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PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO PROGRAMA 

1. Teikėjas 

1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto 

indeksas, telefonas, faksas, el. paštas, 

atsiskaitomoji sąskaita) 

Lietuvos pramonininkų konfederacija 

Įmonės kodas 110058241 

A. Vienuolio g. 8, LT- 01104 Vilnius 

Tel. (8~5) 243 10 67, faks. (8~5) 212 52 0 

El. paštas: stazuotes@lpk.lt 

A/s Nr. LT 05 7044 0600 0150 5642 

AB SEB bankas 

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė Sigitas Besagirskas 

 

2.1. Programos pavadinimas  

Floristikos technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

2.2. Programos lygis – nacionalinė 

 

2.3. Programos vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras 

 

3. Programos rengėjai 

• Regina Ribokienė, UAB „Katūnas“ direktorė; 

• Rita Šostakienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro skyriaus 

vedėja, profesijos mokytoja metodininkė; 

• Laimutė Anužienė, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro 

direktorė. 

 

4. Programos anotacija  

Floristo technologinių kompetencijų tobulinimo programa parengta vykdant Praktinio profesinio 

mokymo išteklių plėtros programą ,,Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų 

tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros 

programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 

mėn.03 d įsakymu Nr. ISAK-2333, pažymima, kad per pastaruosius 15 metų smarkiai pasikeitusi 

šalies ūkio struktūra nulėmė mažesnį tam tikrų profesijų ir šių profesijų asmenis rengiančios 

profesinio mokymo sistemos patrauklumą, o integracija į pasaulio ekonominę sistemą ir intensyvi 
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konkurencija bei poreikis didinti darbo našumą lėmė radikalią technologinę kaitą šalies įmonėse, 

kuri profesinio mokymo įstaigose nebuvo įvykdyta. Todėl ruošiant floristus būtina atkreipti 

dėmesį į naujas technologijas ir jas taikyti ruošiant naujuosius specialistus. Projekto metu siekiant 

nustatyti profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius buvo apklausti profesijos 

mokytojai bei darbdaviai. Visi mokytojai pageidavo praktiškai išmokti naujų floristikos 

technologijų. 

Programa suformuota remiantis konkrečiu poreikiu ir dalyvaujant darbdaviams - programos 

rengėjams, kurie formuodami mokymo turinį remiasi savo įmonės technologijomis, darbo 

organizavimo tvarkomis bei naudojama dokumentacija.  

Floristikos technologinių kompetencijų tobulinimo programos paskirtis - tobulinti profesijos 

mokytojų floristikos technologines kompetencijas: supažindinti su floristikos technologinių 

procesų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse; supažindinti su floristikos naujovėmis ir 

plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje; tobulinti augalų paruošimo komponuoti ir jų 

priežiūros technologines kompetencijas; tobulinti augalų tvirtinimo technologines kompetencijas; 

tobulinti floristinių objektų gaminimo technologines kompetencijas; tobulinti komponavimo ir 

dekoravimo naudojant skirtingas tradicines ir netradicines medžiagas (gipsą, parafiną, popieriaus 

atliekas ir kt.) technologines kompetencijas. 

Programos tikslinė grupė (dalyviai) – profesinio mokymo institucijų profesijos mokytojai, 

ruošiantys floristus.  

Programą sudaro 6 moduliai: 2 bendrieji ir 4 specialieji. Bendra programos trukmė 270 valandų. 

Siekdamas gauti programos baigimo pažymėjimą profesijos mokytojas turi baigti mokymą pagal 

visus floristo technologinių kompetencijų tobulinimo programos bendruosius modulius ir bent 

vieną specialųjį. Išankstinio pasirengimo iš programos dalyvių nereikalaujama. 

Mokant pagal programą bus taikomi šie mokymo metodai: praktinis mokymas, aiškinimas, 

instruktavimas, pažintinis vizitas, savarankiškas darbas, projektinis darbas, aktyviosios paskaitos, 

diskusijos.  

