
 
 

FLORISTO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

______________________ 
(Programos pavadinimas) 

 

 

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: 

P42021403, P43021403 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų 

T43021405 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – floristas 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: 

P42021403 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje 

P43021403, T43021405 – vidurinis išsilavinimas 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) – nėra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa parengta įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą 

projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-

03-001). 

 

Programa atnaujinta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos 

kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001). 
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1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS 
 

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. 
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2. PROGRAMOS PARAMETRAI 

 

Valstybinis 

kodas 

Modulio pavadinimas LTKS 

lygis 

Apimtis 

mokymosi 

kreditais 

Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi 

rezultatai 

Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)* 

4000006 Įvadas į profesiją IV 2 Pažinti profesiją. Išmanyti floristo profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo 

rinkoje. 

Suprasti floristo profesinę veiklą, veiklos procesus, funkcijas 

ir uždavinius. 

Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu 

būdu įgytus floristo kvalifikacijai būdingus gebėjimus. 

Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai)* 

4102201 Saugus elgesys 

ekstremaliose situacijose 

IV 1 Saugiai elgtis ekstremaliose 

situacijose. 

Išmanyti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus. 

Išmanyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose 

reikalavimus ir instrukcijas, garsinius civilinės saugos 

signalus. 

4102102 Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

IV 5 Reguliuoti fizinį aktyvumą. Išmanyti fizinio aktyvumo formas. 

Demonstruoti asmeninį fizinį aktyvumą. 

Taikyti fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į darbo 

specifiką. 

4102203 Darbuotojų sauga ir 

sveikata 

IV 2 Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti. Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, 

keliamus darbo vietai. 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 60 mokymosi kreditų) 

Privalomieji (iš viso 60 mokymosi kreditų) 

302140001 Augalinės medžiagos 

parengimas 

kompozicijoms 

III 5 Parinkti augalus floristinėms 

kompozicijoms. 

Klasifikuoti augalus. 

Parinkti dažniausiai naudojamus skintus, džiovintus ir 

vazoninius augalus. 

Paruošti augalo sudedamąsias dalis floristinėms 

kompozicijoms. 

Pritaikyti augalo sudedamąsias dalis floristinėse 

kompozicijose. 

Paruošti augalus komponuoti. Apibūdinti gamtines bei pramonines medžiagas, naudojamas 

floristikoje. 

Parinkti floristinius substratus augalų komponavimui, 
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priežiūrai. 

Paruošti komponuoti skintus, vazoninius ir džiovintus 

augalus. 

Pakuoti ir paruošti transportuoti augalus bei jų 

kompozicijas. 

302140002 Augalų komponavimas III 10 Jungti augalines medžiagas. Saugiai ir tikslingai naudoti floristo įrankius. 

Apibūdinti pagrindinius augalų komponavimo būdus. 

Tvirtinti augalus įvairiais būdais, naudojant skirtingas 

medžiagas ir metodus. 

Gaminti augalų jungimui naudojamas detales ir 

konstrukcijas. 

Komponuoti augalus su kitais 

daiktiniais objektais. 

Apibūdinti pramonines medžiagas, naudojamas floristinėse 

kompozicijose. 

Parinkti pramonines medžiagas, naudojamas floristinėse 

kompozicijose. 

Naudoti pramonines medžiagas floristinėse kompozicijose. 

402140004 Floristinių kompozicijų 

kūrimas 

IV 20 Komponuoti skirtingų stilių 

floristinius darbus. 

Paaiškinti meninės raiškos harmonizavimo priemones 

floristinėse kompozicijose. 

Atskirti floristinius stilius. 

Pritaikyti istorinių epochų tradicijas floristikoje. 

Taikyti floristiniuose darbuose kompozicijos ir spalvų 

derinimo principus. 

Parinkti spalvinius derinius puokštėms ir kompozicijoms. 

Komponuoti skirtingų floristinių stilių puokštes ir 

kompozicijas. 

Kurti progines kompozicijas. Apibūdinti švenčių floristikos įvairovę. 

Kurti kalendorinių švenčių floristines kompozicijas. 

Kurti valstybinėms šventėms tinkančią floristiką. 

Komponuoti šeimos šventėms skirtą floristiką. 

Kurti gedulo renginiams skirtą floristiką. 

Taikyti įvairius aksesuarus šventinėje ir proginėje 

floristikoje. 

Gaminti floristinėms kompozicijoms naudojamas detales ir 

konstrukcijas. 

402140005 Interjero ir eksterjero IV 20 Parinkti augalus įvairios Apibūdinti meninės raiškos harmonizavimo priemones 



5 

floristinio 

apipavidalinimo 

projektavimas ir projekto 

įgyvendinimas 

paskirties bei skirtingų aplinkos 

sąlygų interjerams bei jų 

prieigoms. 

fitokompozicijose. 

Atpažinti lauko dekoratyviuosius ir patalpų augalus. 

Identifikuoti interjero ir artimiausių interjero prieigų stilių ir 

savybes. 

Parinkti augalus pagal bioekologinius ir dekoratyvinius 

interjero kriterijus. 

Parengti ir pristatyti interjero floristinio apipavidalinimo 

projektą užsakovui. 

Kurti interjero fitokompozicijas. Apžvelgti fitokompozicijų tipologiją interjere. 

Išmanyti augalų sodinimą, dauginimą ir auginimą įvairiuose 

substratuose. 

Parinkti indus, vazonus, talpas augalams įvairių tipų 

interjerams. 

Paruošti komponuoti augalus vazonuose. 

Taikyti floristinius aksesuarus fitokompozicijoms. 

Projektuoti pagal meninio komponavimo pagrindus 

fitokompozicijas interjerui. 

Gaminti pagal meninio komponavimo pagrindus 

fitokompozicijas interjerui. 

Prižiūrėti fitokompozicijas. 

Komponuoti fitokompozicijas 

eksterjere. 

Apžvelgti augalų pasiūlos naujoves. 

Taikyti madingas tendencijas, šiuolaikines medžiagas ir 

technologijas fitokompozicijoms eksterjere. 

Paruošti komponuoti lauko augalus vazonuose. 

Gaminti erdvines (tūrines) kompozicijas. 

Gaminti plokštumines kompozicijas. 

Sudaryti balkonų ir terasų fitokompozicijas. 

Prižiūrėti balkonų ir terasų fitokompozicijas. 

Suplanuoti gėlyną. 

402140006 Floristinio objekto 

eksponavimas 

IV 5 Pristatyti floristinį objektą 

vartotojui. 

Apibūdinti floristinio objekto pristatymo vartotojui 

galimybes. 

Pristatyti floristinio objekto idėjas viešojoje erdvėje. 

Įrengti floristinio objekto ekspoziciją. 

Instaliuoti floristinį objektą erdvėse. 

Parinkti tinkamą floristinio objekto ekspozicijos apšvietimą. 
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Pristatyti floristinį objektą 

internetinėje erdvėje. 

Apibūdinti floristinio objekto pristatymo internetinėje 

erdvėje galimybes. 

Parengti floristinio objekto pristatymo planą. 

Fotografuoti floristinius darbus. 

Sudaryti floristinių dirbinių katalogą. 

Viešinti floristinius dirbinius internetinėje erdvėje. 

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)* 

402140007 Floristikos paslaugų 

teikimo veiklos 

organizavimas 

IV 5 Įvertinti floristikos paslaugų 

teikimo aplinką. 

Apibūdinti floristikos paslaugų teikimo veiklas. 

Palyginti floristikos paslaugų teikimo aplinkas. 

Įvertinti floristikos paslaugų teikimo poreikį. 

Organizuoti floristikos paslaugų 

teikimo veiklą. 

Taikyti verslo etikos principus. 

Taikyti paslaugų rinkodaros ir reklamos principus. 

Parengti dokumentus floristikos paslaugų teikimo įmonei 

steigti ir (arba) organizuoti individualią veiklą. 

402140008 Floristiniams darbams 

reikalingų detalių ir 

konstrukcijų gamyba 

IV 5 Parinkti floristiniams darbams 

gaminti reikalingas detales ir 

konstrukcijas. 

Apibūdinti floristiniams darbams gaminti naudojamas 

detales ir konstrukcijas. 

Įvertinti floristiniams darbams naudojamų detalių ir 

konstrukcijų gamybai naudojamas medžiagas. 

Atrinkti floristiniams darbams gaminti reikalingas detales ir 

konstrukcijas. 

Gaminti floristiniams darbams 

reikalingas detales ir 

konstrukcijas. 

Apibūdinti floristiniams darbams naudojamų detalių ir 

konstrukcijų gamybos ypatumus. 

Gaminti detales puokštėms komponuoti. 

Gaminti konstrukcijas aplinkos dekoro kompozicijoms. 

402140009 Plokštuminių floristinių 

kompozicijų kūrimas 

IV 5 Kurti plokštumines floristines 

kompozicijas. 

Apibūdinti plokštuminių floristinių kompozicijų įvairovę ir 

kūrimo principus. 

Parinkti įrankius ir medžiagas, naudojamus plokštuminėms 

floristinėms kompozicijoms kurti. 

Kurti koliažus ir reljefinius floristinius paveikslus, pritaikant 

gamtines ir papildomas medžiagas. 

Kurti floristinius pano, širmas, gobelenus, kilimus, 

naudojant augalus ir papildomas medžiagas. 

Taikyti plokštumines 

kompozicijas interjero ir 

eksterjero dekoravimui. 

Sudaryti veiksmų planą didelių apimčių plokštuminės 

kompozicijos sukūrimui, transportavimui ir eksponavimui. 

Pritaikyti plokštumines floristines kompozicijas konkrečių 
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interjerų dekoravimui. 

Pritaikyti plokštumines kompozicijas konkrečių eksterjerų 

dekoravimui. 

Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

4000002 Įvadas į darbo rinką IV 10 Formuoti darbinius įgūdžius 

realioje darbo vietoje. 

Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas 

kompetencijas. 

Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje 

darbo vietoje. 

Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. 

* Šie moduliai vykdant tęstinį profesinį mokymą neįgyvendinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas 

integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius. 
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3. REKOMENDUOJAMA MODULIŲ SEKA 
 

Valstybinis 

kodas 

Modulio pavadinimas LTKS 

lygis 

Apimtis mokymosi 

kreditais 

Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai (jei 

taikoma) 

Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)* 

4000006 Įvadas į profesiją IV 2 Netaikoma. 

Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai)* 

4102201 Saugus elgesys ekstremaliose 

situacijose 

IV 1 Netaikoma. 

4102102 Sąmoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas 

IV 5 Netaikoma. 

