SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
CVETLIČAR

IZPITNI KATALOG
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
CVETLIČAR

1. IME IZPITA
IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

2. IZPITNI CILJI
Na izpitu ocenjujemo ključne in poklicne kompetence, ki so jih dijaki pridobili pri strokovnih
modulih:
• OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE Z VARSTVOM RASTLIN,
• PRODAJA,
• OSNOVE HORTIKULTURE,
• OBLIKOVANJE CVETLIČNIH VEZAV,
• IZDELOVANJE ARANŽERSKEGA MATERIALA,
Na izpitu kandidat izkaže naslednje poklicne in ključne kompetence:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,
sposobnost povezovanja strokovno-teoretičnih in praktičnih znanj,
uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo, vrednotenje in
analizo podatkov pri svojem delu,
ustrezno komunikacijo pri izvajanju del in reševanju problemov,
ustreznost pristopa in izbire postopkov pri opravljanju nalog,
branje in uporabo tehnološke dokumentacije,
obvladovanje tehnoloških postopkov in organizacijo lastnega dela,
izdelovanje cvetličnih vezav in dekoracij,
izdelovanje osnovnega in dopolnilnega materiala,
razlikovanje in vzdrževanje materialov orodij in naprav,
oskrbovanje cvetličnih vezav in dekoracij,
odgovorno ravnanje pri varovanju okolja, zagotavljanju lastne varnosti in varnosti
delovnega mesta,
racionalno rabo energije, materiala in časa,
uporabljati informacijsko komunikacijo tehnologijo za iskanje, obdelavo, vrednotenje,
analizo in predstavitev podatkov.
sporazumevalne kompetence,
matematične kompetence,
družboslovne kompetence,
estetske kompetence,
medkulturne kompetence,
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•
•
•
•
•

učenje učenja,
socialne kompetence,
informacijsko komunikacijske kompetence,
varovanje zdravja,
podjetnostne kompetence.

3. IZPELJAVA IZPITA
Izdelek oziroma storitev in zagovor se opravlja po projektni metodi dela. Glede na obseg in
vsebino je izvedba projektnega dela lahko skupinska ali individualna.
Preden kandidati pristopijo k izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve, morajo načrtovati
ustrezen izbor cvetja in zelenja, osnovnega materiala, okrasnih dodatkov, orodij, pripomočkov
ter določiti ustrezne tehnike izdelave. Ob izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve vodijo
ustrezno dokumentacijo (skica izdelka, popis porabljenega materiala, kalkulacija izdelka
oziroma storitve).
Zagovor je sestavljen iz dveh delov:
• predstavitve izdelka oziroma storitve in
• strokovnega zagovora.
Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje uporabo materialov, orodij, cvetja in zelenja,
izbranih tehnik izdelave ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja
okolja za izdelek, ki ga je izdelal oziroma storitev, ki jo je opravil.

4. IZKAZANE POKLICNE KOMPETENCE
Izdelek oziroma
Elementi
storitev in zagovor
Načrtovanje in
-načrtovanje cvetlične
izdelava cvetlične vezave
vezave
-izbira materialov in
pripomočkov
-skica cvetličnih vezav
-izdelava cvetlične
vezave
-kalkulacija končnega
izdelka
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Poklicne kompetence
-znajo pravilno in varno uporabljati cvetličarska
orodja in naprave,
-znajo uporabiti osnovni, pomožni in dopolnilni
okrasni material ob različnih načinih in tehnikah
izdelave,
-poznajo rezano cvetje, zelenje in lončnice in
njihovo terminologijo,
-poznajo pogoje skladiščenja, vzdrževanja,
transportiranja in uporabe rezanega cvetja, zelenja
in lončnic,
-poznajo in upoštevajo zakonitosti barv, načela in
zakonitosti oblikovanja (likovne značilnosti in
lastnosti elementov, kompozicijska razmerja) in
stile oblikovanja,
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Izdelek oziroma
storitev in zagovor

