
 

FLORISTO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 
 

Valstybinis kodas: M43021401  
Bazinis išsilavinimas: pagrindinis  
Mokymo trukmė: 3 metai   
Valstybinis kodas: M44021402  
Bazinis išsilavinimas: vidurinis  
Mokymo trukmė: 2 metai 
Suteikiama profesinė kvalifikacija: floristas 
 

      

 

Būsimo darbo specifika. Baigęs modulinę programą floristas gebės organizuoti darbų 
paskirstymą, parinkti, tvarkyti ir naudoti floristines medžiagas ir įrankius, apskaičiuoti floristinių 
medžiagų, gaminių ir paslaugų kainą, pažinti ir parinkti augalus, ruošti juos komponuoti, valdyti 
kompozicijos meninės raiškos ir derinimo priemones, parinkti ir taikyti augalų tvirtinimo ir 
komponavimo būdus, komponuoti proginę ir šventinę floristiką, komponuoti interjero ir aplinkos 
floristiką, komponuoti gedulo renginiams skirtą floristiką, kurti floristinius paveikslus, gaminti 
floristiniams darbams reikalingas detales ir konstrukcijas, saugiai individualiai / kolektyviai dirbti, 
laikantis sveikatos ir aplinkos tausojimo, darbo saugos reikalavimų. 

Gebės dirbti savarankiškai arba kolektyviai, organizuoti darbo vietą, aptarnauti klientus, 
prižiūrėti ir komponuoti skintus, džiovintus, vazoninius ir dirbtinius augalus, dirbti floristinėmis 
medžiagomis, aksesuarais, gamybos įrenginiais ir įrankiais, greitai prisitaikyti prie technologijų 
kaitos, suformuluos naudojamų medžiagų savybes, jų paskirtį ir taikymo galimybes. Gebės gimtąja 
ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis 
technologijomis. Gebės darbe taikyti darbo teisės, ekonomikos, verslo, darbo saugos ir 
aplinkosaugos žinias, dirbti kasos ir kortelių nuskaitymo aparatais. 

 

                                             FLORISTO MODULINĖ (90 KREDITŲ) 
PROFESINIS CIKLAS 

Profesinio mokymo moduliai Visai programai Teorijai Praktikai 
Įvadas į profesiją 88/2 13 31 
Saugus elgesys ekstremaliose 
situacijose  (bendrasis) 

22/1 18 4 

Sąmoningo fizinio aktyvumo 
reguliavimas  reguliavimas  
(bendrasis) 

110/5 110  

Darbuotojų sauga ir sveikata 44/2 31 13 



(bendrasis) 
Augalų pažinimas ir paruošimas 
komponuoti 

110/5 33 77 

Augalų komponavimo technologijos 220/10 66 154 
Floristinių kompozicijų stiliai 220/10 66 154 
Šventinė floristika 220/10 66 154 
Proginė floristika 220/10 66 154 
Interjero ir aplinkos floristika 220/10 66 154 
Gedulo renginių 110/5 33 77 

Privalo pasirinkti ne mažiau, kaip 10 kreditų 
Floristas verslo organizatorius 110/5 33 77 
Floristiniams darbams reikalingų 
detalių ir konstrukcijų gamyba 

110/5 33 77 

Floristinių paveikslų kūrimas 110/5 33 77 
Įvadas į darbo rinką 220/10  220 
Iš viso: 1980/90 634 1346 

 