4102203 Darbuotojų sauga ir sveikata IV 2 Netaikoma. 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 60 mokymosi kreditų) 

Privalomieji (iš viso 60 mokymosi kreditų) 

302140001 Augalinės medžiagos parengimas 

kompozicijoms 

III 5 Netaikoma. 

302140002 Augalų komponavimas III 10 Baigtas šis modulis: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

402140004 Floristinių kompozicijų kūrimas IV 20 Baigti šie moduliai: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Augalų komponavimas 

402140005 Interjero ir eksterjero floristinio 

apipavidalinimo projektavimas ir 

projekto įgyvendinimas 

IV 20 Baigti šie moduliai: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Augalų komponavimas 

Floristinių kompozicijų kūrimas 

402140006 Floristinio objekto eksponavimas IV 5 Baigti šie moduliai: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Augalų komponavimas 

Floristinių kompozicijų kūrimas 

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)* 

402140007 Floristikos paslaugų teikimo veiklos 

organizavimas 

IV 5 Netaikoma. 

402140008 Floristiniams darbams reikalingų 

detalių ir konstrukcijų gamyba 

IV 5 Baigti šie moduliai: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Augalų komponavimas 



9 

Floristinių kompozicijų kūrimas 

Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir 

projekto įgyvendinimas 

402140009 Plokštuminių floristinių 

kompozicijų kūrimas 

IV 5 Baigti šie moduliai: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Augalų komponavimas 

Floristinių kompozicijų kūrimas 

Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir 

projekto įgyvendinimas 

Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

4000002 Įvadas į darbo rinką IV 10 Baigti visi floristo kvalifikaciją sudarantys privalomieji moduliai 

* Šie moduliai vykdant tęstinį profesinį mokymą neįgyvendinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas 

integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius. 
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4. REKOMENDACIJOS DĖL PROFESINEI VEIKLAI REIKALINGŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO 
 

Bendrosios kompetencijos Bendrųjų kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai 

Raštingumo kompetencija Rašyti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, prašymą, ataskaitą, elektroninį laišką. 

Bendrauti ir užmegzti ryšį su klientais, verslo bei socialiniais partneriais. 

Taisyklingai vartoti profesinius terminus. 

Daugiakalbystės kompetencija Bendrauti profesine užsienio kalba darbinėje aplinkoje. 

Suprasti raštu ir žodžiu perduodamą informaciją. 

Bendrauti užsienio kalba su klientais. 

Rašyti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, prašymą, ataskaitą, elektroninį laišką užsienio kalba. 

Matematinė kompetencija ir gamtos mokslų, 

technologijų ir inžinerijos kompetencija 

Atlikti aritmetinius veiksmus. 

Išmanyti kiekio matavimo vienetus. 

Perduoti su darbu susijusią informaciją IT priemonėmis kitiems darbuotojams, klientams, verslo bei 

socialiniams partneriams. 

Skaitmeninė kompetencija Atlikti informacijos paiešką internete. 

Rinkti, apdoroti ir saugoti darbui reikalingą informaciją. 

Dokumentuoti darbų aplankus. 

Rengti darbo pristatymą kompiuterinėmis programomis, naudotis vaizdų grafinio apdorojimo programa. 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija 

Įsivertinti turimas žinias ir gebėjimus, numatyti savo profesinio tobulinimosi planą. 

Pritaikyti turimas žinias ir gebėjimus dirbant individualiai ir su kolektyvu. 

Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus. 

Pilietiškumo kompetencija Valdyti savo psichologines būsenas, pojūčius ir savybes. 

Tinkamai elgtis kritinėse situacijose. 

Dirbti su komanda. 

Verslumo kompetencija Išmanyti verslo kūrimo galimybes. 

Suprasti užsakovų poreikius. 

Dirbti savarankiškai, planuoti savo laiką. 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija 

Gerbti save ir kitus. 

Pažinti įvairių šalių kultūrinius skirtumus, juos gerbti. 

Bendrauti su skirtingų kultūrų atstovais. 

Lavinti estetinį požiūrį į aplinką. 
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5. PROGRAMOS STRUKTŪRA, VYKDANT PIRMINĮ IR TĘSTINĮ PROFESINĮ MOKYMĄ 
 

Kvalifikacija – floristas, LTKS lygis IV 

Programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, struktūra Programos, skirtos tęstiniam profesiniam mokymui, struktūra 

Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai) 

Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai  

Įvadinis modulis (0 mokymosi kreditų) 

– 

Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai) 

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai 

Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai 

Bendrieji moduliai (0 mokymosi kreditų) 

– 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 60 

mokymosi kreditų) 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms, 5 mokymosi kreditai 

Augalų komponavimas, 10 mokymosi kreditų 

Floristinių kompozicijų kūrimas, 20 mokymosi kreditų 

Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir projekto 

įgyvendinimas, 20 mokymosi kreditų 

Floristinio objekto eksponavimas, 5 mokymosi kreditai 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 60 

mokymosi kreditų) 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms, 5 mokymosi kreditai 

Augalų komponavimas, 10 mokymosi kreditų 

Floristinių kompozicijų kūrimas, 20 mokymosi kreditų 

Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir projekto 

įgyvendinimas, 20 mokymosi kreditų 

Floristinio objekto eksponavimas, 5 mokymosi kreditai 

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Floristikos paslaugų teikimo veiklos organizavimas, 5 mokymosi kreditai 

Floristiniams darbams reikalingų detalių ir konstrukcijų gamyba, 5 

mokymosi kreditai 

Plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimas, 5 mokymosi kreditai 

Pasirenkamieji moduliai (0 mokymosi kreditų) 

– 

Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų 

Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų 

 

Pastabos 

 Vykdant pirminį profesinį mokymą asmeniui turi būti sudaromos sąlygos mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (jei taikoma). 

 Vykdant tęstinį profesinį mokymą asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

 Tęstinio profesinio mokymo programos modulius gali vesti mokytojai, įgiję andragogikos žinių ir turintys tai pagrindžiantį dokumentą arba turintys neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo patirties. 

 Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose modulį vedantis mokytojas turi būti baigęs civilinės saugos mokymus pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento direktoriaus patvirtintą mokymo programą ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą. 

 Tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus 

modulius. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos 
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programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953 „Dėl Mokinių, besimokančių pagal 

pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo“. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą vedantis 

mokytojas turi būti baigęs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą. 

 Tęstinio profesinio mokymo programose saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas pagal poreikį į kvalifikaciją sudarančioms 

kompetencijoms įgyti skirtus modulius. 
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6. PROGRAMOS MODULIŲ APRAŠAI 
 

6.1. ĮVADINIS MODULIS 

 

Modulio pavadinimas – „Įvadas į profesiją“ 

Valstybinis kodas 4000006 

Modulio LTKS lygis IV 

Apimtis mokymosi kreditais 2 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti 

1. Pažinti profesiją. 1.1. Išmanyti floristo profesiją ir 

jos teikiamas galimybes darbo 

rinkoje. 

Tema. Floristo profesijos samprata 

 Floristo profesinė veikla, jos procesai ir funkcijos 

 Floristo darbo specifika 

Tema. Floristo profesijos galimybės darbo rinkoje 

 Floristui reikalingi verslumo gebėjimai ir privataus verslo galimybės 

 Floristo asmeninės savybės 

1.2. Suprasti floristo profesinę 

veiklą, veiklos procesus, funkcijas 

ir uždavinius. 

Tema. Floristo mokymo programos paskirtis ir struktūra 

 Modulinės profesinio mokymo programos tikslai ir uždaviniai 

 Mokymosi formos ir metodai, pasiekimų įvertinimo kriterijai; mokymosi įgūdžių 

demonstravimo formos (metodai) 

1.3. Demonstruoti jau turimus, 

neformaliuoju ir (arba) savaiminiu 

būdu įgytus floristo kvalifikacijai 

būdingus gebėjimus. 

Tema. Turimų gebėjimų, įgytų savaiminiu ar neformaliuoju būdu, įsivertinimas 

 Savaiminiu ar neformaliuoju būdu įgyti gebėjimai, jų vertinimas 

 Savaiminiu ar neformaliuoju būdu įgytų gebėjimų demonstravimas 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai 

Siūlomas įvadinio modulio įvertinimas – įskaityta (neįskaityta). 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems ištekliams 

Mokymo(si) medžiaga: 

 Floristo modulinė profesinio mokymo programa 

 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga 

 Testas turimiems gebėjimams įsivertinti 

Mokymo(si) priemonės: 

 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti 

Reikalavimai teorinio ir 

praktinio mokymo vietai 

Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) 

medžiagai pateikti. 

Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta floristo darbo įrankiais, įranga, vaizdinėmis priemonėmis, floristinėmis medžiagomis, 
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augalais.  

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 

patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) floristo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės veiklos patirtį. 
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6.2. KVALIFIKACIJĄ SUDARANČIOMS KOMPETENCIJOMS ĮGYTI SKIRTI MODULIAI 

 

6.2.1. Privalomieji moduliai 

 

Modulio pavadinimas – „Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms“ 

Valstybinis kodas 302140001 

Modulio LTKS lygis III 

Apimtis mokymosi kreditais 5 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai (jei taikoma) 

Netaikoma 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti 

1. Parinkti augalus 

floristinėms kompozicijoms. 

1.1. Klasifikuoti augalus. Tema. Augalų klasifikavimo principai 

 Pagrindiniai augalų sistematiniai vienetai 

 Augalų sisteminimas pagal morfologinius, anatominius, fiziologinius požymius 

Tema. Augalų skirstymas pagal augimvietę ir ilgaamžiškumą 

 Natūralių augimviečių augalai (pievų, miškų, pelkių, vandens) 

 Lauko dekoratyvieji augalai (vienmečiai, dvimečiai, daugiamečiai) 

 Patalpų augalai (kambariniai, šiltnaminiai) 

1.2. Parinkti dažniausiai 

naudojamus skintus, džiovintus ir 

vazoninius augalus. 

