Kurs florystyczny dzienny I i II stopnia
Termin kursu: 07.10.2019 - 18.10.2019
Czas trwania kursu: 90 godzin zegarowych / 11 dni szkoleniowych

I stopień
Poniedziałek 07.10
9.00-17.00 Wprowadzenie do zajęć. Czym jest florystyka?
- rynki hurtowe zasady działania, zakup roślin
- pracownia florystyczna/kwiaciarnia wybór lokalizacji, wyposażenie
- podstawy marketingu, budowanie marki
- aranżacja wnętrza kwiaciarni
Materiałoznawstwo
- prezentacja podstawowych narzędzi i materiałów wykorzystywanych przy tworzeniu aranżacji florystycznych + ćwiczenia
z praktycznym ich zastosowaniem
Wtorek 08.10
9.00-17.00 Zasady kompozycji we florystyce – bukiet
- oczyszczanie i kondycjonowanie roślin, poznajemy sposoby przedłużania żywotności kwiatów.
- technika spiralnego układu łodyg ćwiczenia
- pęczek kwiatowy
- bukiet spiralny
Środa 09.10
9.00-17.00 Kompozycje bukietów
- dobór roślin do formy bukietu
- bukiety wiązane różne formy- ćwiczenia
- bukiet na konstrukcji – przedstawienie różnych technik i materiałów
- pakowanie bukietów okolicznościowych - najnowsze trendy, materiały dostępne na rynku
Czwartek 10.10
8.00-17 Kwiatowa aranżacja wnętrz
- kompozycja w naczyniu różne formy - praca z gąbką florystyczną
- dobór roślin i naczyń do kompozycji nowoczesnych, rustykalnych, klasycznych
- cechy kompozycji, dopasowanie aranżacji do wnętrza
- dekoracja stołu
Piątek 11.10
9.00-17.00 Florystyka okolicznościowa
- kompozycje okazjonalne (dekoracja w zależności od sezonu - Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych)
- flowerbox
- wicie wianka na słomianym podkładzie, technika girlandowa
Florystyka żałobna
- kompozycja żałobna we florecie

II stopień
Sobota 12.10
9.00-17.00 Kosztorysowanie
- omówienie procesu przygotowania danych do kosztorysu imprezy ślubnej
- kosztorysowanie przy użyciu tabel Excel
- dobór bukietu i dodatków do typu sukni i charakteru panny młodej
- projekt i dobór dekoracji kwiatowej do wnętrz (kościół, sala weselna)
- omówienie procesu realizacji zlecenia
Poniedziałek 14.10
8.00-17.00 Dekoracje dużych pomieszczeń
- bukiet spiralny
- kompozycja XL – dekoracja dużych pomieszczeń
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Wtorek 15.10
9.00-17.00 Dekoracja stołu/kościoła
Florystyka ślubna
- wiązanka ślubna z naturalnymi łodygami.
- kompozycje na stojakach (dekoracja kościoła/stołu)
Środa 16.10
9.00-17.00 Dekoracja samochodu i namiotu ślubnego
- dekoracja auta różne formy – wykonanie i mocowanie
- dekoracje namiotów weselnych
Czwartek 17.10
9.00-17.00 Florystyka ślubna - rodzaje wiązanek ślubnych
Wiązanka ślubna w mikrofonie
- forma kopuły
- forma łuku
Piątek 18.10
9.00-17.00 Florystyka ślubna
- wianek komunijny
- ozdoby na rękę
- przypinka
- biżuteria floralna- technika drutowania klejona
- podsumowanie kursu
- pytania od słuchaczy
TEST EGZAMINACYJNY

ART&DECOR Placówka Oświatowa, ul.Chocimska 14, 00-791 Warszawa, tel 514 17 22 25 ; biuro@artdecorszkolenia.pl

