
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

 
HARMONOGRAM SZKOLENIA

 
„Florystka” 

 
 

Termin realizacji: 20.02.2017 – 06.03.2017 r. 

Miejsce realizacji: Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „OŚWIATA” 

 Katowice, al. Korfantego 141 

  

Data 
Ilość 
godz. 
zajęć 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA Godziny zajęć 

20.02.2017 

1 

Zapoznanie słuchaczy z regulaminem szkolenia, 
przepisami BHP, P. Poż., ochrony środowiska stosowane 
w zawodzie florysty.  

9.00-16.30 

1 
Historia dekoracji roślinnych   w poszczególnych epokach 
historycznych. 

1 
Obyczaje i tradycje w kulturze związane  
z roślinami. 

1 
Cechy wnętrza/obiektu historycznego (formy, barwy, 
podział powierzchni/ przestrzeni, nastrój, symbolika). 

2 

Usługi dostępne za pomocą Internetu.  
Portale aukcyjne (przykłady portali aukcyjnych, 
zakładanie konta na portalu aukcyjnym, udział w licytacji) 
Usługi online (rezerwacja biletów, zakupy) 
Mapy (przykłady map, przeglądanie map. 

2 

Komunikacja. Fora internetowe , czaty (przeglądanie, 
udział) 
Komunikatory internetowe (instalacja, 
logowanie,pozyskiwanie znajomych, rozmowa) 

1 

Urządzenia służące do wideokonferencji (przykłady 
oprogramowania służącego do wideokonferencji, 
używanie oprogramowania ). 

21.02.2017 

2 

Techniki florystyczne (technika wiązania – bukiet, girlanda, 
technika układania w gąbce florystycznej, technika 
obsadzania) inne techniki:szynowanie, watowanie, 
przypinania, zaciskanie, warstwowanie, klejenie, owijanie, 
drutowanie. 

12.25-18.10 

5 
Bukiety (klasyfikacja bukietów, zasady wykonywania 
bukietów). 
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Data 
Ilość 
godz. 
zajęć 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA Godziny zajęć 

22.02.2017 

5 

Malowanie narzędziem pędzel, zmiana parametrów 

malowania, wykorzystanie gotowych wzorów pędzla, 

wypełnienie obrazu kolorem, gradientem, tworzenie 

własnych gradientów. Zastosowanie dostępnych narzędzi 

oraz technik wykorzystywanych do retuszu, wymazywanie 

narzędziem gumka, wykorzystanie dostępnych narzędzi w 

retuszu i modyfikacji fotografii. 

 Tworzenie nowych obiektów (wpisywanie tekstu i jego 

edycja, rysowanie obiektów geometrycznych, korzystanie 

z gotowych kształtów).  Przekształcanie obiektów 

(swobodne przekształcanie ścieżki, skalowanie, obracanie, 

pochylanie, odbijanie, zniekształcanie, zawijanie, 

tworzenie perspektywy) 

Tworzenie i edycja obrazów wektorowych. Omówienie i 

dostosowanie obszaru roboczego (ustawienie 

wyświetlania okien i narzędzi, zarządzanie położeniem i 

wyglądem okien aplikacji). 

Podstawowe operacje wykonywane podczas tworzenia 

oraz edycji obrazów wektorowych (otwieranie 

istniejących obrazów, tworzenie nowych obrazów o 

określonych parametrach, edycja parametrów obrazu, 

zapisywanie obrazów). 

Tworzenie obiektów wektorowych (rysowanie figur 

geometrycznych, podstawowe operacje na obiektach, 

transformacje obiektów, zmiana właściwości obiektów, 

tworzenie złożonych obiektów, operacje na krzywych.  

Wprowadzanie i edycja tekstów (różnica pomiędzy 

tekstem ozdobnym a akapitowym, wprowadzanie i 

modyfikacje tekstu) 

9.00-16.30 

1 Dobór dekoracji florystycznej do wnętrza historycznego. 

2 

Materiał roślinny (podstawowe wiadomości o roślinach, 
rośliny na kwiat cięty, zieleń cięta, drzewa i krzewy 
stosowane we florystyce, rośliny stosowane w suchych 
kompozycjach, rośliny doniczkowe, rośliny balkonowe i do 
obsadzania pojemników, pielęgnacja roślin). 

1 
Nieroślinny materiał florystyczny (środki techniczne, 

materiały dekoracyjne, naczynia i pojemniki). 