Tema. Skintų augalų asortimentas ir pritaikymas floristikoje 

 Dažniausiai naudojamų skintų augalų asortimentas 

 Skintų augalų pritaikymas floristikoje 

Tema. Vazoninių augalų asortimentas ir pritaikymas floristikoje 

 Dažniausiai naudojamų vazoninių augalų asortimentas 

 Vazoninių augalų pritaikymas floristikoje 

Tema. Džiovintų augalų asortimentas ir pritaikymas floristikoje 

 Dažniausiai naudojamų džiovintų augalų asortimentas 

 Džiovintų augalų pritaikymas floristikoje 

1.3. Paruošti augalo sudedamąsias 

dalis floristinėms kompozicijoms. 
Tema. Augalo sudedamosios dalys 

 Šaknys, stuomuo, stiebas 

 Lapai 

 Žiedai, žiedynai 

 Vaisiai, sėklos 

Tema. Augalo sudedamųjų dalių parinkimas ir paruošimo būdai floristinėms 
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kompozicijoms 

 Augalo sudedamųjų dalių parinkimas floristinėms kompozicijoms 

 Augalo sudedamųjų dalių paruošimo būdai floristinėms kompozicijoms 

 Priemonės, įrankiai, medžiagos, skirtos augalų dalių paruošimui floristinėms 

kompozicijoms 

1.4. Pritaikyti augalo 

sudedamąsias dalis floristinėse 

kompozicijose. 

Tema. Augalo sudedamųjų dalių pritaikymas floristinėse kompozicijose 

 Augalo sudedamųjų dalių dekoratyviosios savybės 

 Augalo sudedamųjų dalių pritaikymo floristinėse kompozicijose galimybės 

2. Paruošti augalus 

komponuoti. 

2.1. Apibūdinti gamtines bei 

pramonines medžiagas, 

naudojamas floristikoje. 

Tema. Gamtinės medžiagos ir jų panaudojimas floristikoje 

 Gamtinių (augalinės, gyvulinės ir mineralinės kilmės) medžiagų, naudojamų floristikoje, 

įvairovė 

 Gamtinių medžiagų panaudojimas floristikoje 

Tema. Pramoninės medžiagos ir jų panaudojimas floristikoje 

 Pramoninės medžiagos, naudojamos augalų priežiūrai (trąšos, cheminės medžiagos kovai 

su augalų ligomis ir kenkėjais, vandens dezinfekavimo priemonės) 

 Pramoninės medžiagos, naudojamos augalų džiovinimui, konservavimui, dažymui, 

balinimui, skeletavimui 

 Pramoninės medžiagos ir priemonės, naudojamos augalų paruošimui komponuoti 

(parafinas, teipas, klijai) 

2.2. Parinkti floristinius substratus 

augalų komponavimui, priežiūrai. 
Tema. Floristiniai substratai 

 Gamtiniai ir sintetiniai substratai, naudojami floristikoje 

 Substratai, naudojami skintų augalų priežiūrai, komponavimui 

 Substratai, naudojami vazoninių augalų priežiūrai, komponavimui 

Tema. Floristinių substratų parinkimas augalų komponavimui 

 Substratų parinkimas skintų augalų priežiūrai, komponavimui 

 Substratų parinkimas vazoninių augalų komponavimui 

2.3. Paruošti komponuoti skintus, 

vazoninius ir džiovintus augalus. 
Tema. Skintų augalų paruošimas eksponavimui ir priežiūra 

 Dezinfekavimo, stimuliavimo priemonės, skirtos skintų augalų eksponavimui, priežiūrai 

parinkimas 

 Skintų augalų paruošimo eksponavimui būdai 

Tema. Skintų augalų džiovinimo būdai, priežiūra 

 Natūralūs ir terminiai augalų džiovinimo būdai 

 Augalų konservavimo, skeletavimo, dažymo būdai 

 Džiovintų augalų priežiūra 



17 

Tema. Vazoninių augalų paruošimas eksponavimui ir priežiūra 

 Pagrindinės vazoninių augalų ligos ir kenkėjai 

 Vazoninių augalų priežiūros įranga ir medžiagos 

Tema. Skintų, vazoninių, džiovintų augalų paruošimo komponuoti būdų parinkimas 

 Priemonių, medžiagų, įrankių, naudojamų skintų, vazoninių augalų atgaivinimui, 

gyvybingumui bei džiovintų augalų ilgaamžiškumui užtikrinti paruošimas 

 Skintų augalų paruošimas komponuoti 

 Vazoninių augalų paruošimas komponuoti 

 Džiovintų, konservuotų, skeletuotų augalų paruošimas komponuoti 

2.4. Pakuoti ir paruošti 

transportuoti augalus bei jų 

kompozicijas. 

Tema. Augalų ir floristinių kompozicijų pakavimas, paruošimas transportuoti 

 Augalų ir floristinių kompozicijų laikymo, sandėliavimo sąlygos (patalpos, talpos ir 

medžiagos) 

 Augalų ir floristinių kompozicijų pakavimo priemonės (pakavimo aparatai, įrankiai, 

popierius, dėžutės, maišeliai, tvirtinimo medžiagos) 

 Augalų ir floristinių kompozicijų paruošimo transportuoti priemonės ir medžiagos 

(gyvybingumo užtikrinimo, vyniojimo, rišimo, klijavimo) 

Tema. Augalų ir floristinių kompozicijų laikymas, sandėliavimas 

 Augalų ir floristinių kompozicijų tikrinimas, valymas, rūšiavimas 

 Augalų ir floristinių kompozicijų laikymo, sandėliavimo sąlygos (patalpos, talpos ir 

medžiagos) 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai 

Suklasifikuoti augalai pagal morfologinius, anatominius, fiziologinius požymius. Parinkti dažniausiai naudojami skinti, džiovinti 

ir vazoniniai augalai, apibūdintas jų pritaikymas floristikoje. Paruoštos augalų sudedamosios dalys floristinėms kompozicijoms. 

Pritaikytos pateiktų augalų sudedamosios dalys floristinėse kompozicijose. Apibūdintos gamtinės ir pramoninės medžiagos, 

nurodant jų panaudojimą floristikoje ir aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi. Parinkti tinkami 

floristiniai substratai. Parinkti tinkami skintų ir vazoninių augalų paruošimo būdai. Paruošti komponuoti pateikti skinti, džiovinti ir 

vazoniniai augalai, atsižvelgiant į jų biologinius ir dekoratyvinius ypatumus. Supakuoti ir paruošti transportuoti augalai bei jų 

kompozicijos, užtikrinant augalų gyvybingumą. 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems ištekliams 

Mokymo(si) medžiaga: 

 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga 

 Testas turimiems gebėjimams įsivertinti 

Mokymo(si) priemonės: 

 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai, iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti 

 Skinti, vazoniniai, džiovinti augalai ir įrankiai, medžiagos jų paruošimui bei priežiūrai 

 Floristiniai substratai augalų komponavimui 
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 Augalų džiovyklė 

 Augalų dažymo, konservavimo priemonės, medžiagos 

 Augalų ir floristinių kompozicijų pakavimo priemonės ir medžiagos (pakavimo prietaisas, įrankiai, popierius, dėžutės, maišeliai, 

tvirtinimo medžiagos) 

 Augalų ir floristinių kompozicijų paruošimo transportuoti priemonės ir medžiagos (gyvybingumo užtikrinimo, vyniojimo, 

rišimo, klijavimo) 

Reikalavimai teorinio ir 

praktinio mokymo vietai 

Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) 

medžiagai pateikti. 

Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta floristo darbo įrankiais, įranga, vaizdinėmis priemonėmis, darbo drabužiais, 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis, gamtinėmis ir pramoninėmis floristikoje naudojamomis medžiagomis, skintais, vazoniniais 

ir džiovintais augalais, floristiniais substratais, skirtais augalų komponavimui, augalų džiovinimo, dažymo, konservavimo 

priemonėmis ir medžiagomis, augalų ir floristinių kompozicijų pakavimo, paruošimo transportuoti priemonėmis ir medžiagomis. 

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 

patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) floristo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės veiklos patirtį. 

 

 

Modulio pavadinimas – „Augalų komponavimas“ 

Valstybinis kodas 302140002 

Modulio LTKS lygis III 

Apimtis mokymosi kreditais 10 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai (jei taikoma) 

Baigtas šis modulis: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti 

1. Jungti augalines 

medžiagas. 

1.1. Saugiai ir tikslingai naudoti 

floristo įrankius. 
Tema. Saugus ir tikslingas floristo įrankių, priemonių naudojimas jungiant augalines 

medžiagas 

 Pjovimo, kirpimo, gręžimo, užsukimo įrankiai, klijavimo prietaisai, naudojami augalų 

jungimui ir sutvirtinimui 

 Augalų jungimui naudojamos priemonės, medžiagos (vielos tinklas, kolbos) 

 Saugaus darbo taisyklės floristui 

1.2. Apibūdinti pagrindinius 

augalų komponavimo būdus. 
Tema. Pagrindiniai augalų komponavimo būdai floristikoje 

 Spindulinis (radialinis) augalų komponavimo būdas floristikoje 
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 Lygiagretus augalų komponavimo būdas floristikoje 

 Laisvas tankus augalų komponavimo būdas floristikoje 

 Laisvas ažūrinis komponavimo būdas floristikoje 

1.3. Tvirtinti augalus įvairiais 

būdais, naudojant skirtingas 

medžiagas ir metodus. 

Tema. Pagrindiniai augalų tvirtinimo būdai, naudojant skirtingas medžiagas 

 Smeigimas 

 Rišimas 

 Pynimas 

 Audimas 

 Susiuvimas 

 Klijavimas 

 Gipsavimas 

 Parafinavimas 

 Sluoksniavimas 

 Susukimas 

 Raizgymas 

 Augalų tvirtinimui naudojamų medžiagų parinkimas ir paruošimas 

Tema. Augalų tvirtinimas skirtingais tvirtinimo būdais, naudojant skirtingas medžiagas 

 Puokščių rišimas spinduliniu (radialiniu) ir lygiagrečiu komponavimo būdais 

 Kompozicijų kūrimas naudojant skirtingus augalų tvirtinimo ir komponavimo būdus 

1.4. Gaminti augalų jungimui 

naudojamas detales ir 

konstrukcijas. 

Tema. Augalų jungimui floristikoje naudojamos detalės ir konstrukcijos 

 Medžiagos, naudojamos floristikoje augalų jungimui 

 Detalių ir konstrukcijų parinkimas floristinėms kompozicijoms 

Tema. Augalų jungimui naudojamų detalių ir konstrukcijų gamyba 

 Saugus įrankių, medžiagų naudojimas detalių ir konstrukcijų gamybai 

 Medžiagų, įrankių parinkimas ir paruošimas augalų jungimui naudojamų detalių ir 

konstrukcijų gamybai 

 Augalų jungimui naudojamų detalių ir konstrukcijų gamyba konkrečiai floristinei 

kompozicijai 

2. Komponuoti augalus su 

kitais daiktiniais objektais. 

2.1. Apibūdinti pramonines 

medžiagas, naudojamas 

floristinėse kompozicijose. 

