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Naturbruksprogrammet

Program „Wykorzystanie
zasobów naturalnych”
POLSKA

„Wykorzystanie zasobów naturalnych” to program zawodowy,
który kończy się uzyskaniem
dyplomu dającym uprawnienia
zawodowe.

Program „Wykorzystanie zasobów naturalnych” skierowany jest do osób, które
chcą zajmować się w pracy roślinami, zwierzętami, ziemią, wodą lub lasem.
Możesz rozpocząć pracę natychmiast po ukończeniu szkolenia lub kontynuować
naukę w wyższej szkole zawodowej. Możesz również wybrać dodatkowe
przedmioty w celu kontynuowania nauki w szkole wyższej.

CZTERY RÓŻNE KIERUNKI
Zwierzęta
• Uczyć się o zwierzętach, zachowaniu zwierząt i współdziałaniu zwierząt i ludzi.
Kierunek ten daje możliwość pracy np. pracy z psami, jako hodowca zwierząt
w gospodarstwie rolnym, opiekun zwierząt albo pracy stajennego przy koniach
do nauki jazdy konnej lub koniach wyścigowych.
Rolnictwo
• Uczysz się o ziemi, wodzie, roślinach, zwierzętach, ekonomii i technice,
świadczeniu usług i o znaczeniu rolnictwa dla rozwoju wsi. Kierunek ten daje
możliwość pracy np. w usługach rolnych na wsi, pracach z użyciem maszyn
rolniczych, pracy przy uprawie roślin lub hodowli zwierząt.
Las
• Uczysz się o lesie jako trwałym źródle zasobów naturalnych i pogłębiasz
swoją wiedzę z techniki i biologii. Kierunek ten daje możliwość pracy np. w
łowiectwie i w ochronie przed kłusownictwem, turystyce przyrodniczej, jako
operator maszyn leśnych lub leśniczy.
Ogród
• Uczysz się o ziemi, roślinach, środowiskach roślinnych i o znaczeniu ogrodów
w społeczeństwie. Uczysz się również biologii, techniki i ekonomii. Kierunek
ten daje możliwość pracy związanej np. z ochroną środowisk zewnętrznych,
zakładaniem ogrodów, uprawą ogrodów, a także pracy na otwartych terenach
uprawnych i w szklarniach.

W czasie kursu będziesz
Rozwijać swoją wiedzę o gospodarowaniu zasobami przyrody. Poszerzać
wiadomości na temat różnorodności przyrody i różnych działań mających na nią
wpływ. Uczysz się również biologii, ekologii, techniki i ekonomii.
Program ten przykłada dużą wagę do kwestii środowiska pracy, aby uniknąć
wypadków przy pracy i zadbać o zdrowie pracowników.
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Charakterystyka programu
Programy zawodowe składają się z przedmiotów obowiązujących w szkołach
średnich: języka angielskiego, historii, wychowania fizycznego, matematyki,
przyrody, religioznawstwa, wiedzy o społeczeństwie i języka szwedzkiego
lub szwedzkiego jako języka obcego. Na zajęciach programów zawodowych
przerabiasz więcej przedmiotów zawodowych, tzw. specjalizacyjnych, a mniej
przedmiotów, których uczyłeś się w szkole podstawowej.
Przedmioty specjalizacyjne wspólne dla wszystkich kierunków to: biologia,
przedsiębiorczość i gospodarowanie zasobami przyrody.
Będziesz mieć możliwość specjalizować się i poszerzyć swoje wiadomości
w ramach wybranego kierunku. Nazywa się to programem poszerzonym.
Skontaktuj się ze szkołą, aby dowiedzieć się, jakie przedmioty rozszerzające są
w programie nauczania.
Masz też możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów, których chcesz się
uczyć. Dowiedz się w szkole, jakie przedmioty oferuje.
Formy pracy
Podczas nauki badasz i rozważasz metodą krytyczną, jak możesz trwale
gospodarować zasobami przyrody. Program nauczania składa się z różnych
praktycznych problemów, które rozwiązujesz razem z innymi osobami lub
samemu. Ćwiczysz swoje zdolności w podejmowaniu inicjatywy, rozwijaniu
nowych i kreatywnych rozwiązań oraz uczysz się, jak prowadzić własną firmę.
Ćwiczysz się w planowaniu, wykonywaniu, zadań i późniejszej ocenie rezultatów
pracy.
Praca dyplomowa
Pod koniec programu „Wykorzystanie zasobów naturalnych” wykonasz pracę
dyplomową w wybranym zakresie zawodowym. W pracy tej wykażesz, że nabyłeś
wiedzę potrzebną do rozpoczęcia pracy, do której się przygotowałeś w trakcie
nauki.
Kształcenie w miejscu pracy
Część nauki odbywa się w jednym lub wielu miejscach pracy przez okres co
najmniej 15 tygodni i nazywa się kształceniem w miejscu pracy (apl). Jest to
ważny element nauki. Apl daje ci doświadczenie i ponadto kontakty, które mogą
być przydatne, gdy będziesz szukać pracy.
Praktyka zawodowa
W ramach programu istnieje możliwość wybrania praktyki zawodowej na
poziomie szkoły średniej. Oznacza to, że otrzymasz taką samą wiedzę, lecz co
najmniej połowę czasu przeznaczonego na kształcenie spędzisz w jednym lub
wielu miejscach pracy.
Pomyśl o tym
Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe ważne jest, abyś zaplanował
swój program nauki. W ramach wyboru indywidualnego oraz, o ile dana szkoła
posiada taką ofertę, w ramach pogłębienia podstawy programowej można wybrać
naukę przedmiotów wymaganych do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
Są to dwa dodatkowe przedmioty: język szwedzki lub język szwedzki jako drugi
język oraz język angielski. Jeśli zamierzasz kontynuować studia, skorzystaj z
pomocy doradcy ds. kształcenia i wyboru zawodu (en studie- och yrkesvägledare).
W każdym przypadku masz prawo do wyboru dodatkowych zajęć w zakresie
sportu i zdrowia oraz zajęć plastycznych – w ramach wyboru indywidualnego.

