08192003 számú Koszorúkészítő megnevezésű szakképesítés megszerzésére
irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
1 A javaslatot tevő adatai1
1.1

Természetes személy esetén: -

1.1.1 Név:
1.1.2 Lakcím:
1.1.3 E-mail cím:
1.1.4 Telefonszám:
1.2

Nem természetes személy esetén: -

1.2.1 Név: Agrárpolitikáért felelős miniszter
1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma):
1.2.3 Székhely:
1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:
1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:
1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:
1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:
1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:
1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:
2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
2.1

Megnevezése: Koszorúkészítő SNI

2.2

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0819

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
3.1

Megnevezése: Koszorúkötő

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 2
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 2
3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 1

1

A megfelelő elem kiválasztandó.

1/7

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata,
összefüggése2:
4.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály: -

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör leírása:
A koszorúkészítő SNI szakképesítéssel rendelkező szakember dísznövényekből, vágott virágokból, zöldekből, örökzöldekből, száraz/selyemvirágból koszorút készít. Ismeri a koszorúkötés technikáit, formai követelményeit. Precízen használja és karbantartja a munkájához szükséges szerszámokat, eszközöket. Szakszerűen tisztítja fel a növényi részeket és készíti elő
azokat a további felhasználásra. Ismeri a legújabb hazai, nemzetközi trendeket és munkájában
alkalmazza azokat. Önállóan és csapatban képes dolgozni, illetve együttműködni a szakmai
munkában résztvevőkkel és más szakmában dolgozókkal. Önállóan kalkulálja ki az adott készítményhez szükséges anyagokat. A koszorúkészítő ismeri a készítményekhez szükséges
alapanyagokat és a rögzítéshez, szár hosszabbításhoz, vízutánpótláshoz szükséges anyagokat,
technikákat.
Betartja a munka, -balesetvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat.
6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:
6.1

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: -

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:
6.1.2 Nyilvántartó hatóság:
6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

2

A megfelelő elem kiválasztandó.
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7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség3:

7.1


alapfokú iskolai végzettség

7.2

Szakmai előképzettség: nem szükséges

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény
modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális,
a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):
8.1

Minimális óraszám: 480

8.2

Maximális óraszám: 600

9 A szakmai követelmények leírása:
Nem modulszerű felépítés esetén:

9.1

Sorszám Készségek, képességek

3

Ismeretek

1.

Szakszerűen előkészíti, feltisztítja
az élő növényi
részeket, kiegészítőket a további
felhasználásra.

Ismeri a felhasznált növényanyag igényeit és
a maximális élettartamhoz szükséges eljárásokat,
illetve eszközöket.

2.

A készítményhez
koszorúalapot és
megfelelő alapanyagot választ,
használ fel.

Ismeri a koszorú
elkészítéséhez
szükséges alapokat.

A megfelelő elem kiválasztandó.
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Törekszik az élő
növényanyag leggyorsabb és leghatékonyabb gondozási és ápolási
munkálataira.

Minden esetben
törekszik a megfelelő alapanyagok
kiválasztására a
megrendelő igényeinek megfelelően. Szem előtt
tartja a készítmény
elkészítéséhez
szükséges legop-

Önállóság és felelősség mértéke
A munkafolyamatokat környezettudatosan végzi,
minden növényi
részt felhasznál.
Felelősséggel választ újrahasznosított anyagokat a
munkája során
A rábízott feladatot
precízen elvégzi és
felelősségteljesen
használja fel a készítményhez használt anyagokat.

3.

4.

5.

6.

timálisabb alapanyagok használatát.
A koszorúk elké- Ismeri az alapve- Törekszik a megfe- Magabiztosan alszítéséhez technitő technikai selelő segédeszköz kalmazza a koszorú
kai segédeszközögédeszközöket
kiválasztására.
elkészítéséhez
ket, kiegészítőket
(szár rögzítő és
Szem előtt tartja,
szükséges szerszáhasznál.
dekorációs dróhogy mi az ideális mokat, eszközöket.
tok, pálcák, tűtechnikai segédzőhabok, fém,
eszköz az aktuális
moha és szalma
készítményhez.
alapok, hungarocell és tűzőhab
karikák, fiolák).
Anyagmennyiséget Ismeri a különSzem előtt tartja a Pontosan számolja
értelmez és kalkuböző koszorúk
megrendelésben
ki és használja fel a
lál, továbbá a megelkészítéséhez
leadott anyagok
készítményhez
rendelésben rögzí- szükséges anya- mennyiségét, ponszükséges alaptett anyagokat
gokat és az ideá- tosan a megrendeanyagokat.
használja fel.
lis mennyiséget.
lésben rögzített
anyagokat használja fel. A készítmény elkészítéséhez precízen használja a mennyiségeket.
Eseményekre,
Ismeri a virágkö- Nyitott az új stílu- Precízen hajtja végmegrendelésekre,
tészeti alapstílu- sok megtanulására re a rábízott feladakülönböző stílussokat. Tudja,
és alkalmazására.
tot. Önállóan vagy
ban koszorút kéhogy az adott
Törekszik a megfe- csapatban felelősszít.
eseményre, mely lelő koszorúhoz a
ségteljesen végzi
koszorú típust
legoptimálisabb
munkáját az esehasználja. (Kestílusban dolgozni. ményekhez megfegyelet, Halottak
lelően.
napja, Megemlékezési koszorú,
Advent, kopogtató, díszkoszorú,
selyem/száraz
virág koszorú,
babérkoszorú)
Munkája során
Ismeri a hatályos Elkötelezett a saját
A munka, tűz és
alkalmazza a tűz, jogszabályokat
és kollégái biztonbalesetvédelmi
balesetvédelmi és
és betartja azoságáért. Megfon- szabályokat betartja
munkavédelmi
kat.
toltan használja a
munkáját önállóan
szabályokat.
balesetveszélyes
végzi. Szerszámai
szerszámokat, be- és eszközei karbanrendezéseket.
tartásáért és állagSzem előtt tartja a megőrzéséért felemunkaeszközök
lősséget vállal.