Tema. Augalų komponavimui naudojamų pramoninių medžiagų asortimentas 

 Floristikoje naudojamų pramoninių indų, talpų įvairovė 

 Floristikoje naudojamos pramoninės (statybinės, santechninės, tvirtinimo) medžiagos, 

detalės 

 Floristikoje naudojamų aksesuarų asortimentas 

2.2. Parinkti pramonines Tema. Augalų komponavimui naudojamų pramoninių medžiagų savybės 
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medžiagas, naudojamas 

floristinėse kompozicijose. 
 Pramoninių gaminių ir medžiagų parinkimas floristinėms kompozicijoms 

 Aksesuarų parinkimas floristinėms kompozicijoms 

 Floristikoje naudojamų pramoninių medžiagų pritaikymo galimybės, jų privalumai ir 

trūkumai 

Tema. Augalų komponavimui naudojamų pramoninių medžiagų parinkimas ir 

paruošimas komponavimui 

 Floristikoje naudojamų pramoninių medžiagų, gaminių, aksesuarų pritaikymo galimybės, 

privalumai ir trūkumai 

 Pramoninių gaminių, medžiagų ir aksesuarų paruošimas komponavimui 

2.3. Naudoti pramonines 

medžiagas floristinėse 

kompozicijose. 

Tema. Pramoninių medžiagų pritaikymas floristinėms kompozicijoms kurti 

 Pramoninių medžiagų paruošimas augalų komponavimui 

 Pramoninių gaminių ir medžiagų panaudojimas floristinės kompozicijose 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai 

Panaudoti saugiai ir tikslingai floristo įrankiai jungiant augalines medžiagas. Apibūdinti pagrindiniai augalų komponavimo būdai, 

įvertinant jų privalumus ir trūkumus. Sutvirtinti augalai įvairiais būdais, naudojant skirtingas medžiagas ir metodus, atsižvelgiant į 

aplinkosauginius ir ekologinius reikalavimus. Pagamintos augalų jungimui naudojamos detalės ir konstrukcijos, laikantis 

darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų. Apibūdintos ir tikslingai parinktos pramoninės medžiagos, 

naudojamos floristinėse kompozicijose. Sukurtos floristinės kompozicijos, panaudojus pramonines medžiagas. 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems ištekliams 

Mokymo(si) medžiaga: 

 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga 

 Testas turimiems gebėjimams įsivertinti 

Mokymo(si) priemonės: 

 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti 

 Augalų tvirtinimui naudojamos medžiagos ir įrankiai 

 Gamtinės medžiagos 

 Indai, talpos 

 Pramoninės (statybinės, santechninės, tvirtinimo) medžiagos, detalės 

 Floristikoje naudojami aksesuarai 

Reikalavimai teorinio ir 

praktinio mokymo vietai 

Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) 

medžiagai pateikti. 

Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta floristo darbo įrankiais, vaizdinėmis priemonėmis, darbo drabužiais, asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis, augalais, floristinėmis ir pramoninėmis medžiagomis, naudojamomis augalų tvirtinimui, aksesuarais. 

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 
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patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) floristo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės veiklos patirtį. 

 

 

Modulio pavadinimas – „Floristinių kompozicijų kūrimas“ 

Valstybinis kodas 402140004 

Modulio LTKS lygis IV 

Apimtis mokymosi kreditais 20 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai (jei taikoma) 

Baigti šie moduliai: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Augalų komponavimas 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti 

1. Komponuoti skirtingų 

stilių floristinius darbus. 

1.1. Paaiškinti meninės raiškos 

harmonizavimo priemones 

floristinėse kompozicijose. 

Tema. Meninės raiškos priemonės 

 Vizualieji floristiniai elementai 

 Taškas, linija, dėmė, plokštuma 

 Tekstūra, faktūra, šviesa, šešėlis, ažūras 

Tema. Floristinės kompozicijos harmonizavimo principai 

 Pusiausvyra, simetrija, asimetrija, disimetrija 

 Statika, dinamika 

 Kontrastas, niuansas, akcentas 

 Ritmas, ornamentas 

1.2. Atskirti floristinius stilius. Tema. Floristinių stilių bendros charakteristikos 

 Dekoratyvinis floristinis stilius 

 Vegetatyvinis floristinis stilius 

 Formos floristinis stilius 

 Linijinis floristinis stilius 

Tema. Skirtingiems floristiniams stiliams charakteringos medžiagos ir technikos 

 Dekoratyvinio stiliaus floristikai būdingos medžiagos ir technikos 

 Vegetatyvinio stiliaus floristikai būdingos medžiagos ir technikos 

 Formos stiliaus floristikai būdingos medžiagos ir technikos 

 Linijinio stiliaus floristikai būdingos medžiagos ir technikos 

1.3. Pritaikyti istorinių epochų 

tradicijas floristikoje. 
Tema. Istorinės epochos ir floristinės tradicijos 

 Antikos menas ir floristikos apraiškos 

 Viduramžių menas ir floristinės tradicijos 
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 Modernizmas, naujieji laikai ir floristinio meno formavimasis 

Tema. Istorinių epochų tradicijų taikymas floristiniuose darbuose 

 Istorinių epochų tradicijų taikymas puokštėse 

 Istorinių epochų tradicijų taikymas kompozicijose 

 Mados tendencijos floristikoje 

1.4. Taikyti floristiniuose 

darbuose kompozicijos ir spalvų 

derinimo principus. 

Tema. Spalvos teorija ir derinimo principai 

 Spalvos suvokimas ir spalviniai modeliai 

 Spalviniai kontrastai 

 Harmoningi spalviniai deriniai 

Tema. Kompozicijos ir spalvų derinimo principai floristiniuose darbuose 

 Spalvų harmonijos principų taikymas floristinėse kompozicijose ir puokštėse 

 Spalvų psichofiziologijos ir kompozicijos principų praktika 

1.5. Parinkti spalvinius derinius 

puokštėms ir kompozicijoms. 
Tema. Spalvinių derinių įvairovė puokštėse 

 Spalvinių derinių proginėms puokštėms parinkimas 

 Spalvinių derinių interjero puokštėms parinkimas 

 Spalvinių derinių ritualinėms puokštėms parinkimas 

Tema. Spalvinių derinių įvairovė kompozicijose 

 Spalvinių derinių proginėms kompozicijoms parinkimas 

 Spalvinių derinių interjero kompozicijoms parinkimas 

 Spalvinių derinių ritualinės paskirties kompozicijoms parinkimas 

1.6. Komponuoti skirtingų 

floristinių stilių puokštes ir 

kompozicijas. 

Tema. Skirtingų floristinių stilių puokščių komponavimas 

 Dekoratyvinio stiliaus puokščių komponavimas 

 Vegetatyvinio stiliaus puokščių komponavimas 

 Formos stiliaus puokščių komponavimas 

 Linijinio stiliaus puokščių komponavimas 

Tema. Skirtingų floristinių stilių kompozicijų kūrimas 

 Dekoratyvinio stiliaus kompozicijų kūrimas 

 Vegetatyvinio stiliaus kompozicijų kūrimas 

 Formos stiliaus kompozicijų kūrimas 

 Linijinio stiliaus kompozicijų kūrimas 

2. Kurti progines 

kompozicijas. 

2.1. Apibūdinti švenčių floristikos 

įvairovę. 
Tema. Švenčių floristikos stilistinė įvairovė 

 Kalendorinių švenčių klasifikacija 

 Valstybinių švenčių klasifikacija 

 Šeimos švenčių klasifikacija 
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Tema. Švenčių floristikos technologinė įvairovė 

 Medžiagų pasirinkimo reikalavimai 

 Floristinių technikų pasirinkimo galimybės 

Tema. Švenčių floristikos emociniai reikalavimai 

 Švenčių floristikos archetipų, simbolių ir ženklų semantika 

 Švenčių floristikos spalvų psichofiziologinės savybės 

2.2. Kurti kalendorinių švenčių 

floristines kompozicijas. 
Tema. Žiemos švenčių floristinės kompozicijos 

 Advento floristika 

 Šv. Kūčių floristika 

 Kalėdinė floristika 

 Naujų metų floristika 

 Šv. Valentino, įsimylėjusių dienos, floristika 

Tema. Pavasario švenčių floristinės kompozicijos 

 Šv. Verbų sekmadienio floristika 

 Velykinė floristika 

 Motinos dienos floristika 

Tema. Vasaros švenčių floristinės kompozicijos 

 Tėvo dienos floristika 

 Rasų, Joninių, floristika 

 Žolinių floristika 

Tema. Rudens švenčių floristinės kompozicijos 

 Visų Šventųjų ir Vėlinių floristika 

2.3. Kurti valstybinėms šventėms 

tinkančią floristiką. 
Tema. Lietuvos valstybinėms šventėms tinkanti floristika 

 Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 

 Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena 

Tema. Lietuvos valstybinėms atmintinoms dienoms tinkanti floristika 

 Laisvės gynėjų diena 

 Tarptautinė moterų solidarumo diena 

 Europos diena 

 Gedulo ir vilties diena 

 Lietuvos kariuomenės diena 

2.4. Komponuoti šeimos šventėms 

skirtą floristiką. 
Tema. Lietuvių šeimyninėms apeiginėms šventėms skirta floristika 

 Lietuviškų tradicinių vestuvinių apeigų floristikos komponavimas 



24 

 Šiuolaikiškų vestuvinių apeigų floristikos komponavimas 

 Krikštynų, Pirmosios Komunijos floristinės puošybos komponavimas 

Tema. Šeimos šventėms skirta proginė floristika 

 Vaikų švenčių floristikos komponavimas 

 Gimtadienių floristikos komponavimas 

 Gimtadienių-jubiliejų floristikos komponavimas 

2.5. Kurti gedulo renginiams 

skirtą floristiką. 
Tema. Gedulo renginių tradicijos ir floristika 

 Gedulo simbolių charakteristikos 

 Gedulo floristikai skirtos medžiagos 

 Gedulo floristikos spalvinės tradicijos 

Tema. Gedulo puokštės ir kompozicijos 

 Gedulo puokštės 

 Gedulo kompozicijos 

2.6. Taikyti įvairius aksesuarus 

šventinėje ir proginėje floristikoje. 
Tema. Floristinių aksesuarų įvairovė 

 Akcentiniai floristiniai aksesuarai 

 Pagalbiniai, papildantys floristiniai aksesuarai 

Tema. Šventinei ir proginei floristikai skirtų aksesuarų panaudojimas 

 Skintų augalinių medžiagų aksesuarai 

 Džiovintų, perdirbtų augalinių medžiagų aksesuarai 

 Sintetinių medžiagų aksesuarai 

Tema. Šventinei ir proginei floristikai skirtų aksesuarų techniniai sprendimai 

 Rankų darbo technikų aksesuarai 

 Gamyklinių technikų floristinių aksesuarų panaudojimas 

2.7. Gaminti floristinėms 

kompozicijoms naudojamas 

detales ir konstrukcijas. 