Programos dalyvio įgytos technologinės kompetencijos formaliai bus vertinamos 

,,įskaityta/neįskaityta“, atlikus numatytas savarankiškas užduotis.  

Mokant pagal floristikos technologinių kompetencijų tobulinimo programą kaip mokymo 

medžiaga bus naudojami paskaitų konspektai, technologinis aprašas, instrukcijos, įrangos, 

medžiagų aprašymai, žurnalai, nuotraukos, katalogų kopijos, video įrašai ir kt. Mokymo medžiaga 

(elektronine forma) bus patalpinta projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų/dėstytojų 

technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ informacinėje sistemoje 

www.upc.smm.lt/projektai/sistema/modelis ir pateikta kiekvienam mokymo dalyviui prieš 

prasidedant mokymams.  
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Mokymas bus organizuojamas pagal individualų su mokytoju iš anksto suderintą grafiką.  

Mokymas pagal bendruosius modulius vyks UAB „Katūnas“ , adresu: Draugystės g. 5a-37, 

Kaunas, LT 5178 ir Ritos Naujalienės gėlių realizavimo įmonėje, adresu: Laisvės al.9c, Prienai, 

LT 59126.  

Mokymas pagal specialiuosius modulius bus vykdomas VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų 

profesinio rengimo centre, 216 auditorija, adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, LT – 

44287 ir floristikos studijoje (104 kabinetas), adresu: Miško g. 15, Kaunas, LT – 44318. 

 

5. Programos paskirtis/tikslas 

Tobulinti profesijos mokytojų floristikos technologines kompetencijas. 

 

6. Programos uždaviniai 

6.1. Supažindinti su floristikos technologinių procesų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse. 

6.2. Supažindinti su floristikos naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje. 

6.3. Tobulinti augalų paruošimo komponuoti ir jų priežiūros technologines kompetencijas. 

6.4. Tobulinti augalų tvirtinimo technologines kompetencijas. 

6.5. Tobulinti floristinių objektų gaminimo technologines kompetencijas. 

6.6. Tobulinti komponavimo ir dekoravimo, naudojant skirtingas tradicines ir netradicines 

medžiagas (gipsą, parafiną, popieriaus atliekas ir kt.) technologines kompetencijas. 

 

7. Programos struktūra 

Programą sudaro du  bendrieji moduliai ir keturi specialieji. 

Modulio kodas Modulio pavadinimas Mokymo trukmė, 

 val. 

Bendrieji moduliai: 

B 9.1. Floristikos technologinių procesų organizavimas. 10 val. 

B 9.2. Floristikos naujovės ir plėtros tendencijos. 10 val. 

Specialieji moduliai: 

S 9.1. Augalų paruošimas komponuoti ir jų priežiūra. 46 val. 

S 9.2. Augalų tvirtinimas. 40 val. 

S 9.3 Floristinių objektų gaminimas. 70 val. 

S 9.4 Komponavimas ir dekoravimas, naudojant 

skirtingas tradicines ir netradicines medžiagas. 

94 val. 

Bendrieji moduliai yra privalomi visiems pagal programą besimokantiems mokytojams. Specialieji 
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moduliai yra mokytojo pasirenkami. Siekdamas gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, 

mokytojas turi baigti mokymą pagal bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį. 

 

8. Mokymo turinys  

 

Bendrieji moduliai 

 

Pirmojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas 

B.9.1. Floristikos technologinių procesų  organizavimas 

 

Modulio paskirtis 

Supažindinti mokytojus su  floristikos technologinių procesų organizavimu  įvairiose Lietuvos 

įmonėse. 

 

Mokymo elementai ir jų aprašymas 

Mokymo 

elemento 

pavadinimas 

Mokymo turinys Mokymui skirta 

medžiaga 

Mokymo vieta Mokymo 

trukmė, 

val. 

1. Floristikos 

paslaugų 

teikimo 

organizavimas 

UAB 

„Katūnas“ 

įmonėje. 

