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5.2 Kompozycje według technik układania
5.2.1 Kompozycje wiązane: bukiet
Poziom
kompetencji

Kompetencje

Umiejętności

Wiedza

Pomocnik

- po wskazówkach przełoŜonego, jest w
stanie wykonać proste bukiety
uwzględniajac podstawy tworzenia
kompozycji

- potrafi układać spiralnie zielone
bukiety

- zna prace przygotowawcze dla
kompozycji i umie samodzielnie je
wykonać

-potrafi dopasować przebieg prac do
harmonogramu w firmie

- potrafi układać proste bukiety w
spiralę

- jest w stanie dobrać bukiety do pór roku
i zleceń, wraz z uwzględnieniem prostych
zasad układania kompozycji

- uzgadnia asortyment kwiatów w firmie
zgodnie z Ŝyczeniami klientów

Sprzedawca
kwiatów

- potrafi zgodnie ze zleceniami w firmie
wykonać wszystkie przygotowawcze
czynności według wytycznych
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- potrafi proste bukiety skopiować

- posiada znajomość technik układania
bukietów
-

posiada znajomość podstaw
techniki spiralnego układania
kwiatów w bukiecie
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Florysta

- potrarfi w pracy codziennej stosować
podstawy układania kompozycji
- potrafi połaczyć Ŝyczenia klientów z
podstawami tworzenia kompozycji

-

opanował wszystkie rodzaje
kompozycji i zna moŜliwości ich
przekształcania

Bukiet

-wybiera kwiaty i rośliny odpowiednio do
układanej kompozycji

•

dekoracyjny symetryczny

•

Dekoracyjny asymetryczny

- posiada kompetencje do nauczania,
pokazywania i wyjaśniania technik
układania bukietów

•

Formalo-linearny

•

strukturalny

•

w odwróconej proporcji

wg. tematu: kolor, zapach, pora roku,
pochodzenie kwiatów

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

-zna rodzaje technik układania
bukietów (paralerna, spiralna),
rozpoznaje ich cechy wspólne,
szczegóły i róŜnice
- dysponuje umiejetnością
wykorzystania wszystkich reguł
układania kompozycji
-

wybiera materiał dopowiednio
do kompozycji i stosowanej
techniki układania