Tema. Floristinėms detalėms ir konstrukcijoms gaminti naudojamos medžiagos 

 Gamtinės medžiagos 

 Pramoninės medžiagos 

 Kombinuotos medžiagos 

Tema. Floristinių detalių ir konstrukcijų tipai 

 Pagrindinės konstrukcijos puokštėms, kompozicijoms 

 Pagalbinės konstrukcijos puokštėms, kompozicijoms 

 Konkrečių konstrukcijų ir detalių, naudojamų floristinėms kompozicijoms, gamyba 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai 

Paaiškintos meninės raiškos harmonizavimo priemonės floristinėse kompozicijose. Atskirti ir charakterizuoti floristiniai stiliai. 

Apibūdintos skirtingų floristinių stilių puokštės ir kompozicijos. Pritaikytos istorinių epochų tradicijos floristikoje. Pritaikyti 

floristiniuose darbuose kompozicijos ir spalvų derinimo principai. Parinkti spalviniai deriniai puokštėms ir kompozicijoms, 
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atsižvelgiant į mados tendencijas. Sukomponuotos skirtingų floristinių stilių puokštės ir kompozicijos. Apibūdinta švenčių 

floristikos įvairovė, įvertinant šventės stilistiką. Sukurtos kalendorinių švenčių floristinės kompozicijos, atsižvelgiant į 

sezoniškumą. Sukurta valstybinėms šventėms tinkanti floristika. Sukomponuota šeimyninėms apeiginėms ir proginėms šventėms 

skirta floristika. Sukurta gedulo renginiams skirta floristika, atsižvelgiant į tradicijas. Pritaikyti iš skirtingų medžiagų pagaminti 

aksesuarai šventinėje ir proginėje floristikoje. Pagamintos detalės ir konstrukcijos, naudojamos floristinėms kompozicijoms, 

atsižvelgiant į jų gamybai naudojamų medžiagų savybes ir tipą. Atliekant užduotis laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų. 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems ištekliams 

Mokymo(si) medžiaga: 

 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga 

 Testas turimiems gebėjimams įsivertinti 

Mokymo(si) priemonės: 

 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti 

 Augalai komponavimui (skinti, džiovinti, dirbtiniai) 

 Medžiagos, įrankiai detalėms ir konstrukcijoms, naudojamoms augalų komponavimui, gaminti 

 Aksesuarai, naudojami šventinėje, gedulo floristikoje 

 Indai, talpos 

Reikalavimai teorinio ir 

praktinio mokymo vietai 

Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) 

medžiagai pateikti. 

Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta floristo darbo įrankiais, vaizdinėmis priemonėmis, darbo drabužiais, asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis, floristinėmis ir pramoninėmis medžiagomis, naudojamomis detalėms ir konstrukcijoms gaminti, šventinėje 

ir gedulo floristikoje naudojamais aksesuarais, indais, talpomis. 

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 

patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) floristo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės veiklos patirtį. 

 

 

Modulio pavadinimas – „Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir projekto įgyvendinimas“ 

Valstybinis kodas 402140005 

Modulio LTKS lygis IV 

Apimtis mokymosi kreditais 20 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai (jei taikoma) 

Baigti šie moduliai: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Augalų komponavimas 
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Floristinių kompozicijų kūrimas 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti 

1. Parinkti augalus įvairios 

paskirties bei skirtingų 

aplinkos sąlygų interjerams 

bei jų prieigoms. 

1.1. Apibūdinti meninės raiškos 

harmonizavimo priemones 

fitokompozicijose. 

Tema. Meninio komponavimo pagrindai taikomi fitokompozicijoms 

 Pusiausvyra, ritmas, spalvinis sprendimas fitokompozicijose 

 Augalų paviršių ir išraiškingumo dermė fitokompozicijose 

 Akcentas, niuansas fitokompozicijose 

1.2. Atpažinti lauko 

dekoratyviuosius ir patalpų 

augalus. 

Tema. Lauko dekoratyvieji augalai 

 Lauko dekoratyviųjų medžių ir krūmų asortimentas 

 Lauko dekoratyviųjų žolinių augalų asortimentas 

Tema. Patalpų augalai 

 Patalpų augalų klasifikavimas pagal dekoratyviąsias savybes 

 Patalpų augalų klasifikavimas pagal klimatines juostas 

 Patalpų augalų priežiūra 

1.3. Identifikuoti interjero ir 

artimiausių interjero prieigų stilių 

ir savybes. 

Tema. Interjero ir artimiausių prieigų stiliai ir jiems būdingi bruožai 

 Klasikinis interjeras ir jam būdingi bruožai 

 Moderno stiliaus interjeras ir jam būdingi bruožai 

 Kaimiško stiliaus interjeras ir jam būdingi bruožai 

 Šiuolaikinio stiliaus interjeras ir jam būdingi bruožai 

 Skandinaviško stiliaus interjeras ir jam būdingi bruožai 

Tema. Artimiausių interjero prieigų (balkonai, lodžos, verandos, terasos) stiliai ir jiems 

būdingos savybės 

 Balkono, lodžijos, verandos ir terasos paskirtis, skirtumai, savybės 

 Uždaros ir atviros erdvės 

1.4. Parinkti augalus pagal 

bioekologinius ir dekoratyvinius 

interjero kriterijus. 

Tema. Interjerų klasifikacija pagal bioekologinius ir dekoratyvinius kriterijus 

 Interjerų charakteristika pagal bioekologinius ir dekoratyvinius kriterijus 

 Interjerų charakteristika pagal paskirtį 

Tema. Augalų parinkimas pagal bioekologinius ir dekoratyvinius interjero kriterijus 

interjerams 

 Augalų parinkimas komercinės, gamybinės, visuomeninės ir gyvenamosios paskirties 

interjerui pagal bioekologinius ir dekoratyvinius interjero kriterijus 

 Augalų parinkimas skirtingų aplinkos sąlygų interjerams bei jų prieigoms 

1.5. Parengti ir pristatyti interjero 

floristinio apipavidalinimo 

projektą užsakovui. 

Tema. Interjero floristinio apipavidalinimo projekto parengimas 

 Interjero floristinio apipavidalinimo projektavimo etapai 

 Konkretaus interjero floristinio apipavidalinimo projekto parengimas 
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Tema. Interjero floristinio apipavidalinimo projekto pristatymas užsakovui 

 Konkretaus interjero apipavidalinimo projekto vizualizacija, sąmatos sudarymas 

 Konkretaus interjero apipavidalinimo projekto pristatymas užsakovui  

2. Kurti interjero 

fitokompozicijas. 

2.1. Apžvelgti fitokompozicijų 

tipologiją interjere. 
Tema. Fitokompozicijų interjerams tipologija 

 Florariumas, poludariumas, dykumų sodas 

 Soliterai 

 Vertikalios fitokompozicijos 

 Mini kompozicijos 

 Keičiamos fitokompozicijos 

2.2. Išmanyti augalų sodinimą, 

dauginimą ir auginimą įvairiuose 

substratuose. 

Tema. Patalpų augalų sodinimas, dauginimas ir auginimas 

 Augalų sodinimas, dauginimas 

 Patalpų augalų laistymas, tręšimas, genėjimas, atnaujinimas 

 Patalpų augalų laikymo ir realizacijos sąlygos 

2.3. Parinkti indus, vazonus, talpas 

augalams įvairių tipų interjerams. 
Tema. Indų, vazonų, talpų parinkimas įvairių tipų interjerams 

 Indų, vazonų, talpų patalpų augalams įvairovė 

 Indų, vazonų, talpų parinkimas įvairių tipų interjerams 

2.4. Paruošti komponuoti augalus 

vazonuose. 
Tema. Augalų paruošimas komponavimui 

 Augalų tarpusavio suderinamumas ir parinkimas komponavimui vazonuose 

 Augalų paruošimas komponavimui vazonuose 

2.5. Taikyti floristinius aksesuarus 

fitokompozicijoms. 
Tema. Floristiniai aksesuarai interjero fitokompozicijoms 

 Aksesuarų, naudojamų interjero fitokompozicijoms, asortimentas 

 Floristinių aksesaurų parinkimas ir taikymas, kuriant konkrečias fitokompozicijas 

interjerui 

2.6. Projektuoti pagal meninio 

komponavimo pagrindus 

fitokompozicijas interjerui. 

Tema. Fitokompozicijų interjerui, taikant meninio komponavimo pagrindus, 

projektavimas 

 Augalų, indų, įrankių, aksesuarų parinkimas fitokompozicijoms interjere 

 Projektuoti fitokompozicijas konkrečiam interjerui, taikant meninio komponavimo 

pagrindus 

2.7. Gaminti pagal meninio 

komponavimo pagrindus 

fitokompozicijas interjerui. 

Tema. Fitokompozcijų interjerui, taikant meninio komponavimo pagrindus, sukūrimas 

 Augalų, indų, įrankių substratų ir aksesuarų paruošimas fitokompozicijoms kurti 

konkrečiam interjere 

 Sukūrimas fitokompozicijų konkrečiam interjerui, taikant meninio komponavimo 

pagrindus 

2.8. Prižiūrėti fitokompozicijas. Tema. Fitokompozicijų tvarkymas ir priežiūra 
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 Priemonių, įrankių ir medžiagų fitokompozicijų priežiūrai parinkimas, paruošimas ir 

naudojimas 

 Fitokompozicijų interjerui tvarkymas, priežiūra ir atnaujinimas 

3. Komponuoti 

fitokompozicijas eksterjere. 

3.1. Apžvelgti augalų pasiūlos 

naujoves. 
Tema. Augalų pasiūla Lietuvoje ir pasaulyje 

 Augalų katalogai, pasiūla, užsakymas 

 Augalų pasiūlos naujovės, tendencijos 

3.2. Taikyti madingas tendencijas, 

šiuolaikines medžiagas ir 

technologijas fitokompozicijoms 

eksterjere. 