Supažindinama su 

įmonės rinkodara, 

teikiamų paslaugų 

asortimentu, darbo 

organizavimu, įranga, 

teikiamomis 

floristikos 

paslaugomis, naujai 

priimtų darbuotojų 

motyvacija ir 

adaptacija, 

bendravimo, 

bendradarbiavimo 

taisyklėmis, 

profesinės etikos 

normomis ir 

Įmonės UAB 

„Katūnas“ pristatymas. 

Įmonės struktūra, darbo 

grafikai, teikiamų 

paslaugų sąrašas. 

Įmonės reklaminė 

medžiaga. 

UAB „Katūnas“ 

administracijos 

patalpos, 

gamybinės 

patalpos. 

Adresas: 

Draugystės 

5a-37, 

LT 5178 

Kaunas. 

4 
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taisyklėmis, 

atsakomybės svarbą. 

Mokymo metodas –

pažintinis vizitas, 

diskusija su 

atsakingais įmonės 

darbuotojais. 

2. Floristikos 

paslaugų 

teikimo 

organizavimas 

Ritos 

Naujalienės 

gėlių 

realizavimo 

įmonėje. 

Supažindinama su 

įmonės rinkodara, 

teikiamų paslaugų 

asortimentu, darbo 

organizavimu, įranga, 

teikiamomis 

floristikos 

paslaugomis, naujai 

priimtų darbuotojų 

motyvacija ir 

adaptacija. 

 

Mokymo metodas- 

pažintinis vizitas, 

diskusija su 

atsakingais įmonės 

darbuotojais 

Įmonės „Ritos 

Naujalienės gėlių 

realizavimo įmonė“ 

pristatymas. 

Įmonės struktūra, 

teikiamų paslaugų 

sąrašas. 

Įmonės informacinė 

reklaminė medžiaga. 

 

Ritos 

Naujalienės 

gėlių 

realizavimo 

įmonėje 

administracijos 

patalpos, 

gamybinės 

patalpos. 

Adresas: 

Laisvės al.9c, 

LT 59126 

Prienai. 

4 

3. Mokytojo 

ataskaita. 

Ataskaitos apie 

floristikos paslaugų 

organizavimą 

mokytojo 

aplankytose įmonėse 

rašymas ir 

įvertinimas. 

 

Mokymo metodas -

savarankiškas darbas, 

Ataskaitos reikalavimai 

ir vertinimo kriterijai. 

VšĮ Kauno 

paslaugų verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

216 auditorija  

Adresas: 

Karaliaus 

Mindaugo pr. 

2 
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pristatymas. 11, Kaunas.  

LT – 44287 

 

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos 

Regina Ribokienė, UAB „Katūnas‘‘ direktorė; 

Rita Naujalienė, Ritos Naujalienės gėlių realizavimo įmonės savininkė; 

Greta Volkienė, UAB „Katūnas“ floristė vadybininkė. 

 

Antrojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas 

B.9.2. Floristikos naujovės ir plėtros tendencijos 

 

Modulio paskirtis 

Supažindinti mokytojus su floristikos naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje. 

 

Mokymo elementai ir jų aprašymas 

Mokymo 

elemento 

pavadinimas 

Mokymo turinys Mokymui skirta 

medžiaga 

Mokymo vieta Mokymo 

trukmė, 

val. 

1. Floristikos 

paslaugų ir 

technologijų 

naujovių 

apžvalga.  

Supažindinama su 

floristikos naujovėmis 

Lietuvos  ir užsienio 

įmonėse,  naujų medžiagų ( 

parafino, popieriaus atliekų 

masės, gipso ir kt.) 

panaudojimu floristikoje, 

įrangos pasiūla ir mados 

tendencijomis Lietuvoje ir 

užsienyje.   

Paskaita  

„Floristikos paslaugų 

naujovės“. 

Mokymo metodai – 

aktyvioji paskaita, 

diskusija. 

Paskaitos 

„Floristikos 

paslaugų naujovės“ 

konspektas. 

 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, (216 

kabinetas). 

Adresas: 

Karaliaus 

Mindaugo pr. 

11, 

LT – 44287 

Kaunas. 

4 
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2. Floristikos 

paslaugų plėtra. 

