Naujovių perk÷limo projektas ECVET Ma-Flo
Mokymo pasiekimų vienetas 3 (floristika)
- Neaugalin÷s medžiagos

3.1. Asortimentas
Kompetencijos
pakopos

Kompetencija

Įgūdžiai

Žinios

Floristo pad÷j÷jas
G÷lių pardav÷jas

Floristas

- Kasdieniniame darbe nuolat kreipia
d÷mesį į prekių atsargas ir informuoja
vadovus apie paklausias arba
trūkstamas prekes, kad pašalintų
asortimento deficitą.

- Perduoda vadovams pasikeitimus
prekių atsargose.

- Savarankiškai geba kontroliuoti prekių
kaitą parduotuv÷je ir daro išvadas apie
pirkimus, asortimento prapl÷timą ir
pakeitimus.

- Kontroliuoja prekių atsargas

- Apsiperka didmenin÷je prekyboje arba
mug÷se, veikia savarankiškai arba
pagal susitarimą.

- Žino prekių grupes.
- Žino asortimento apimtis į plotį ir į gylį.

- Perduoda klientų paklausimus.

(vazonus, popierių, atvirukus, vielą ir
t.t.), kad laiku apsirūpintų
trūkstamomis prek÷mis.
-Kontroliuoja prezentacijų būdą.

- Žino sąvokas ir žino jų reikšmę:
profesinis asortimentas;
antraeilis asortimentas;
papildomi pardavimai;
asortimento išpl÷timas;

- Susižino apie mados
tendencijas(naujos medžiagos, spalvos)
profesin÷je spaudoje ir kitose šakose.
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3.2. Apsirūpinimas
Kompetencijos
pakopos

Kompetencija

Įgūdžiai

Žinios

Floristo pad÷j÷jas
G÷lių pardav÷jas

Floristas

- Geba savarankiškai kontroliuoti prekių
kaitą parduotuv÷je ir daryti išvadas apie
pirkimus, asortimento išpl÷timą ir
pakeitimus.

- Perka trūkstamas prekes didmenin÷je
prekyboje, mug÷se arba internete.
- Kreipia d÷mesį į pristatymo laiką bei
minimalų kiekį.

- Apsiperka didmenin÷je prekyboje arba
- Kreipia d÷mesį į nuolaidas ir ypatybes
mug÷se, veikia savarankiškai arba pagal
pagal metų laikus.
susitarimą.

- Turi išsamių žinių apie prekes.
- Turi žinių apie svarbius darbo įrankius ir
pagalbines priemones.
- Turi žinių apie parduotuv÷s įrengimą

-Susižino apie mados tendencijas
(naujos medžiagos, spalvos) profesin÷je
spaudoje arba kitose šakose.
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3.3. Priežiūra, aplinką tausojanti veikla, sand÷liavimas
Kompetencijos
pakopos
Floristo pad÷j÷jas

Kompetencija

- Pagal nurodymus ir prižiūrimas
sąžiningai atlieka atskirus darbus.

Įgūdžiai

- Valo dulkes nuo prekių ir inventoriaus.
- Išrūšiuoja nekokybiškas prekes.
- Vadovaujamas sud÷lioja pristatytas
prekes į sand÷lį.

G÷lių pardav÷jas

- Savarankiškai atlieka kasdieninius
darbus, kreipia d÷mesį į trūkstamas
prekes ir jas papildo.
- Duoda klientams patarimus apie
elgseną su prek÷mis ir jų laikymą.

Floristas

- Žino pagrindus kaip rūpestingai elgtis
su prek÷mis ir jas sand÷liuoti.
- Turi žinių kaip išvengti atliekų ir atskirti
vertingas medžiagas.

- Rūpestingai elgiasi su prek÷mis, nurodo
klientams medžiagų ypatumus.

- Žino pagrindus kaip rūpestingai elgtis
su prek÷mis ir jas sand÷liuoti.

- Papildo prekių atsargas iš sand÷lio.

- Turi žinių kaip išvengti atliekų ir atskirti
vertingas medžiagas.

- Vengia atliekų ir atskiria vertingas
medžiagas.

- Įgytas žinias panaudoja praktikoje, kad
dirbtų orientuotai į gamybą(verslą) ir
tausotų aplinką.

- Dirba tausodama aplinką, kad išlaikytų ir
išsaugotų inventorių bei sumažintų prekių
nuostolius.

- Kreipia d÷mesį į vertingų medžiagų
atskyrimą ir atliekų vengimą.

- Kreipia d÷mesį į aplinkai palankų atliekų
šalinimą, kad sumažintų aplinkos
užterštumo ir atliekų šalinimo kaštus.

- Pritaiko specifines prekių pažinimo
žinias, kad gal÷tų atsižvelgti į
sand÷liavimo galimybes.

Žinios

- Profesionaliai sand÷liuoja prekes.

- Žino apie prekių priežiūrą ir elgseną su
jomis.
- Pažįsta prekes, žino sand÷liavimo
kriterijus:
 viela horizontalioje pad÷tyje;
 vengti vazonų sand÷liavimo
rietuv÷mis;
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