Tema. Madingos tendencijos fitokompozicijoms eksterjere 

 Mados tendencijų fitokompozicijoms eksterjere apžvalga 

 Madingų tendencijų taikymas fitokompozicijoms eksterjere 

Tema. Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos fitokompozicijoms eksterjere 

 Šiuolaikinių medžiagų ir technologijų taikomų fitokompozicijoms eksterjere įvairovė 

 Šiuolaikinių medžiagų ir technologijų taikymas fitokompozicijoms konkrečiam eksterjere 

3.3. Paruošti komponuoti lauko 

augalus vazonuose. 
Tema. Lauko augalų vazonuose paruošimas komponuoti 

 Tikslingas priemonių, talpų lauko augalams vazonuose parinkimas, paruošimas 

komponuoti 

 Lauko augalų vazonuose paruošimas komponuoti 

3.4. Gaminti erdvines (tūrines) 

kompozicijas. 
Tema. Erdvinių (tūrinių) kompozicijų kūrimas 

 Erdvinių (tūrinių) kompozicijų įvairovė 

 Saugus tvirtinimo priemonių, talpų konkrečių erdvinių (tūrinių) kompozicijų gaminimui 

naudojimas 

 Augalų parinkimas, paruošimas kompozicijoms kurti 

 Erdvinių (tūrinių) kompozicijų sukūrimas 

3.5. Gaminti plokštumines 

kompozicijas. 
Tema. Plokštuminių kompozicijų kūrimas 

 Plokštuminių kompozicijų įvairovė ir pritaikymo eksterjere galimybės 

 Priemonių, įrankių, medžiagų fitokompozicijoms gaminti parinkimas, saugus paruošimas 

ir naudojimas 

 Augalų parinkimas, paruošimas kompozicijoms kurti 

 Plokštuminių kompozicijų sukūrimas konkrečiam eksterjerui 

3.6. Sudaryti balkonų ir terasų 

fitokompozicijas. 
Tema. Fitokompozicijos balkonams ir terasoms 

 Balkonų ir terasų želdinimo principai 

 Augalų parinkimas ir paruošimas fitokompozicijoms balkonams ir terasoms 

 Saugus priemonių, įrankių, talpų, atramų naudojimas balkonų ir terasų fitokompozicijoms 

sudaryti 

 Balkonų ir terasų fitokompozicijų komponavimas 
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3.7. Prižiūrėti balkonų ir terasų 

fitokompozicijas. 
Tema. Balkonų ir terasų fitokompozicijų priežiūra 

 Balkonų ir terasų fitokompozicijų priežiūros ypatumai (laistymas, tręšimas, apsauga nuo 

ligų ir kenkėjų, apsauga nuo vėjo, teršalų, karščio, šalnų) 

 Saugus priemonių, įrankių, medžiagų naudojimas balkonų ir terasų fitokompozicijų 

priežiūrai 

3.8. Suplanuoti gėlyną. Tema. Gėlynų sąvoka ir įvairovė 

 Gėlynų tipai 

 Gėlynų vieta ir išdėstymas teritorijoje 

 Gėlių derinimas gėlynuose 

 Dirvos gėlynui kultūrinimas 

 Gėlyno priežiūros ypatumai 

Tema. Gėlyno planavimas 

 Gėlyno vietos, dydžio, formos, kompozicinio centro parinkimas 

 Bioekologinių gėlių grupių parinkimas ir išdėstymas gėlyne 

 Gėlių grupėse suderinimas pagal aukštį, žydėjimo laiką ir trukmę, spalvą 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai  

Apibūdintos meninės raiškos harmonizavimo priemones, jų derinimas fitokompozicijose. Atpažinti lauko dekoratyvieji augalai 

pagal morfologinius ir dekoratyviuosius požymius, nurodant gamtosaugos reikalavimus. Identifikuoti interjero ir artimiausių 

interjero prieigų stiliai, nurodant jiems būdingus bruožus ir savybes. Parinkti augalai pagal bioekologinius ir dekoratyvinius 

konkretaus interjero kriterijus. Parengtas konkretaus interjero floristinio apipavidalinimo projektas ir pristatytas užsakovui. 

Apžvelgta fitokompozicijų tipologija interjere. Parinkti ir pritaikyti augalų dauginimo, sodinimo substratai. Parinkti indai, vazonai, 

talpos augalams įvairių tipų interjerams, atsižvelgiant į jų stilių. Paruošti komponuoti augalai vazonuose, atsižvelgiant į jų tarpusavio 

suderinamumą. Pritaikyti floristiniai aksesuarai konkrečioms fitokompozicijoms. Suprojektuotos ir pagamintos pagal meninio 

komponavimo pagrindus fitokompozicijos konkrečiam interjerui. Prižiūrėtos fitokompozicijos, laikantis interjero bioekologinių 

kriterijų. Apžvelgtos augalų pasiūlos naujovės. Pritaikytos madingos tendencijos, šiuolaikinės medžiagos ir technologijos 

fitokompozicijoms eksterjere, laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Paruošti komponuoti lauko augalai vazonuose, laikantis 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Pagamintos erdvinės (tūrinės) kompozicijos, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas. 

Pagamintos plokštuminės kompozicijas konkrečiam eksterjerui. Sudarytos balkonų ir terasų fitokompozicijos, atsižvelgiant į jų 

stilių. Prižiūrėtos balkonų ir terasų fitokompozicijos, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Suplanuotas gėlynas, 

atsižvelgiant į jo tipą, formą, dydį, augalų dekoratyviąsias ir morfologines savybes. 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems ištekliams 

Mokymo(si) medžiaga: 

 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga 

 Testas turimiems gebėjimams įsivertinti 

Mokymo(si) priemonės: 

 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti 
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 Patalpų ir lauko augalai, priemonės, įrankiai, medžiagos jų komponavimui ir priežiūrai 

 Substratai, naudojami augalų daiginimui ir auginimui 

 Cheminės priemonės augalų priežiūrai 

 Indai, vazonai, talpos patalpų ir lauko augalams 

 Aksesuarai, naudojami patalpų ir lauko fitokompozicijoms 

Reikalavimai teorinio ir 

praktinio mokymo vietai 

Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) 

medžiagai pateikti. 

Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta vaizdinėmis priemonėmis, floristinėmis medžiagomis, darbo drabužiais, asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis, patalpų ir lauko augalais ir priemonėmis, įrankiais ir medžiagomis jiems komponuoti ir prižiūrėti, 

substratais, naudojamais augalų daiginimui ir auginimui, indais, vazonais, talpomis bei aksesuarais, patalpų ir lauko augalų 

komponavimui, cheminės ir biologinės augalų priežiūrai skirtomis priemonėmis. 

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 

patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) floristo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės veiklos patirtį. 

 

 

Modulio pavadinimas – „Floristinio objekto eksponavimas“ 

Valstybinis kodas 402140006 

Modulio LTKS lygis IV 

Apimtis mokymosi kreditais 5 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai (jei taikoma) 

Baigti šie moduliai: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Augalų komponavimas 

Floristinių kompozicijų kūrimas 

Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir projekto įgyvendinimas 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti 

1. Pristatyti floristinį 

objektą vartotojui. 

1.1. Apibūdinti floristinio objekto 

pristatymo vartotojui galimybes. 
Tema. Floristinio objekto pristatymo vartotojui analizė 

 Floristinio objekto poreikio analizė 

 Floristinio objekto pristatymo aplinkos analizė 

Tema. Floristinio objekto pristatymo techninės galimybės 

 Floristinio objekto pristatymui skirtos medžiagos 

 Floristinio objekto pristatymo techninių sprendimų analizė 
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 Naujausių pristatymo technologinių sprendimų apžvalga 

1.2. Pristatyti floristinio objekto 

idėjas viešojoje erdvėje. 
Tema. Floristinio objekto pristatymo viešojoje erdvėje sprendimai 

 Floristinio objekto pristatymo idėjų generavimas, eskiziniai sprendimai 

 Floristinio objekto pristatymo viešojoje erdvėje plano rengimas 

Tema. Floristinio objekto pristatymo projektinis sprendimas 

 Pristatymo projektinio sprendimo atlikimas tradicinėmis priemonėmis 

 Pristatymo projektinio sprendimo atlikimas kompiuterinėmis priemonėmis 

1.3. Įrengti floristinio objekto 

ekspoziciją. 
Tema. Ekspozicijų rengimo reikalavimai 

 Ekspozicijų rengimui skirtos medžiagos 

 Ekspozicijų rengimui naudojami techniniai sprendimai 

Tema. Floristinio objekto ekspozicijos įrengimas 

 Ekspozicijos įrengimas viešoje parodinėje erdvėje 

 Gėlių salono ekspozicinės erdvės įrengimas 

1.4. Instaliuoti floristinį objektą 

erdvėse. 
Tema. Floristinių objektų instaliavimo erdvėse galimybės 

 Floristinio objekto instaliavimo galimybės parodinėse erdvėse 

 Floristinių objektų instaliavimo galimybės gėlių salonų erdvėse 

 Floristinių objektų instaliavimo galimybės privačiose erdvėse 

Tema. Floristinio objekto instaliavimas ekspozicinėse erdvėse 

 Instaliuoti floristinį objektą parodinėje erdvėje 

 Instaliuoti floristinį objektą ekspozicinėje gėlių salono erdvėje 

 Instaliuoti floristinį objektą privačioje erdvėje 

1.5. Parinkti tinkamą floristinio 

objekto ekspozicijos apšvietimą. 
Tema. Ekspozicijų apšvietimo sistemos 

 Ekspozicijų apšvietimo principai 

 Ekspozicijų apšvietimo įranga ir techniniai sprendimai 

Tema. Floristinio objekto ekspozicijos apšvietimas 

 Parinkti efektyvias technines priemones ekspozicijos apšvietimui 

 Parinkti efektyvų ir finansiškai naudingą ekspozicijos apšvietimą 

2. Pristatyti floristinį 

objektą internetinėje 

erdvėje. 

2.1. Apibūdinti floristinio objekto 

pristatymo internetinėje erdvėje 

galimybes. 

