrzeni oraz wizualizacja 
- mgr inż. Jarosław Surma; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

•  podstawowe pojęcia;  
•  etapy projektowania; rodzaje dokumentacji projektowej 
•  język projektowania; treść i forma przekazu 

 
14.10-15.40 Rysowanie kompozycji ogrodowych 

- dr Bożena Łukasik; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
- mgr inż. Jarosław Surma; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

•  kompozycja; pojęcie  
•  rodzaje kompozycji 
 

15.50-17.20 Zasady projektowania ogrodów 
- dr Bożena Łukasik; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
- mgr inż. Jarosław Surma; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

•  analiza przestrzeni i podział ogrodu ze względu na funkcje 
•  schemat funkcjonalno-przestrzenny 
•  projekt układu komunikacyjnego w ogrodzie 
•  funkcjonalność i użyteczność elementów wyposażenia ogrodu 
•  wartości artystyczne kompozycji ogrodowej 
•  projektowanie elementów architektury ogrodowej w przestrzeni ogrodu 
•  projektowanie szaty roślinnej 
•  harmonogram prac 
•  kosztorys 

 
17.30-19.00 Tworzenie projektu zagospodarowania ogrodu przydomowego 

- dr Bożena Łukasik; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
- mgr inż. Jarosław Surma; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

 
 



 
 

 
 
 
 
19.00-19.30 Kolacja 
 
19.30-20.30 Planowanie dydaktyczne na przykładzie wybranych efektów z podstawy 
  programowej. Opracowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych 

- mgr inż. Elżbieta Mleczko; Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy 
 
 
 

 

26.02.2016 (piątek) 

 

7.30-8.00 Śniadanie 

8.00-15.00 Nowości, propozycje i aranżacje w produkcji ogrodniczej i florystyce 
•  organizacja Targów Gardenia 2016 w Poznaniu  
•  tendencje rozwojowe ogrodnictwa w Polsce na przykładzie Targów Gardenia 2016 w 

Poznaniu 
•  nowości w zakresie gatunków i odmian roślin ozdobnych 
•  najnowsze trendy i techniki wykonywania kompozycji roślinnych w czasie  

pokazów florystycznych 
•  nowe propozycje sztuki florystycznej na Targach Gardenia 
•  nowoczesne aranżacje stoisk oraz różnorodność technik wystawienniczych 
•  przykłady projektów zagospodarowania ogrodów prezentowane na Targach Gardenia 

w Poznaniu 
•  ciekawe elementy architektury ogrodowej 
 

15.00-15.30 Obiad 

15.30-16.30 Podsumowanie seminarium; analiza arkuszy ewaluacyjnych 
  – mgr inż. Marianna Deroń; Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
 
 
 
 
Zajęcia, noclegi i wyżywienie: 
 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Winogrady 63 
  

Osoba odpowiedzialna:  

Marianna Deroń 
tel. (22) 729 73 02 wew. 28 
kom. 692 231 668  
 


