
Florystyka  –  roślinny szał 

 

 

Florystyka jest dziedziną, która bardzo mocno rozwinęła się 

w ostatnich latach. Dlatego też wzrosło zapotrzebowanie na 

florystów, którzy pracować będą nie tylko w kwiaciarniach, 

ale także w różnego rodzaju firmach usługowych - atelier 

florystyczne. Florysta tworzy dekoracje roślinne, od 

niewielkich kompozycji do dużych rozwiązań 

przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje 

się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz 

kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne 

cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady 

kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów 

zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz. 

 

 
 

 

OPIS KURSU 

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w obszarach takich jak: bukieciarstwo, 

florystyka i dekoratorstwo, poznanie roślin i światowych trendów ich układania oraz 

poszerzenie posiadanych kompetencji o nową  branżę zawodową. Kurs florystyczny trwa 50 

godzin lekcyjnych i składa się z części teoretycznej i praktycznej.  

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, działających w branży Architektury Krajobrazu od 

wielu lat. Kurs  kończy się wykonaniem zadania praktycznego z użyciem dostępnych 

materiałów i sprzętu. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie wydane  

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

 

 



PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE 

o Zapoznanie się z asortymentem narzędzi florystycznych; 

o Warsztat florystyczny – materiałoznawstwo (narzędzia i urządzenia florystyczne, 

środki techniczne, materiały dekoracyjne); 

o Podział i przegląd roślin ozdobnych znajdujących się w użyciu dla potrzeb 

dekoratorskich (podstawowe wiadomości z zakresu botaniki, fizjologii i 

morfologicznej budowy roślin, pielęgnacja  roślin doniczkowych, przedłużanie 

trwałości roślin, zielone dodatki we florystyce, wybór roślin do zastosowania w 

kompozycjach); 

o Teoria bukietu. Ćwiczenia w układaniu bukietów: spiralnych. Bukietów mono i 

wielogatunkowych; 

o Przygotowywanie materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania 

dekoracji; 

o Planowanie wykonywanie projektów dekoracji roślinnych; 

o Dekorowanie roślin ciętych, doniczkowych o gotowych dekoracje florystyczne, 

narzędzia, naczynia i środki, artykuły pomocnicze i dekoracyjne; 

o Ćwiczenia w układaniu bukietów - okazjonalne, proste wiązanki (nauka wykonywania 

kokard ozdobnych i dostosowanie ich do kompozycji, rodzaje technik układania 

kwiatów, zasady prawidłowo wykonanego bukietu, bukiety komercyjne na co dzień i 

od święta, bukiety na kryzach i w ręku, bukiety okrągłe i stopniowane); 

o Sposoby pakowania prezentów; 

o Stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, kościołach, 

mieszkaniach (kompozycje w naczyniu, wyznaczanie punktu wzrostu, dobieranie 

kompozycji do naczynia); 

o Dekoracje ślubne: bukiet ślubny w mikrofonie, korsarz, przypinka; 

o Dekoracje żałobne i ofiarne: kompozycja we florecie, bukiet żałobny, przypinanie 

wstążki, szarfy. 

 

 
 

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU 

o ukończone 18 lat; 

o wykształcenie co najmniej podstawowe; 

o podstawowe umiejętności obsługi komputera; 

o zdolności manualne oraz zmysł estetyczny; 

o wyobraźnia plastyczna i przestrzenna. 

.  



SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do Zespołu 

Placówek Oświatowych w Opolu przy ul. Torowa 7 lub wysłać na adres e-mail: 

sekretariat@zpo.opole.pl 

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem tel. 77 423 16 75  