Tema. Internetinės erdvės veikimo principai 

 Interneto techninės galimybės 

 Internetinės erdvės reklaminės sklaidos analizė 

Tema. Floristinio objekto pristatymo internetinėje erdvėje galimybės 

 Floristinių objektų pristatymo internetinėje erdvėje pasaulinės praktikos 

 Floristinių objektų pristatymo internetinėje erdvėje galimybės Lietuvoje 

2.2. Parengti floristinio objekto Tema. Floristinio objekto reklaminės aplinkos analizė 
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pristatymo planą.  Floristinių objektų paklausos ir pasiūlos informacijos kaupimas 

 Floristinio objekto pristatymo internetinėje erdvėje poreikio analizė 

Tema. Floristinio objekto pristatymo plano internetinėje erdvėje rengimas 

 Floristinio objekto plano struktūros sudarymas 

 Floristinio objekto pristatymo plano atlikimas 

2.3. Fotografuoti floristinius 

darbus. 
Tema. Floristinių darbų parengimas fotografavimui 

 Atrinkti floristinius darbus fotografavimui 

 Paruošti eksponavimui floristinius darbus 

Tema. Fotografavimo erdvės ir foto įrangos paruošimas fotografavimui 

 Paruošti aplinką floristinių darbų fotografavimui 

 Paruošti floristinių darbų apšvietimą fotografavimui 

Tema. Floristinių darbų fotografavimas 

 Skirtingų foto kadrų paieška keičiant objekto rakursus ir apšvietimą 

 Foto medžiagos katalogavimas 

2.4. Sudaryti floristinių dirbinių 

katalogą. 
Tema. Pasirengimas floristinių dirbinių katalogo sudarymui 

 Foto medžiagos atrinkimas ir rūšiavimas 

 Floristinių darbų katalogo idėjos sprendimų paieška 

Tema. Floristinių dirbinių katalogo sudarymas 

 Katalogo idėjos eskizinis sprendimas 

 Katalogui skirtų nuotraukų apdirbimas ir retušavimas 

 Katalogui skirtų tekstų ruošimas 

 Floristinio katalogo techninis atlikimas 

2.5. Viešinti floristinius dirbinius 

internetinėje erdvėje. 
Tema. Floristinių darbų viešinimo internetinėje erdvėje galimybių analizė 

 Pasirinkimas tinkamų internetinių viešinimo būdų 

 Pritaikymas floristinio katalogo temų skirtingai internetinei erdvei 

Tema. Floristinių darbų viešinimas internetinėje erdvėje 

 Floristinio katalogo pritaikymas internetiniams techniniams reikalavimams 

 Katalogo įkėlimas į serverį internetinėje erdvėje 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai  

Apibūdintos floristinio objekto pristatymo vartotojui galimybės, atsižvelgiant į naujausius technologinius sprendimus. Pristatytos 

floristinio objekto idėjos viešojoje erdvėje, taikant skirtingus projektinius sprendimus. Apžvelgti ekspozicijų rengimo reikalavimai. 

Įrengta floristinio objekto ekspozicija, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Instaliuotas floristinis objektas, 

atsižvelgiant į ekspozicinės erdvės specifiką. Parinktas tinkamas floristinio objekto ekspozicijos apšvietimas. Parengtas floristinio 

objekto pristatymo planas. Išanalizuotos ir paaiškintos floristinio objekto pristatymo internetinėje erdvėje galimybės. 

Nufotografuoti floristiniai darbai. Sudarytas floristinių dirbinių katalogas. Paviešinti floristiniai darbai internetinėje erdvėje, 
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pasirenkant tinkamiausius būdus. 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems ištekliams 

Mokymo(si) medžiaga: 

 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga 

 Testas turimiems gebėjimams įsivertinti 

Mokymo(si) priemonės: 

 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti 

 Floristiniai objektai (augalai, floristinės kompozicijos) 

 Floristinio objekto eksponavimo įranga 

 Foto įranga floristiniams objektams apšviesti ir nufotografuoti 

 Kompiuterinė klasė su kompiuterine įranga, grafinėmis programomis bei internetine prieiga 

Reikalavimai teorinio ir 

praktinio mokymo vietai 

Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) 

medžiagai pateikti. 

Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta kompiuteriais su prieiga prie interneto, kompiuterinėmis grafinėmis programomis, 

skirtomis koreguoti nuotraukas, projektuoti, rengti pristatymus; aprūpinta floristinio objekto eksponavimo, apšvietimo ir 

fotografavimo įranga. 

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 

patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) floristo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės veiklos patirtį. 

Modulio temas susijusias su floristinių darbų fotografavimu gali vesti mokytojas, turintis fotografo kvalifikaciją (išsilavinimą) arba 

ne mažesnę kaip 3 metų fotografo profesinės veiklos patirtį. 
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6.3. PASIRENKAMIEJI MODULIAI 
 

Modulio pavadinimas – „Floristikos paslaugų teikimo veiklos organizavimas“ 

Valstybinis kodas 402140007 

Modulio LTKS lygis IV 

Apimtis mokymosi kreditais 5 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai (jei taikoma) 

Netaikoma 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti 

1. Įvertinti floristikos 

paslaugų teikimo aplinką. 

1.1. Apibūdinti floristikos 

paslaugų teikimo veiklas. 
Tema. Floristikos paslaugų teikimo veiklos 

 Interjero ir artimiausių jo prieigų floristinis apipavidalinimas 

 Teminis renginių, švenčių floristinis apipavidalinimas 

 Gedulo, ritualinių apeigų floristinis apipavidalinimas 

 Floristinio objekto nuoma, priežiūra 

 Floristinių objektų priežiūra 

 Mokymai ir konsultavimas 

Tema. Floristikos paslaugų teikimo tendencijos, plėtros kryptys 

 Floristikos paslaugų teikimo specifika 

 Floristikos paslaugų teikimo kryptys 

1.2. Palyginti floristikos paslaugų 

teikimo aplinkas. 
Tema. Floristikos paslaugų teikimo aplinka 

 Didmeninė prekyba augalais, aksesuarais, indais, medžiagomis, naudojamomis floristikoje 

 Mažmeninė prekyba gėlių salone, kioske, gėlių turguje 

 Prekyba augalais lauko aikštelėse 

 Floristikos paslaugų teikimas internetu 

1.3. Įvertinti floristikos paslaugų 

teikimo poreikį. 
Tema. Floristikos paslaugų teikimo poreikio nustatymas 

 Pridėtinė vertė vartotojui 

 Vartotojų segmentai 

 Komunikacijos kanalai 

2. Organizuoti floristikos 

paslaugų teikimo veiklą. 

2.1. Taikyti verslo etikos 

principus. 
Tema. Floristo profesinės etikos principai 

 Komunikavimas su klientais 

 Socialinė atsakomybė vartotojui 

 Konfliktų sprendimas 

2.2. Taikyti paslaugų rinkodaros ir Tema. Floristo paslaugos pristatymas klientui 
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reklamos principus.  Floristo paslaugų įmonės pristatymas 

 Floristo paslaugų katalogo pristatymas 

 Floristo paslaugos reklaminis pasiūlymas 

Tema. Floristo paslaugų rinkodaros įrankiai 

 Kainos nustatymo principai 

 Pardavimų skatinimas 

 Ryšiai su paslaugų ir (arba) prekių vartotojais 

2.3. Parengti dokumentus 

floristikos paslaugų teikimo 

įmonei steigti ir (arba) organizuoti 

individualią veiklą. 

Tema. Dokumentų valdymas 

 Individualios veiklos įforminimas (organizavimas, steigimas) 

 Įmonės steigimas 

 Mokesčių sistema (PVM; VSD; PSD) 

 Individualios veiklos ir įmonių mokami mokesčiai 

 Darbuotojo(-ų) priėmimas, atleidimas 

Tema. Dokumentų rengimas ir apskaita 

 Darbo sutarčių sudarymas 

 Gaminių, paslaugų kainos apskaičiavimas 

 Sąskaitų išrašymas 

 Kasos žurnalo pildymas 

 Floristinių medžiagų tiekimas, užsakymas 

 Individualios veiklos apskaita 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai 

Apibrėžtos ir charakterizuotos floristikos paslaugų teikimo veikos, paslaugų tendencijos, išanalizuotos plėtros kryptys. Palygintos 

ir charakterizuotos floristikos paslaugų teikimo aplinkos. Įvertinti floristikos paslaugų teikimo poreikiai. Pritaikyti verslo etikos 

principai. Pritaikyti floristo paslaugų rinkodaros ir reklamos principai. Parengti dokumentai floristikos paslaugų teikimo įmonei 

steigti ir (arba) organizuoti individualią veiklą. Apskaičiuota floristinių medžiagų, gaminių, paslaugų kaina. Išrašyta sąskaita, 

užpildytas kasos žurnalas, užpildyta forma floristinių medžiagų užsakymui, tiekimui. 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems ištekliams 

Mokymo(si) medžiaga: 

 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga 

 Testas turimiems gebėjimams įsivertinti 

Mokymo(si) priemonės: 

 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai, iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti 

 Floristikos paslaugų teikimo įmonės steigimo, individualios veiklos organizavimo dokumentų pavyzdžiai 

 Kasos žurnalo pildymo, sąskaitos išrašymo pavyzdžiai 

 Prekės ar paslaugos užsakymo pavyzdžiai 

Reikalavimai teorinio ir Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) 
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praktinio mokymo vietai medžiagai pateikti. 

Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta kompiuteriais su prieiga prie interneto. 

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 

patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) floristo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės veiklos patirtį. 

Modulio temas susijusias su apskaita gali vesti mokytojas, turintis apskaitininko kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 

metų apskaitininko profesinės veiklos patirtį. 

 

 

Modulio pavadinimas – „Floristiniams darbams reikalingų detalių ir konstrukcijų gamyba“ 

Valstybinis kodas 402140008 

Modulio LTKS lygis IV 

Apimtis mokymosi kreditais 5 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai (jei taikoma) 

Baigti šie moduliai: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Augalų komponavimas 

Floristinių kompozicijų kūrimas 

Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir projekto įgyvendinimas 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti 

1. Parinkti floristiniams 

darbams gaminti reikalingas 

detales ir konstrukcijas. 

1.1. Apibūdinti floristiniams 

darbams gaminti naudojamas 

detales ir konstrukcijas. 

Tema. Floristiniams darbams naudojamų detalių ir konstrukcijos parinkimas 

 Floristiniams darbams naudojamų detalių ir konstrukcijų įvairovė 

 Konkrečiuose floristiniuose darbuose naudojamų detalių ir konstrukcijų atpažinimas, 

apibūdinimas 

1.2. Įvertinti floristiniams 

darbams naudojamų detalių ir 

konstrukcijų gamybai naudojamas 

medžiagas. 

Tema. Floristiniams darbams naudojamų detalių ir konstrukcijų gamybai naudojamos 

medžiagos 

 Gamtinių medžiagų, naudojamų floristinių darbų detalių ir konstrukcijų gamybai įvairovė, 

privalumai ir trūkumai 

 Pramoninių medžiagų, naudojamų floristinių darbų detalių ir konstrukcijų gamybai 

įvairovė, privalumai ir trūkumai 

1.3. Atrinkti floristiniams darbams 

gaminti reikalingas detales ir 

konstrukcijas. 

