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KURS ZAWODOWY FLORYSTYKA/BUKIECIARSTWO 

 

„Nowa Perspektywa” 

 

Projekt „Nowa Perspektywa” jest realizowany przez Gminę Podedwórze w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji 

społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii 

społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

W Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu prowadzony jest kurs zawodowy 

Florystyka/bukieciarstwo. Trwa on od 5 maja. 100- godzinny kurs zakończy się 17 czerwca. 

Od początku maja odbyło się łącznie 55 godzin kursu zawodowego. Większą część szkolenia 

stanowiła praktyka.  

Uczestnicy bezpośrednio po przeszkoleniu teoretycznym przeszli do praktyki. Na kursie 

florystycznym w ramach Zadania 3. - Organizacja warsztatów aktywizacyjnych w 

projekcie „Nowa Perspektywa” bierze udział 10 uczestniczek z terenu Gminy Podedwórze.  

Kursantki bardzo pilnie i rzetelnie poświęcają się kompozycjom, które tworzą podczas 

prowadzonego kursu. Tworzenie wiązanek okazjonalnych jest bardzo dobrym sposobem na 

to, ażeby w sposób naoczny – poprzez praktykę – nabyć umiejętności, które będą pomocne w 

dalszym życiu zawodowym. Uczestnicy po teorii rozpoczęli praktykę, która opiera się między 

innymi na: 

   nauczaniu prawidłowego doboru kwiatów i dodatków 

 określaniu odpowiedniego stylu we florystyce poprzez komponowanie kwiatów 

i układanie ich w naczyniach; 

 nauczaniu sztuki układania kwiatów – orientalna IKEBANA; 

 pokazywaniu i nauczaniu w jaki sposób tworzone są wiązanki okazjonalne i 

świąteczne, m.in. wieńce pogrzebowe, florystyka komunijna, wielkanocna, 

bożonarodzeniowa i noworoczna. 

Umiejętność określania stylu we florystyce, t.j. sztuce prawidłowego doboru i 

komponowaniu kwiatów pozwoli na tworzenie arcydzieł florystycznych. Takim przykładem 

są kompozycje oparte o strukturę drewnianej ramy, w którą wplecione są bukiety 
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najróżniejszych okazów kwiatów sztucznych, stanowiące florystyczną aranżację wnętrza 

Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu.  

Uczestnicy oprócz wykorzystania materiałów sztucznych w tworzeniu florystycznych 

kompozycji mieli okazję spróbować i nauczyć się komponowania bukietów z kwiatów 

żywych. Jest to sztuka trudna, ponieważ wymaga dużo wysiłku, staranności i precyzji. 

Uczestnicy jednak świetnie radzą sobie  nie tylko z prostymi formami, lecz także z formami, 

które wymagają skupienia i pracy. W chwili obecnej Ikebany stworzone przez uczestników  

projektu „Nowa Perspektywa” każdy mieszkaniec Gminy Podedwórze może podziwiać w 

Świetlicy Środowiskowej 46A w Podedwórzu. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

Kurs zawodowy będzie trwał do 17 czerwca 2011 roku. Zajęcia prowadzone w ramach kursu 

są BEZPŁATNE. 
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