agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl
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Gwałtowny rozwój hodowli bydła i powiększająca się powierzchnia uprawy
winogron w najcieplejszym zakątku naszego kraju, pozwala przypuszczać, że
szkoły rolnicze w województwie lubuskim powinny cieszyć się dużym
powodzeniem. Czy przyszli rolnicy tego regionu mają możliwość zdobycia
pożądanych kwalifikacji?
Dla chcącego nie ma nic trudnego!
Oferta zdobycia wykształcenia rolniczego w tym niewielkim województwie jest naprawdę duża. Kursy
kwalifikacyjne, szkoły zawodowe, technika, studia kierunkowe i wreszcie studia podyplomowe to
propozycje dla miłośników i przyszłych rolników.

Zajęcia praktyczne rozmnażanie roślin (fot. ZSCKR Bobowicko)
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Zacznijmy od miłośników!
Jeśli nie wiesz, co to jest enologia, to zapewne przejdziesz obojętnie przez ten akapit, ale gdy uchylę
rąbka tajemnicy, a kieruję te informację do miłośników, którzy ukończyli już 18 lat, to z pewnością
rozważysz przystąpienie do pasjonatów uwaga: winiarstwa. Ten atrakcyjny kurs jest w ofercie
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Wystarczy wykazać „podstawowe
zainteresowania związane z uprawą winorośli”, jak można dowiedzieć się na stronie kursu, wnieść
opłatę i po zaliczeniu materiału zostać fachowcem w dziedzinie enologii. Można połączyć przyjemne
z pożytecznym? No pewnie!
„Kurs skierowany jest do absolwentów szkół średnich związanych z rolnictwem i wszystkich
zainteresowanych pracą w winnicach, a także dla osób pragnących założyć i prowadzić własną
działalność w tej branży”. Gdyby jednak ktoś chciał poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie, to
uczelnia ma w swojej ofercie jeszcze kurs pn. „Technologia wytwarzania i analiza produktów
winiarskich” dla osób mających „podstawowe zainteresowania związane z wytwarzaniem produktów
winiarskich i winoznawstwem”. Bardzo ciekawe, ale to już materiał na inny artykuł.

Wyższe studia w lubuskim? Nie ma problemu!
Wracając do wspomnianej wyżej uczelni należy wiedzieć, że można tam podjąć studia w trybie
stacjonarnym między innymi na kierunku – ogrodnictwo, więcej na ten temat można znaleźć na tej
stronie. Aby zachęcić przyszłych studentów trzeba wspomnieć, że na tym kierunku również jest
specjalizacja winiarstwo. Takie rzeczy, to tylko w lubuskim! A wracając na ziemię, bardzo oryginalną
specjalizacją, oprócz wspomnianej wcześniej, jest uruchomiona pierwsza w Polsce nowa
specjalność- greenkeeping. Celem tej specjalności, jak informuje uczelnia, jest zdobycie kwalifikacji
do pracy w zawodzie greenkeepera, czyli osoby dbającej o jakość intensywnie użytkowanych
trawników na obiektach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem pól golfowych. Chętni mogą też
specjalizować w kształtowaniu terenów zieleni.
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ZSCKR w Bobowicku- widok na szkołę (fot. ZSCKR Bobowicko).

Uczelnia w Sulechowie ma również w ofercie studia podyplomowe. Między innymi można tam
wyspecjalizować się… chyba już wiadomo w czym.
Jest jednak małe „ale”.
– Ukończenie kursu nie daje uprawnień rolniczych, a jest jedynie uzupełnieniem wiedzy z zakresu
uprawy winorośli, natomiast ukończenie studiów na kierunku ogrodnictwo już tak. – mówi Iwona
Wichłacz z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Sulechowie.
Jak tu nie polubić sulechowskiej uczelni?

Teraz młodzież
Studia studiami, lecz młodzież musi wiedzieć, że szkoły rolnicze w województwie lubuskim mają dla
niej bardzo atrakcyjną ofertę. Przechodząc różne szczeble edukacji można zdobyć nie tylko
kwalifikacje rolnicze ale również ciekawy zawód. Jedną z typowo rolniczych szkół jest

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku
– W szkole mogę dalej rozwijać swoją pasję, jazdę konną. Jest tutaj najnowszy sprzęt rolniczy,
więc osoby, które zajmują się rolnictwem mają okazję rozwijać swoje umiejętności. Szkoła jest
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mała, położna blisko jeziora, co sprawia, że to miejsce ma swój urok. W szkole wszyscy są sobie
znani, a nauczyciele bardzo mili i pomocni. Gabinety są przystosowane do przedmiotów
zawodowych, co sprawia, że nauka jest przyjemniejsza – uważa Magda z drugiej klasy Technikum
Rolniczego.