Tema. Floristiniuose darbuose naudojamų detalių tikslingas panaudojimas ir pritaikymas 

 Floristiniuose darbuose naudojamų detalių ir konstrukcijų tikslingas naudojimas 

 Konkretiems floristiniams darbams naudojamų detalių ir konstrukcijų parinkimas 

2. Gaminti floristiniams 2.1. Apibūdinti floristiniams Tema. Floristiniams darbams naudojamų detalių ir konstrukcijų gamybos ypatumai 
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darbams reikalingas detales 

ir konstrukcijas. 

darbams naudojamų detalių ir 

konstrukcijų gamybos ypatumus. 
 Puokštėms komponuoti naudojamų detalių ir konstrukcijų gamybos ypatumai 

 Interjero floristinių darbų komponavimui naudojamų detalių ir konstrukcijų gamybos 

ypatumai 

2.2. Gaminti detales puokštėms 

komponuoti. 
Tema. Detalių gamyba puokštėms komponuoti 

 Detalėms, naudojamoms puokštėms komponuoti, gaminti reikalingų įrankių, medžiagų, 

priemonių parinkimas ir paruošimas 

 Detalių, reikalingų puokštėms komponuoti, gamyba 

 Puokščių komponavimas pritaikant pagamintas detales 

2.3. Gaminti konstrukcijas 

aplinkos dekoro kompozicijoms. 
Tema. Konstrukcijų gamyba interjero kompozicijoms 

 Konstrukcijų parinkimas konkrečioms interjero kompozicijoms 

 Medžiagų parinkimas ir paruošimas konkrečioms konstrukcijoms gaminti 

 Konstrukcijos gamyba ir pritaikymas kompozicijai sukurti 

Tema. Konstrukcijų gamyba eksterjero kompozicijoms 

 Konstrukcijų parinkimas konkrečioms eksterjero kompozicijoms 

 Medžiagų parinkimas ir paruošimas konkrečioms konstrukcijoms gaminti 

 Konstrukcijos gamyba ir pritaikymas konkrečioms eksterjero kompozicijai sukurti 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai 

Įvardintos floristiniams darbams naudojamos detalės ir konstrukcijos, komponavimo ypatumai. Apibūdintas floristiniams darbams 

naudojamų detalių ir konstrukcijų pritaikymas, atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Įvertintos floristiniams darbams 

naudojamų detalių ir konstrukcijų gamybai naudojamos medžiagos. Apibūdinti puokštėms komponuoti naudojamų detalių ir 

konstrukcijų gamybos ypatumai, įvertinus puokštės paskirtį, augalų asortimentą. Apibūdinti interjero floristinių darbų 

komponavimui naudojamų detalių ir konstrukcijų gamybos ypatumai, įvertinus puokštės paskirtį, augalų asortimentą. Pagamintos 

detalės puokštėms komponuoti iš skirtingų medžiagų jas charakterizuojant. Pagamintos konstrukcijos konkrečios aplinkos dekoro 

kompozicijoms iš skirtingų medžiagų jas charakterizuojant. Atliekant užduotis laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems ištekliams 

Mokymo(si) medžiaga: 

 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga 

 Testas turimiems gebėjimams įsivertinti 

Mokymo(si) priemonės: 

 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai, iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti 

 Medžiagos, įrankiai reikalingi detalių ir konstrukcijų, naudojamų floristiniuose darbuose, gamybai 

 Augalai interjero ir eksterjero fitokompozicijoms sukurti 

Reikalavimai teorinio ir 

praktinio mokymo vietai 

Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) 

medžiagai pateikti. 

Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta vaizdinėmis priemonėmis, darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, 

gamtinės, uolieninės, gyvulinės ir maistinės kilmės medžiagomis ir įrankiais, reikalingais detalių ir konstrukcijų gamybai, skintais, 
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interjero ir eksterjero augalais, indais, talpomis. 

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 

patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) floristo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės veiklos patirtį. 

 

 

Modulio pavadinimas – „Plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimas“ 

Valstybinis kodas 402140009 

Modulio LTKS lygis IV 

Apimtis mokymosi kreditais 5 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai (jei taikoma) 

Baigti šie moduliai: 

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms 

Augalų komponavimas 

Floristinių kompozicijų kūrimas 

Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir projekto įgyvendinimas 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti 

1. Kurti plokštumines 

floristines kompozicijas. 

1.1. Apibūdinti plokštuminių 

floristinių kompozicijų įvairovę ir 

kūrimo principus. 

Tema. Plokštuminių floristinių kompozicijų įvairovė ir kūrimo principai 

 Plokštuminių floristinių kompozicijų įvairovė 

 Plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimo principai 

1.2. Parinkti įrankius ir 

medžiagas, naudojamus 

plokštuminėms floristinėms 

kompozicijoms kurti. 

Tema. Įrankiai ir medžiagos, naudojamos plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimui 

 Tikslingas įrankių panaudojimas kuriant plokštumines floristines kompozicijas 

 Techninės pagalbinės tvirtinimo priemonės 

 Medžiagų įvairovė plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimui 

1.3. Kurti koliažus ir reljefinius 

floristinius paveikslus, pritaikant 

gamtines ir papildomas 

medžiagas. 

Tema. Koliažai ir reljefiniai floristiniai paveikslai, jų komponavimo ypatumai 

 Floristiniai paveikslai iš presuotų augalų, jų komponavimo ypatumai 

 Reljefiniai paveikslai, jų komponavimo ypatumai 

1.4. Kurti floristinius pano, 

širmas, gobelenus, kilimus, 

naudojant augalus ir papildomas 

medžiagas. 

Tema. Floristiniai pano, širmos, gobelenai, kilimai, jų komponavimo ypatumai 

 Įrankių, medžiagų parinkimas ir paruošimas plokštuminės floristinės kompozicijos 

kūrimui 

 Konstrukcijų pritaikymas konkrečiam darbui 

 Konkrečios plokštuminės floristinės kompozicijos sukūrimas 
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2. Taikyti plokštumines 

kompozicijas interjero ir 

eksterjero dekoravimui. 

2.1. Sudaryti veiksmų planą 

didelių apimčių plokštuminės 

kompozicijos sukūrimui, 

transportavimui ir eksponavimui. 

Tema. Didelės apimties plokštuminės kompozicijos sukūrimo planavimas 

 Didelės apimties plokštuminės kompozicijos eskizavimas, vizualizacija 

 Didelės apimties plokštuminės kompozicijos kūrimo etapų plano sudarymas 

 Didelės apimties plokštuminės kompozicijos pristatymo, transportavimo, eksponavimo 

galimybės 

2.2. Pritaikyti plokštumines 

floristines kompozicijas konkrečių 

interjerų dekoravimui. 

Tema. Floristinių plokštuminių kompozicijų pritaikymo galimybės interjere 

 Plokštuminės kompozicijos pritaikymas moderniame interjere 

 Plokštuminės kompozicijos pritaikymas klasikiniame interjere 

 Plokštuminės kompozicijos pritaikymas moderniame „LOFT“ interjere 

 Plokštuminės kompozicijos pritaikymas skandinaviškame interjere 

 Plokštuminės kompozicijos pritaikymas tradiciniame interjere 

 Plokštuminės kompozicijos pritaikymas kaimiškame interjere 

2.3. Pritaikyti plokštumines 

kompozicijas konkrečių eksterjerų 

dekoravimui. 

Tema. Floristinių plokštuminių kompozicijų pritaikymo galimybės eksterjere 

 Aplinkos estetika 

 Plokštuminės kompozicijos pritaikymas natūralioje (gamtinėje) aplinkoje 

 Plokštuminės kompozicijos pritaikymas antropogeninėje (žmogaus paliestoje) aplinkoje 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai 

Apibūdinti plokštuminių floristinių kompozicijų įvairovė ir kūrimo principai, būdingi bruožai, mados tendencijos, pateikti 

pavyzdžiai. Parinkti įrankiai ir medžiagos, naudojamos plokštuminėms floristinėms kompozicijoms kurti, įvertinus aplinkos poveikį 

bei apibūdinant jų naudojimą. Parinktos ir paruoštos gamtinės medžiagos koliažo ir reljefinio paveikslo kūrimui, atsižvelgiant į 

aplinkosauginius reikalavimus, paaiškintos jų pritaikymo galimybės. Sukomponuotas konkrečiai aplinkai skirtas floristinis 

paveikslas, pritaikant presuotus augalus ir papildomas medžiagas, apibūdinti komponavimo būdai. Parinktos ir paruoštos medžiagos 

ir konstrukcijos kurti pano, širmas, gobelenus, kilimus, paaiškintos jų pritaikymo galimybės. Sudarytas veiksmų planas didelių 

apimčių plokštuminės kompozicijos sukūrimui, transportavimui, išeksponavimui. Sukurtas ir pritaikytas floristinis plokštuminis 

darbas konkrečiame interjere. Sukurtas ir pritaikytas floristinis plokštuminis darbas konkrečiame eksterjere. Atliekant užduotis 

laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems ištekliams 

Mokymo(si) medžiaga: 

 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga 

 Testas turimiems gebėjimams įsivertinti 

Mokymo(si) priemonės: 

 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai, iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti 

 Įrankiai, medžiagos, pagalbinės tvirtinimo priemonės plokštuminėms kompozicijoms sukurti 

 Augalinės medžiagos plokštuminėms kompozicijoms interjerui ir eksterjerui sukurti 

Reikalavimai teorinio ir 

praktinio mokymo vietai 

Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) 

medžiagai pateikti. 
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Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta vaizdinėmis priemonėmis, darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, 

gamtinės, uolieninės, gyvulinės ir maistinės kilmės medžiagomis, įrankiais, pagalbinėmis tvirtinimo priemonėmis, augalais 

plokštuminėms kompozicijoms interjerui ir eksterjerui sukurti, pagrindais, rėmais. 

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 

patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) floristo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės veiklos patirtį. 
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6.4. BAIGIAMASIS MODULIS 

 

Modulio pavadinimas – „Įvadas į darbo rinką“ 

Valstybinis kodas 4000002 

Modulio LTKS lygis IV 

Apimtis mokymosi kreditais 10 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai 

1. Formuoti darbinius 

įgūdžius realioje darbo 

vietoje. 

1.1. Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas. 

1.2. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje. 

1.3. Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai 

Siūlomas baigiamojo modulio vertinimas – atlikta (neatlikta). 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems ištekliams 

Nėra. 

Reikalavimai teorinio ir 

praktinio mokymo vietai 

Darbo vieta, leidžianti įtvirtinti įgytas floristo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas. 

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Mokinio mokymuisi modulio metu vadovauja mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 

patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) floristo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės veiklos patirtį. 

Mokinio mokymuisi realioje darbo vietoje vadovaujantis praktikos vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų floristo profesinės 

veiklos patirtį. 

 


