
 

Prakse floristikas darbnīcā
Tēmas: individuālais mācību plāns, kā attīstīt prasmi mācīties

Sagatvoja: V.Žunda, kursu vadītāja DVBM vadītājiem, SIA Baltic Bright

1.daļa

Prakses vieta
Heidi (Igaunija) un Sofija (Zviedrija) nokļuva Latvijas  novada pilsētā pie floristes, kurai pieder floristikas 
darbnīca, kas strādā uz pasūtījumiem pašvaldībām, izglītības iestādēm, utt. Bez tam šī floriste ir amat-
niecības kameras meistare un floristikas darbnīcā tiek rīkotas mācības topošajiem floristikas meistariem. 

Ikdienā floriste strādā kopā ar vienu darbinieci. Floriste veido gan ziedu kārtojumus, gan interesantus 
interjera un vides objektus, izmantojot dažādus dabas materiālus. Viņa seko arī jaunākajām tendencēm 
floristikā pasaulē. Floristei ir savs milzīgs dārzs, kur viņa audzē ziedus un zaļumus kompozīcijām.

Kā iesākās prakse
Pēc otrās prakses dienas prakses vadītāja saņēma kopīgu vēstuli no Heidi un Sofijas. Viņas sūdzējās, ka 
floristikas darbnīcā nekāda mācīšanās nav iespējama, jo vadītāja slikti runā angliski. Otra darbiniece 
nerunā angliski vispār. Arī nelielajā pilsētā viņām nav iespējams uzturēties, jo šeit arī tikpat kā neviens 
nerunā angliski: ne veikalos, ne kafejnīcās. Meitenes lūdz pārcelt viņas uz citu prakses vietu Rīgā.

Prakses vadītāja sazinājās ar floristikas meistari. Viņa šīs problēmas nenojauta. Meitenes iesaistītas da-
žādu dekorāciju veidošanā, ļoti čakli strādājot. Viņām padodas un viņām pat ir idejas un priekšlikumi 
par kompozīciju veidošanu. 

Jā, sarunāties pagrūti, bet floriste cenšoties skaidrot ar žestiem, rādīt, izmantot Google translate. Meite-
nēm vēl tiek piedāvāta iespēja iesaistītos meistardarbnīcas kursos un saņemt sertifikātu, apmeklēt floris-
tes dārzu, doties mācību vizītē un līdzīgām darbnīcām Rīgā, iespēja elastīgi organizēt darba laiku, utt.

Part 1. Diskusijas jautājumi
1. Kas ir problēma?

2. Vai ir lietas, kuras netika izdarītas pirms prakses uzsākšanas?

3. Kā būtu jāreaģē prakses vadītājai?
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Prakses vadītāja ir sagatavojusi vēstuli Heidi un Sofijai, konkretizējot uzdevumus:

Labdien, Heidi un Sofija!  Lai risinātu problēmu saistībā ar Jūsu praksi drīz ieradīšos Jūsu prakses vietā, 
lai satiktos ar Jums un uzņēmuma vadītāju. 

Līdz tam laikam lūdzu sagatavojiet informāciju par to, kādas iespējas mācīties Jūs esat izmantojušas:

Mācīšanās, balstoties uz novērošanu (learning through observation):
- Uzskaitiet un aprakstiet ikdienas darba procesus, kas tieši saistīti ar floristiku; salīdziniet šo sarakstu 

ar Jūsu līdzšinējām zināšanām;
- Uzskaitiet un aprakstiet ikdienas darba procesus saistībā ar darbnīcas vadīšanu, darbu ar klientiem 

un darbiniekiem;
- Sagatavojiet vizuālo materiālu, kas vislabāk raksturotu prakses vietu;

Mācīšanās, balstoties uz iesaistīšanos darbā (learning by doing):
- Uzskaitiet Jums uzticētos uzdevumus; Kā Jūs tiekat ar tiem galā?
- Kādos gadījumos Jūs piedāvājāt savu palīdzību?
- Kādos gadījumos Jums tika piedāvāta palīdzība?
- Kādas prasmes Jūs varējāt izmantot? Kādas no skolā apgūtajām nevarējāt izmantot?
- Vai apguvāt jaunas prasmes? Uzlabojāt esošās?

Mācīšanās, komunicējot ar vadītāju/meistari:
Es centos uzdot šādus jautājumus (uzskaitīt zemāk), bet nesaņēmu atbildi:

-

-

-

Novērojot darba procesu vairākas dienas, man radās šādi jautājumi:

-

-

-

Iepazīšanās ar citas tautas/valsts kultūru:

2.daļa. Diskusijas jautājumi:
1. Ko Jūs domājat par nosūtītajiem uzdevumiem, uz ko tie vērsti?

2. Kā Jūs domājat - kāda bija situācija, kad prakses vadītāja ieradās prakses vietā?