Supažindinama su 

floristikos paslaugų 

statistiniais ir ekonominiais 

rodikliais, rinkos plėtros 

tendencijomis Lietuvoje ir 

užsienyje, darbo jėgos 

paklausa ir pasiūla, naujais 

paslaugų organizavimo 

principais. 

Paskaita:  

„Floristikos paslaugų 

rinkos plėtros tendencijos 

Lietuvoje ir užsienyje“. 

 

Mokymo metodas -  

aktyvioji paskaita, 

diskusija. 

Paskaitos 

„Floristikos 

paslaugų rinkos 

plėtros tendencijos 

Lietuvoje ir 

užsienyje“ 

konspektas. 

 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, (216 

kabinetas). 

Adresas: 

Karaliaus 

Mindaugo pr. 

11, 

LT – 44287 

Kaunas. 

4 

3.Mokytojo 

projektas 

,,Įgytų žinių 

pritaikymas 

floristo 

profesinio 

rengimo 

procese“. 

 

Mokytojas su kolegomis 

rengia projektą, kuriame 

pateikia siūlymus, kaip 

aplankytų floristikos 

įmonių paslaugų teikimo 

technologines naujoves ir 

plėtros tendencijas galima 

pritaikyti profesinio 

rengimo programų turiniui. 

 

Mokymo metodas - 

projektinis darbas. 

Projekto 

reikalavimai ir 

vertinimo kriterijai. 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, (216 

kabinetas). 

Adresas: 

Karaliaus 

Mindaugo pr. 

11, 

LT – 44287 

Kaunas. 

2 

 

Mokytojų mokytojo darbo patirtis ir kompetencijos 

Regina Ribokienė, UAB „Katūnas“ direktorė, dalyvavusi ir teisėjavusi profesinio meistriškumo 

konkursuose „Žiemos puokštė“; 
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Greta Volkienė, UAB „Katūnas“ floristė vadybininkė. 

 

Specialieji moduliai 

 

Modulio kodas ir pavadinimas 

S.9.1. Augalų paruošimas komponuoti ir jų priežiūra 

 

Modulio paskirtis 

Tobulinti augalų paruošimo komponuoti ir jų priežiūros technologines kompetencijas. 

 

Mokymo elementai ir jų aprašymas 

Mokymo 

elemento 

pavadinimas 

Mokymo turinys Mokymui skirta 

medžiaga 

Mokymo vieta Mokymo 

trukmė, 

val. 

1.Augalų ir 

naudojamų 

priemonių 

paruošimas 

komponavimui.  

 

Mokoma paruošti 

augalus, priedus ir 

medžiagas 

komponavimui. 

Mokoma paruošti 

įrankius, indus augalų 

komponavimui. 

 

Mokymo metodai-

instruktavimas, 

demonstravimas, 

praktinis mokymas. 

Darbų saugos 

instrukcijos.  

Augalų priedų ir 

medžiagų paruošimo 

aprašas. 

Įrankių paruošimo 

aprašas.  

Vazų ir indų 

paruošimo 

komponavimui 

aprašas.  

 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

10 

2. Skintų ir 

vazoninių augalų 

grupavimas. 

Mokoma grupuoti 

skintus ir vazoninius 

augalus pagal 

morfologines ir 

biologines savybes. 

Skintų augalų 

grupavimo pagal 

morfologines  ir 

biologines savybes 

aprašai. 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

6 
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Mokymo metodai - 

demonstravimas, 

praktinis mokymas. 

Vazoninių augalų 

grupavimo pagal 

morfologines  ir 

biologines savybes 

aprašai. 

  

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

3. Augalų 

paruošimas 

komponavimui ir 

priežiūra, 

panaudojant 

chemines 

priemones. 

Supažindinama su 

augalų priežiūrai 

naudojamomis 

cheminėmis 

priemonėmis ir jų 

naudojimo 

instrukcijomis. 

Mokoma paruošti 

augalus komponavimui 

ir atlikti jų priežiūros 

darbus, naudojant 

chemines priemones. 

 

Mokymo metodas-

instruktavimas, 

praktinis mokymas. 

