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5.1 Podstawy - teoria projektowania, koloru, formy, rysunku
Poziom
kompetencji

Kompetencje

Umiejętności

Wiedza

Pomocnik

- po wcześniejszych wskazówkach
przełoŜonego jest w stanie zastosować
poszczególne podstawy układania i
rękodzieła

- po wcześniejszych wskazówkach
przełoŜonego potrafi zastosować
podstawy układania kompozycji, np.
uwzglednić formy ruchome przy
układaniu bukietu

- ma wiedzę podstawową , dotyczącą
swojego obszaru pracy

Sprzedawca
kwiatów

- jest w stanie w swoim obszarze pracy
wykorzystać podstawy układania
kompozycji, wraz z realizacją zaleceń
klientów

- według wskazówek potrafi
zastosować poszczególne podstawy
układania kompozycji np. rozróŜnić
poszczególne formy ruchome kwiatów i
wykorzystać je w innych kompozycjach

- ma wiedzę podstawową, dotyczącą
własnego obszaru pracy i potrafi
wykorzystać ją zgodnie z Ŝyczeniami
klientów

Florysta

- jest w stanie rozpoznać, opisać i
zastosować podstawy układania
kompozycji , zdefiniować przy tym teorię
formy…itd. zwracając uwagę na
korelacje obszarów tematycznych,
potrafi wyjaśnić poszczególne czynności

- wykorzystuje reguły układania
kompozycji, kolorystykę w praktyce,
pracuje samodzielnie

- posiada wiedzę z zakresu podstaw
wszystkich obszarów tematycznych, zna
róznorodne tło, zna interakcje
tematyczne

- jest w stanie idee i projekty florystyczne
jedno- lub dwuwymiarowo narysować,
naszkicować, by wyjąśnić osobom
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- w pracach nawiązuje do cech
charakterystycznych styli i epok (styl
układania, wybór surowców,
materiałów, naczyń)
- pomysły florystyczne przenosi na
papier w celu zaprezentowania ich

Rodzaje styli:
•

staroŜytność

•

średniowiecze

•

czasy nowoŜytne
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trzecim
Przedmioty i
tematy

klientom

Teoria układania

Teoria koloru

•

rodzaje uporządkowania

•

barwa i swiatło

•

rodzaje układu

•

ułoŜenie barw

•

teoria form

•

barwne kontrasty

•

formy ruchu

•

harmonia kolorów

•

formy układu

•

efekty kolorystyczne

•

tekstura

•

określenie barw

•

struktura

•

przyporządkowanie

•

uporządkowanie

•

waga optyczna
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•

modernizm