23.02.2017 
1 

 

Przygotowanie materiału florystycznego do wykonywania 
kompozycji florystycznych. 

12.25-18.10 
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2 
Kompozycje w naczyniu (dobór materiału florystycznego, 
zasady wykonywania kompozycji w naczyniu). 

2 
Florystyczna dekoracja wnętrz (zasady florystycznej 
dekoracji wnętrz, dekoracja stołu). 

2 

Kompozycje wysadzane w pojemnikach (sposoby uprawy 
w podłożu, hydroponika, semikultury, obsadzenia na 
otwartej przestrzeni – skrzynki balkonowe, rośliny na 
balkonach i tarasach, dekoracja wnętrz roślinami 
doniczkowymi). 

24.02.2017 

1 

Wiedza o barwie (właściwości barw, systemy 

porządkowania barw, połączenia barw – kontrast, 

harmonia, dobór barw w pracach florystycznych). 

Cechy plastyczne roślinnego materiału florystycznego 

(kryteria wyboru materiału florystycznego, 

charakterystyka materiału florystycznego). 
8.15 – 12.20 

1 

 Zasady kompozycji (elementy kompozycji, rodzaje 
porządku, proporcje, przestrzenność/bryłowatość, 
kryteria wyboru porządku oraz formy).  

1 
Style kompozycji  florystycznych (styl dekoracyjny, styl 

graficzny/formalno-linearny, styl wegetatywny). 

2 
Dokumentacja projektowa (rysunek projektowy, analiza 
otoczenia, elementy dokumentacji projektowej). 

27.02.2017 

2 
Dokumentacja projektowa (rysunek projektowy, analiza 
otoczenia, elementy dokumentacji projektowej). 

9.55-17.20 

1 Rynek florystyczny. 
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6 

Animacja obiektów.  

Omówienie narzędzi i obszaru roboczego. 

Tworzenie prostych animacji wykorzystując dostępne 

narzędzi Tworzenie obrazów pod konkretne 

zastosowanie. Przygotowanie obrazów do druku 

(podstawowe zasady związane z drukowaniem grafiki, 

rodzaje papieru i techniki druku, wybór modelu barw i 

rozdzielczości, eksport grafiki do formatów powszechnie 

wykorzystywanych na potrzeby druku, ustawienia druku i 

drukowanie) 

Tworzenie grafiki na potrzeby Internetu (formaty plików 

na stronach WWW, podstawowe zasady związane z 

tworzeniem grafiki na potrzeby Internetu, wysyłanie 

wiadomości do adresata ukrytego, odbieranie 

wiadomości) Załączniki (dodawanie załączników, 

odbieranie załączników) Ustawienia parametrów dla 

wiadomości (priorytet wiadomości, opcja potwierdzenia 

otrzymania wiadomości) 

28.02.2017 7 

Florystyka ślubna (rodzaje dekoracj 

i związanych ze ślubem, ozdoba ślubna panny młodej, 

dekoracja pojazdu, konsultacje dotyczące dekoracji 

ślubnych). 

12.25-18.10 

01.03.2017 

1 Rynek florystyczny. 

8.15 – 12.20 

1 

Elementy marketing mix. 
Florysta jako sprzedawca (rodzaje klientów i ich 
zachowanie, prowadzenie rozmowy  
z klientem). 

1 
Reklama we florystyce (rodzaje reklamy, zadania, środki 
reklamy). 

2 
Organizacja wnętrza kwiaciarni (balans kolorów, 
zastosowanie filtrów). 

02.03.2017 9 

Florystyka ślubna (rodzaje dekoracji związanych ze 

ślubem, ozdoba ślubna panny młodej, dekoracja pojazdu, 

konsultacje dotyczące dekoracji ślubnych). 
8.15 – 15.40 

03.03.2017 

2 Klasyfikacja tradycyjnych kompozycji florystycznych. 

8.15 – 15.40 

7 
Florystyka żałobna (wieńce, kompozycje żałobne w gąbce, 
dekoracja trumny, dekoracja urny). 

06.03.2017 

1 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z teorii florystyki. 

8.15 – 15.40 7 

Kompozycje okolicznościowe (specyficzne  

w poszczególnych krajach, Wielkanoc, Adwent i Boże 

Narodzenie, Walentynki, Obiekty i prace tematyczne). 

 Zasady pakowania materiałów i wyrobów florystycznych. 

1 Zasady pakowania materiałów i wyrobów florystycznych. 