Cheminių priemonių 

naudojamų augalų 

priežiūrai darbų 

saugos instrukcijos.  

Firmų „Chrysal“, 

„Oazis“ 

naudojamų 

floristikoje augalų 

priežiūrai cheminių 

priemonių sąrašas, 

naudojimo instrukcijų 

ir katalogų kopijos. 

  

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

6 

4. Įvairių augalo 

dalių paruošimas 

komponavimui. 

Mokoma paruošti: 

augalų kotus 

komponavimui ir 

merkimui, augalų lapus 

ir žiedus 

komponavimui  pagal 

morfologines ir 

biologines savybes, bei 

Augalų dalių 

paruošimo darbų 

saugos instrukcijos. 

Augalo dalių aprašai. 

Augalo dalių 

paruošimo 

komponavimui 

aprašai. 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

18 
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technologinius 

reikalavimus. 

Mokoma paruošti 

vaisius ir sėklas 

komponavimui.  

 

Mokymo metodai- 

instruktavimas, 

praktinis mokymas, 

demonstravimas. 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

5. Savarankiška 

užduotis. 

Savarankiškas darbas - 

pateiktų augalų 

paruošimas 

komponavimui. 

 

Mokymo metodas-

savarankiškas darbas. 

Užduočių variantų 

aprašymai ir 

vertinimo kriterijai. 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

6 

 

Mokytojų mokytojo darbo patirtis ir kompetencijos 

Regina Ribokienė, UAB „Katūnas“ direktorė, dalyvavusi ir teisėjavusi profesinio meistriškumo 

konkursuose „Žiemos puokštė“; 

Greta Volkienė, UAB „Katūnas“ floristė vadybininkė. 

 

Modulio kodas ir pavadinimas 

S.9.2. Augalų tvirtinimas 
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Modulio paskirtis 

Tobulinti augalų tvirtinimo technologines kompetencijas. 

 

Mokymo elementai ir jų aprašymas 

Mokymo 

elemento 

pavadinimas 

Mokymo turinys Mokymui skirta medžiaga Mokymo vieta Mokymo 

trukmė, 

val. 

1. Florekso 

paruošimas 

Mokoma paruošti 

ir pritvirtinti 

floreksą 

komponuojant 

gėles. 

 

Mokymo 

metodas-

instruktavimas, 

demonstravimas 

ir praktinis 

darbas. 

Florekso paruošimo  

aprašas.  

„OASIS“ firmos florekso 

paruošimo vaizdo įrašų 

kopijos. 

 

VšĮ Kauno 

paslaugų verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

6 

2. Augalo dalių 

tvirtinimas į 

puokštes ir 

kompozicijas. 

Mokoma tvirtinti 

augalų kotus, 

lapus, žiedus, 

vaisius ir juos 

įkomponuoti į 

puokštes ir 

kompozicijas. 

 

Mokymo 

metodas-

instruktavimas, 

praktinis darbas.  

Augalų tvirtinimo darbų 

saugos instrukcijos. 

Floristikoje naudojamų 

tvirtinimo medžiagų ir 

priemonių aprašai. 

Augalų dalių tvirtinimo     

puokštėse ir kompozicijose 

aprašai.  

 

 

VšĮ Kauno 

paslaugų verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

28 

3. Savarankiška  Savarankiškas Užduočių variantų aprašymai VšĮ Kauno 6 
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užduotis. darbas - parinktų 

augalo ir jo dalių 

tvirtinimas 

puokštėje ar 

kompozicijoje. 

 

Mokymo 

metodas-

savarankiškas  

darbas. 

ir vertinimo kriterijai. paslaugų verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

 

Mokytojų mokytojo darbo patirtis ir kompetencijos 

Regina Ribokienė,  UAB „Katūnas“ direktorė, dalyvavusi ir teisėjavusi profesinio meistriškumo 

konkursuose „Žiemos puokštė“; 

Greta Volkienė, UAB „Katūnas“ floristė  vadybininkė. 