Zajęcia praktyczne w Technikum Rolniczeym (fot. ZSCKR Bobowicko)

Podobnego zdania jest Klaudia z klasy trzeciej Technikum Architektury Krajobrazu:
– Na kierunku architektura krajobrazu zdobywamy duże doświadczenie w wykonywaniu projektów,
rysunków oraz posługiwaniu się programem AutoCAD, co jest niezwykle cenione i pomocne przy
poszukiwaniu dobrej pracy. Nawet, jeśli nie jesteśmy przekonani, co chcemy robić w przyszłości, to
ta szkoła i kierunki nauki otwierają przed nami wiele możliwości. Jakie mamy dodatkowe
doświadczenia? Możemy nauczyć się jazdy ciągnikiem i kombajnem. Wziąć udział w kursie prawa
jazdy kategorii B. Przejść kurs florysty, który jest darmowy dzięki naszej szkole i projektom.
Dodatkowo jest możliwość uczestniczenia w kursach językowych, które kończą się certyfikatem. Na
razie jest nieźle.
Przeglądając ofertę szkół z Bobowicka znajdziemy tam możliwość zdobycia zawodu:
technika rolnictwa, szkoła posiada dwie pracownie do zajęć z produkcji roślinnej
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i zwierzęcej. Cykl kształcenia w zawodzie technik rolnik obejmuje 2 kwalifikacje zawodowe,
które będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki. Uczeń
z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska
tytuł zawodowy;
technika architektury krajobrazu – tu szkoła zapewnia wygodne stoły do kreślenia
projektów w technice odręcznej, komputery do projektowania techniką komputerową, sprzęt
geodezyjny (niwelator optyczny, łaty geodezyjne, tyczki, węgielnice, miary) niezbędny do
wykonywania pomiarów terenowych potrzebnych w pracy architekta krajobrazu. Dodatkowo
wokół szkoły znajduje się obszerny ogród dydaktyczny, w którym odbywają się zajęcia
praktyczne z roślin ozdobnych, ćwiczenia z zakresu geodezji i inwentaryzacji zieleni;
technika hodowcy koni, absolwent wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem,
organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. Zajmuje się również sprzedażą
koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny;
technika rybactwa śródlądowego, w zakres obowiązków obejmuje organizowanie
i nadzorowanie prac związanych z hodowlą i produkcją ryb słodkowodnych w stawach,
jeziorach i rzekach.
Dla osób dorosłych jest propozycja odbycia Klasyfikacyjnego Kursu Zawodowego Kwalifikacja R.3.
– prowadzenie produkcji rolniczej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
absolwent kursu będzie miał uprawnienia rolnicze oraz będzie posiadał prawo do ubiegania się
o środki unijne. Kinga Pielesiak, nauczyciel przedmiotów zawodowych uważa, że:
– We współczesnym świecie coraz większą uwagę zwracamy na środowisko naturalne oraz na to,
jak wygląda krajobraz wokół nas. Bardzo istotna stała się jakość spożywanych posiłków oraz
pochodzenie produktów. Podążając za tymi trendami uczniowie naszej szkoły mają możliwość
zgłębienia tych tematów oraz zdobycia nowych umiejętności i ciekawego zawodu z otwartymi
perspektywami na przyszłą pracę.
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Zajęcia praktyczne w Technikum Rolniczym (fot.ZSCKR-Bobowicko)

A gdzie na praktyki?

W ramach uczestnictwa w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w ZSCKR
w Bobowicku” uczniowie wyjeżdżają na miesięczne praktyki do Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach. Uczestnicy szkolenia otrzymują za odbycie praktyki stypendium.
Dodatkowo, nie do wiary, uczniowie wszystkich kierunków wezmą udział w dwudniowym szkoleniu
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Można pokochać lubuskie, można polubić
ZSCKR w Bobowicku!
Również Roman Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Zesłańców Sybiru w Bobowicku zachęca do nauki w swojej szkole:
– Szkoła w Bobowicku jest wyjątkowa. Nie tylko ze względu na swoją piękną lokalizację. Jestem
absolwentem tej szkoły i od wielu lat uczestniczyłem w przeprowadzaniu pozytywnych zmian
zachodzących w jej otoczeniu. Liczne modernizacje i kolejne inwestycje bardzo korzystnie
wpływają na jakość kształcenia. Cieszę się, że kolejne pokolenia młodych ludzi z ogromnym
zainteresowaniem i pasją uczą się swojego zawodu w naszym Technikum.

Pozostałe szkoły rolnicze w województwie lubuskim
W województwie działają również inne placówki oferujące zdobycie kwalifikacji i zawodów rolniczych.
Oto niektóre z nich:
Nazwa szkoły

Adres

E-mail

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Zesłańców Sybiru
w Bobowicku
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