
 

 

                   FLORISTO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

 
 

Valstybinis kodas: P42021403 
Bazinis išsilavinimas: pagrindinis  
Mokymo trukmė: 2,7 m. 
 
Valstybinis kodas: P43021403 
Bazinis išsilavinimas: vidurinis 
Mokymo trukmė: 1,5 m. 
 
Valstybinis kodas: T43021405 
Bazinis išsilavinimas: vidurinis, privalo turėti vieną kvalifikaciją. Programa 
skirta tęstiniam profesiniam mokymui. 
Mokymo trukmė: 8 mėn. 
 
Suteikiama profesinė kvalifikacija: floristo 

 

       
 
 

       Programos paskirtis. Floristo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam floristui 
parengti, kuris gebėtų savarankiškai parengti augalines medžiagas kompozicijoms, komponuoti augalus, 
kurti floristines kompozicijas, projektuoti interjero ir eksterjero floristinį apipavidalinimą ir įgyvendinti 
projektą, eksponuoti floristinius objektus. 

 
       Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse 
pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose arba plėtoti privatų verslą. 

Dirbama gerai apšviestoje vietoje, naudojant asmeninės apsaugos priemones, floristo įrankius ir 
darbo drabužius, kitas profesinei veiklai reikalingas medžiagas ir priemones. Dirbama tiek individualiai, 
tiek komandoje. 

Floristas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, 
priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. 
 
           



FLORISTO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO 
PROGRAMA (90 KREDITŲ) 

 

 
Profesinio mokymo moduliai 

Visai 
programai 

val./kreditai 

 
Teorijai 

val. 

 
Praktikai 

val. 
Įvadinis modulis 

Įvadas į profesiją 44/2 13 31 
Bendrieji moduliai 

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 22/1 18 4 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 110/5 110 - 
Darbuotojų sauga ir sveikata 44/2 31 13 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai 
Augalinės medžiagos parengimas 
kompozicijoms 

110/5 33 77 

Augalų komponavimas 220/10 66 154 
Floristinių kompozicijų kūrimas 440/20 132 308 

Interjero ir eksterjero floristinio 
apipavidalinimo projektavimas ir projekto 
įgyvendinimas 

440/20 132 308 

Floristinio objekto eksponavimas 110/5 33 77 

Pasirenkamieji moduliai  
Floristikos paslaugų teikimo veiklos 
organizavimas 

110/5 33 77 

Floristiniams darbams reikalingų detalių ir 
konstrukcijų gamyba 

110/5 33 77 

Plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimas 110/5 33 77 
Baigiamasis modulis 

Įvadas į darbo rinką 220/10 - 220 

Iš viso: 1980/90 634 1346 

FLORISTO MODULINĖ TĘSTINĖ PROFESINIO 
MOKYMO PROGRAMA (70 KREDITŲ) 

 
 
             Profesinio mokymo moduliai 

Visai 
programai 

val./kreditai 

Teorijai 
val. 

Praktikai 
val. 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai 
  Augalinės medžiagos parengimas  
  kompozicijoms 

90/5 30 60 

  Augalų komponavimas  180/10 60 120 

  Floristinių kompozicijų kūrimas 360/20 120 240 

  Interjero ir eksterjero floristinio  
  apipavidalinimo projektavimas ir projekto 
  įgyvendinimas 

360/20 120 240 

  Floristinio objekto eksponavimas 90/5 30 60 
Baigiamasis modulis 

  Įvadas į darbo rinką 180/10 - 180 

  Iš viso: 1260/70 360 900 

 