4/7

karbantartását és
állagmegóvását, a
környezettudatos
anyagfelhasználást.
9.2

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
A koszorúkészítő SNI szakképesítéssel rendelkező szakember a virágkötészet egyik fontos
területén tevékenykedik. Egy virágüzlet/ virág elárusító hely napi forgalmában meghatározó
lehet a koszorúkészítésből származó bevétel. Sok esetben a hétköznapi forgalom mellett korlátozott ideje van a virágüzletben dolgozóknak a koszorúalapok elkészítésére és bedíszítésére,
ezért is indokolt ezt a területet külön kezelni. A koszorúkészítés nem kell, hogy az üzletben
történjen, ezzel tehermentesítés érhető el. Gazdasági oldalról megközelítve a koszorúkészítő a
vállalkozás terheit csökkenti, hiszen az általa előállított késztermék bekerül a forgalomba és
nem az üzletben dolgozóknak kell a napi forgalom mellett előállítani a terméket.
11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: 11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Koszorú kötési ismeretek
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A számítógép alkalmazását igénylő feladatsor legalább 10 kérdést tartalmazzon. A feladatok között legyen: feleltválasztós
teszt és rövid választ igénylő feladat. A tesztkérdéseknél legalább 3 lehetőség közül
lehessen választani. A kérdések azonos súlyarányban számítanak. Az Írásbeli vizsgának tartalmazni kell a következő ismeretekre vonatkozó kérdéseket:






4

A koszorú alapok típusai, anyagai.
A koszorú készítés technikái, eszközei, szerszámai.
A koszorú kötés gyakori stílusai, formai követelményei (arányosság, szimmetria –
aszimmetria) és színtörvényei.
Élő anyagok előkészítésének folyamata, eszközei.
A koszorúk felhasználásával összefüggő jeles alkalmak, ünnepek, kiemelt forgalmat bonyolító időszakok ismertetése.
A koszorúk jellemző növény anyaga.

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %
11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés javítókulcs alapján történik az alábbi szempontok figyelembevételével:




Lényegre törő megfogalmazás
Szakmai kifejezések használata
Pontos definíciók használata

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.
11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Növényismeret, koszorúkötés
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
1. vizsgarész: Növényismeret
 10 db élő növény vagy növényi rész felismerése, megnevezése (évelő, vágott virág, vágott zöld, lombhullató fa/cserje, örökzöld fa/cserje)
2. vizsgarész: Koszorúkötés (Gyakorlati feladat):
Az alábbi feladatok közül egy elvégzése:







Kegyeleti koszorú készítése, tűzött technikával, tűzőhab karikára (min. 40 cm átmérő)
Kegyeleti koszorú készítése fém alapra körbe kötött technikával, fejdíszítéssel
(min. 40 cm átmérő)
Kegyeleti koszorú készítése, ’’görög koszorú” szalma vagy moha alapra körbekötött technikával, körbe díszítéssel, fiolával (min. 40 cm átmérő)
Kopogtató készítése száraz/selyemvirágból, koszorúalapra (szalma, hungarocell,
drót) szabadon választott stílusban (min. 25 cm átmérő)
Díszkoszorú készítése száraz/selyemvirágból, koszorúalapra (szalma, hungarocell,
drót) szabadon választott stílusban (min. 30cm átmérő)
Adventi koszorú készítése (szalma, hungarocell, min. 25 cm átmérő)

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc
1. vizsgarész: 30 perc,
2. vizsgarész: 120 perc (a vizsgarész tartalmaz 15perc előkészítést.)
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Technika: 40%
-

A virágkötészeti készítmény elkészítéséhez szükséges optimális technika kiválasztása/alkalmazása, növény előkészítés, stabilitás, fizikai súlypont, nem csö-
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pög/folyik, technikai segédanyagok eltakarása, eszközök megfelelő használata,
tisztaság (munkaterület)
Szín: 20%
-

harmónia, kontraszt, arányok, dominancia

Kompozíció: 20%
-

A kiválasztott anyagok és használatuk, stílus, forma, dominancia, ritmus, vonalak,
arányok, vizuális súlypont

Elképzelés: 20%
-

A virágdísz megfelel a feladatleírásnak, egyediség, kreativitás

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.
11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:












Munkaasztal, szék, hosszabbító, szelektív szeméttároló, takarítóeszközök
Kézi szerszámok (metszőolló, kés, csípőfogó, ragasztópisztoly szilikon betét)
vázák, fiolák (műanyag)
vágott és tekercses drótok, dekorációs drótok
koszorúalapok (szalma, moha, hungarocell, drót, tűzőhab)
tűzőhab tégla (száraz és nedves)
dekorációs kiegészítők (toboz, gyöngy, toll, gyertyák, mécsesek, egyéb)
tartósítószerek
selyem és szárazvirágok, moha, zuzmó
ágak, vesszők, hajtások
vágott virágok, vágott zöldek, cserepes dísznövények, örökzöld és lombhullató fák,
cserjék

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: 11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: -
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