
 
 

 

FLORISTO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 
 

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M22021401, 170 kr. 

 

Programos kodas  – M22021401, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 170 kr. 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – floristas 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pradinis 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikomi 

 

Mokymosi trukmė – 3 m. 

 

Programos paskirtis. Programa skirta asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

intelekto sutrikimo. Mokymo programos tikslas – ugdyti gebėjimus, būtinus profesinėje būsimo 

floristo veikloje. parengti floristą, gebantį gaminti floristinius darbus ir prižiūrėti augalus. 

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, baigęs floristo modulinę profesinio mokymo programą, gebės 

dirbti iš dalies savarankiškai arba kolektyviai individualioje įmonėje, akcinėje bendrovėje, ateityje 

galės tapti įmonės, teikiančios floristikos paslaugas, darbuotoju.  

 

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais: 

1.Privalomieji profesinio mokymo moduliai 

1. Įvadas į floristo profesiją, 4 kr.;  

2. Žodinis ir rašytinis bendravimas, 6 kr.;  

3. Augalų pažinimas, 10 kr.;  

4. Floristo darbo vietos parengimas, 10 kr.; 

5. Augalų paruošimas komponavimui, 10 kr.;  

6. Detalių floristiniams darbams gamyba, 5 kr.;  

7. Floristinio komponavimo būdų naudojimas, 10 kr.;  

8. Floristinių darbų iš skintų augalų atlikimas, 10 kr.;  

9. Gėlių auginimas, 10 kr.;  

10. Vazoninių augalų priežiūra, 9 kr.; 

11. Vestuvinio dekoro elementų gaminimas, 10 kr.;  

12. Floristinių detalių lauko erdvėms gaminimas, 10 kr.;  

13. Floristinių elementų interjerui gaminimas, 10 kr.;  

14. Šventinių, proginių puokščių ir kompozicijų gaminimas, 6 kr.; 

15. Džiovintų augalų puokščių ir kompozicijų gaminimas, 5 kr.;  

16. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.;  



 

  2. Pasirenkamieji moduliai 

  1. Koliažų ir floristinių atvirukų gaminimas, 10 kr.;  

  2. Suaugusiųjų švenčių puokščių ir kompozicijų gaminimas, 10 kr.;  

  3. Floristinių detalių pynimas, 10 kr.;  

  4. Vitrinų dekoro elementų gaminimas, 6 kr.;  

  5. Tautinio paveldo floristinių darbų atlikimas, 6 kr.;  

 

   3. Pasirenkamieji moduliai 

1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.; 

2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 8 kr. 

 

 

  

 