 

Modulio kodas ir pavadinimas  

S.9.3. Floristinių objektų gaminimas 

 

Modulio paskirtis 

Tobulinti floristinių objektų gaminimo  technologines kompetencijas. 

 

Mokymo elementai ir jų aprašymas 

Mokymo 

elemento 

pavadinimas 

Mokymo turinys Mokymui skirta medžiaga Mokymo 

vieta 

Mokymo 

trukmė, 

val. 

1. Interjero 

floristinių 

objektų 

parinkimas. 

Mokoma parinkti 

floristinį objektą 

interjero 

papuošimui. 

 

Mokymo metodas-

Interjerų klasifikacija ir 

pagrindinių charakteristikų  

aprašai. 

Įvairių interjerų puošimo 

floristinių objektų 

pavyzdžiai (nuotraukos). 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

4 
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instruktavimas, 

aiškinimas, 

praktinis mokymas. 

centras, 

floristikos 

studija 

 (104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

2. Stalo 

puošimui 

floristinio 

objekto 

gaminimas iš 

natūralių  

gamtinių 

medžiagų. 

Mokoma paruošti 

natūralias gamtines 

medžiagas (šaknis, 

šakas, lapus, stiebus 

ir kt.) floristinių 

objektų gamybai. 

Mokama pagaminti 

floristinį objektą 

stalo puošimui, 

taikant įvairias 

technologijas. 

 

Mokymo metodas-

instruktavimas, 

demonstravimas, 

praktinis mokymas.  

Darbų saugos instrukcijos. 

Natūralių gamtinių 

medžiagų aprašai. 

Įrankių ir priedų katalogų 

kopijos.  

Floristinių objektų 

gaminimo iš natūralių 

gamtinių medžiagų 

aprašas.  

 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

30 

3. Stalo 

puošimui 

floristinio 

objekto 

gaminimas iš 

kitų medžiagų. 

Supažindinama su 

putoplasto, tinklo, 

makroflekso, vielos 

asortimentu ir jų 

panaudojimo 

galimybėmis, 

gaminant stalo 

puošimo floristinius 

objektus.  

Darbų saugos instrukcijos. 

Medžiagų (putoplastas, 

tinklas, makrofleksas, 

viela) aprašai. 

Floristinių objektų iš 

putoplasto, tinklo, 

makroflekso, vielos 

gaminimo aprašai. 

 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

30 



 

14 
 

Mokoma gaminti, 

stalo puošimo 

floristinius objektus, 

naudojant įvairias 

medžiagas. 

Mokymo metodas-

instruktavimas, 

demonstravimas, 

praktinis mokymas.  

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

4. Savarankiška 

užduotis. 

Savarankiškas 

darbas –interjero -

stalo floristinio 

objektų 

pagaminimas, 

panaudojant įvairias 

medžiagas. 

 

Mokymo metodas - 

savarankiškas 

darbas. 

Užduoties variantų 

aprašymai ir vertinimo 

kriterijai. 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

6 

 

Mokytojų mokytojo darbo patirtis ir kompetencijos 

Regina Ribokienė, UAB „Katūnas“ direktorė, dalyvavusi ir teisėjavusi profesinio meistriškumo 

konkursuose „Žiemos puokštė“; 

Greta Volkienė, UAB „Katūnas“ floristė vadybininkė. 

 

Modulio kodas ir pavadinimas  

S.9.4. Komponavimas ir dekoravimas naudojant skirtingas tradicines ir netradicines medžiagas 

 

Modulio paskirtis 
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Tobulinti komponavimo ir dekoravimo naudojant skirtingas tradicines ir netradicines medžiagas 

(gipsą, parafiną, popieriaus atliekas ir kt.) technologines kompetencijas. 

 

Mokymo elementai ir jų aprašymas 

Mokymo 

elemento 

pavadinimas 

Mokymo turinys Mokymui skirta 

medžiaga 

Mokymo vieta Mokymo 

trukmė, 

val. 

1.Tradicinių ir 

netradicinių 

medžiagų 

taikymas 

komponuojant ir 

dekoruojant 

floristinius 

objektus. 

