
Ogród marzeń – Kurs Projektowania Ogrodów        
 

Marzy Ci się zaczarowany ogród? A może po prostu piękny balkon? Zima to najlepszy czas, 

aby zaplanować to, co się będzie działo w naszych ogrodach w nadchodzącym roku.                         

Rozpocznij przygodę z projektowaniem i weź udział w profesjonalnych warsztatach 

projektowania ogrodów!  

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?  
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zachęca do wzięcia 

udziału w Kursie Projektowania Ogrodów.  

Nasz kurs jest idealny dla tych, którzy chcą samodzielnie stworzyć projekt swojego ogrodu 

przydomowego, zdobyć nowe umiejętności oraz w twórczy sposób kreować najbliższe 

otoczenie. 

Do kogo adresowany jest ten kurs? 

Szkolenie zostało stworzone w odpowiedzi na potrzeby tych osób, dla których praca                               

w ogrodzie jest pasją, przyjemnością i sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu,                           

a chciałyby w związku z tym zdobyć umiejętność profesjonalnego tworzenia ogrodów. 

Do czego przygotuje mnie ten kurs? 

Program Kursu Projektowania Ogrodów został zaprojektowany specjalnie tak,                                  

aby od podstaw wprowadzić i zapoznać Państwa z zadaniami związanymi z profesjonalnym 

projektowaniem ogrodu. Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu zasad projektowania, 

porządkowania otaczającej nas przestrzeni, planowania kompozycji ogrodowej                                    

oraz realizowania własnych koncepcji. 

Organizacja zajęć: 

Zakres Kursu Projektowania Ogrodów obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Kurs rozpocznie 

się na przełomie września i października.         

 

Zajęcia zawierają:                                                                                                                                         

1. część wykładową, gdzie słuchaczowi przekazywana jest wiedza teoretyczna z zakresu 

architektury krajobrazu;                                                                                                                           

2. część praktyczną, gdzie kursant wykonując ciekawe ćwiczenia i uczestnicząc w wyjazdach 

szkoleniowych ma możliwość utrwalić i lepiej zrozumieć przekazywaną teorię                                   

oraz realizować twórcze wizje.  

 

Zakres tematyczny kursu: 

 Zagadnienia dotyczące kompozycji ogrodowych i krajobrazu. 

 Historia sztuki ogrodowej w Polsce i za granicą. 

 Rośliny ozdobne w projektowaniu ogrodów. 

 Projektowanie trawników oraz naturalistycznych założeń łąkowych i ich pielęgnacja. 

 Elementy architektury ogrodowej oraz wyposażenie terenów zielonych. 

 Praktyczne zastosowanie różnych stylów ogrodowych.  

 Opracowanie projektu ogrodu przydomowego.  
 

Zarezerwuj miejsce już dziś! 

Liczba miejsc ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług jest ograniczona. 

Zgłoszenia możesz dokonać telefonicznie. 

Osoba do kontaktu: Izabela Świgoń, tel. 91 479-40-17 
 


