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Załącznik 1. 

 

PROGRAM  NAUCZANIA  

 poziom mistrz florystyki 

 

1. FORMA KSZTAŁCENIA – kurs florystyczny. 

 

2. CZAS TRWANIA – 480 godzin lekcyjnych. 

 

3. ORGANIZACJA – 

 

 12 trzydniowych warsztatów praktycznych, łącznie 360 godzin lekcyjnych, 

 6 webinarów teoretycznych, wraz z zestawem zadań do opracowania,  

 2 seminaria on line, ustalone w trakcie kształcenia,  

 plus dodatkowy 13ty bonusowy zjazd przed egzaminem. 

 

 

4. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY  

 

–  posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie(OKE), w którym zdaje egzamin i po 

uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie 

przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, 

którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo 

dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej; 

- przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności 

gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin i posiada świadectwo ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej; 

- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w 

którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w 

zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

albo dotychczasowej szkoły podstawowej. 

- posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i 

po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje 

egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły 

ponadpodstawowej; 

- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły 

ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie w zawodzie wchodzącym w zakres 

zawodu, w którym zdaje egzamin i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres 

zawodu, w którym zdaje egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni 

staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin; 

- posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie 
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wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego 

co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin. 

 

 

 

5. CEL KSZTAŁCENIA – umożliwienie dorosłym uzyskania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych z zakresu florystyki. Przygotowanie do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie 

florysta. 

 

 

6. PLAN NAUCZANIA 

 

teoria 

 Psychologia biznesu, komunikacja 

 Podstawy teorii florystyki 

 Przedsiębiorczość, prowadzenie kwiaciarni, pracowni. 

            praktyka 

 Materiał roślinny 

 Środki techniczne i materiały dekoracyjne 

 Kompozycje florystyczne- warsztaty 

 Techniki rękodzielnicze stosowane we florystyce - warsztaty 

 Podstawy fotografii-warsztaty 

 Florystyczna oprawa uroczystości -warsztaty 

 Rysunek zawodowy 

 

7. SPOSÓB SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

 Regularne sprawdzanie nabytej wiedzy na zajęciach teoretycznych. 

 Test sprawdzający z każdego przedmiotu. 

 Zaliczanie poszczególnych  partii materiału. 

 

 

 

 

 

 

 