Supažindinama su 

tradicinių (augalinės) ir 

netradicinių (gipso, 

parafino, popieriaus 

atliekų ir kt.) medžiagų 

įvairove, mokoma juos 

taikyti komponuojant  ir 

dekoruojant floristinius 

objektus. 

 

Mokymo metodas-

demonstravimas, 

pristatymas, praktinis 

mokymas 

Tradicinių (augalinės 

kilmės) ir 

netradicinių (gipso, 

parafino, popieriaus 

atliekų ir kt.) 

medžiagų aprašai. 

„OASIS“ firmos 

medžiagų katalogų 

kopijos. 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

4 

2. Floristinio 

objekto -  vainiko 

eskizo kūrimas. 

Mokoma kurti 

komponuojamo 

floristinio objekto –

vainiko  eskizą. 

 

Mokymo metodas-

aiškinimas, praktinis 

mokymas.  

Floristinio objekto -

vainiko eskizo 

kūrimo aprašas. 

 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

6 
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Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

3. Floristinio 

objekto - vainiko 

karkasų 

gaminimas.  

Mokoma gaminti 

vainikų karkasus pagal 

sukurtus eskizus, 

naudojant įvairias 

netradicines medžiagas 

(gipsą, parafiną, 

popieriaus atliekas ir 

kt.). 

 

Mokymo metodas-

instruktavimas, 

demonstravimas, 

praktinis mokymas. 

Vainikų karkasų 

gaminimo iš 

netradicinių 

medžiagų aprašai. 

Vainikų karkasų 

pavyzdžių kopijos.  

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

24 

4. Vainiko 

komponavimas ir 

dekoravimas 

naudojant 

tradicines ir 

netradicines 

medžiagas. 

Mokoma komponuoti ir 

dekoruoti vainikus, 

panaudojant tradicines 

(augalinės kilmės) ir 

netradicines (gipsą, 

parafiną,  popieriaus 

atliekas ir kt.) 

dekoravimo medžiagas. 

 

Mokymo metodas-

aiškinimas, 

demonstravimas, 

praktinis mokymas. 

Darbų saugos 

instrukcijos dirbant 

su gipsu, parafinu, 

popieriumi. 

Vainiko 

komponavimo ir 

dekoravimo, 

naudojant tradicines 

ir netradicines  

medžiagas (gipsą, 

parafiną,  popieriaus 

atliekas ir kt.) 

aprašai.  

 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

24 

5. Netradicinių Supažindinama su Netradicinių objektų VšĮ Kauno 24 
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objektų (mašinų, 

urnų) 

dekoravimas. 

netradicinių objektų 

(mašinų, urnų) svarba ir 

dekoravimo 

technologijomis. 

Mokoma dekoruoti 

netradicinius objektus 

(mašinas, urnas).   

 

Mokymo metodai-

instruktavimas, praktinis 

mokymas, 

demonstravimas. 

(mašinų, urnų) 

dekoravimo 

technologijos 

aprašai. 

Netradicinių objektų 

(mašinų, urnų) 

dekoravimo 

pavyzdžiai 

(nuotraukos).  

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

7. Savarankiška 

užduotis. 

Mokytojas 

savarankiškai sukuria 

vainiką, dekoruoja pagal 

parengtą eskizą, 

naudojant netradicines 

medžiagas, ir dekoruoja 

urną. 

 

Mokymo metodas-

savarankiškas darbas. 

Užduočių variantų 

aprašymai ir 

vertinimo kriterijai. 

VšĮ Kauno 

paslaugų 

verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo 

centras, 

floristikos 

studija 

(104 

kabinetas). 

Adresas: 

Miško g. 15, 

LT – 44318 

Kaunas. 

12 

 

Mokytojų mokytojo darbo patirtis ir kompetencijos 

Regina Ribokienė, UAB „Katūnas“ direktorė, dalyvavusi ir teisėjavusi profesinio meistriškumo 

konkursuose „Žiemos puokštė“; 

Greta Volkienė, UAB „Katūnas“ floristė  vadybininkė. 
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