Izvedba
dekoracije
prostora

Elementi

-izbira materiala in
pripomočkov glede na
navodila naloge
-izris skice dekoracije
-izvedba dekoracije
prostora
-kalkulacija končnega
izdelka
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Poklicne kompetence
-poznajo in upoštevajo simboliko in sporočilnost
posameznih cvetličnih vezav,
-znajo načrtovati, skicirati in izdelati posamezne
cvetlične vezave,
-upoštevajo in uporabijo novosti in trende pri
izdelavi cvetličnih vezav,
-povezujejo praktično delo s teoretičnimi znanji,
zakonitostmi in osnovami,
-samostojno uporabljajo informacijskokomunikacijsko tehnologijo,
-uporabljajo primeren način komunikacije pri
reševanju problemov, organizaciji dela, izvajanju
posameznih nalog in upoštevajo strokovno in
poklicno odgovornost.
-znajo pravilno in varno uporabljati cvetličarska
orodja in naprave,
-znajo uporabiti osnovni, pomožni in dopolnilni
okrasni material ob različnih načinih in tehnikah
izdelave,
-poznajo rezano cvetje, zelenje in lončnice in
njihovo terminologijo,
-poznajo pogoje skladiščenja, vzdrževanja,
transportiranja in uporabe rezanega cvetja, zelenja
in lončnic,
-poznajo in upoštevajo zakonitosti barv, načela in
zakonitosti oblikovanja (likovne značilnosti in
lastnosti elementov, kompozicijska razmerja) in
stile oblikovanja,
-znajo skicirati in izdelati posamezne dekoracije
prostora,
-upoštevajo in uporabijo novosti in trende pri
izvedbi dekoracije prostora,
-povezujejo praktično delo s teoretičnimi znanji,
zakonitostmi in osnovami,
-samostojno uporabljajo informacijskokomunikacijsko tehnologijo,
-uporabljajo primeren način komunikacije pri
reševanju problemov, organizaciji dela, izvajanju
posameznih nalog in upoštevajo strokovno in
poklicno odgovornost.
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Izdelek oziroma
Elementi
storitev in zagovor
Načrtovanje in
-načrtovanje nasadka
izvedba nasadka
-izbira primerne
posode
-izbira rastlin in ostalih
pripomočkov za
izvedbo
-zasaditev nasadka
-kalkulacija končnega
izdelka

Poklicne kompetence
-razumejo pomen lončnic v cvetličarstvu,
-poznajo in izberejo primerne lončnice in ostale
materiale za zunanje in notranje nasadke,
-poznajo načine oskrbe in vzdrževanja nasadkov,
-upoštevajo zakonitosti barvnih kombinacij,
kompozicijskih razmerij in prostorskega reda pri
izvedbi nasadka,
-znajo načrtovati in izdelati nasadek ob oceni in
upoštevanju rastnih dejavnikov in ostalih
kriterijev pri izdelavi nasadka,
-upoštevajo in uporabijo novosti in trende pri
izvedbi nasadka,
-povezujejo praktično delo s teoretičnimi znanji,
zakonitostmi in osnovami,
-samostojno uporabljajo informacijskokomunikacijsko tehnologijo,
-uporabljajo primeren način komunikacije pri
reševanju problemov, organizaciji dela, izvajanju
posameznih nalog in upoštevajo strokovno in
poklicno odgovornost.

5. OCENJEVANJE
5.1. MERILA OCENJEVANJA
Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo izdelku oziroma storitvi in zagovoru.
Področje
ocenjevanja
1

načrtovanje

2

izvedba

3

dokumentacija

Merila ocenjevanja
Poznavanje in razumevanje izdelka
oziroma storitve
Organizacija, strokovnost in
metodološka izvedba
Izbor ustreznih materialov
Urejenost delovnega prostora
Idejna zasnova
Upoštevanje optičnega ravnotežja in
globinskega dela
Varčnost, natančnost in izkoriščenost
izbranih materialov in pravilna
uporaba orodij in naprav
Kakovost izvedbe naloge
Kalkulacija izdelka
Metodološka izvedba
Preglednost
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Število točk

10

60

10
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Področje
ocenjevanja
4

zagovor

Merila ocenjevanja

Število točk

Uporabnost
Predstavitev izdelka oziroma storitve
Zagovor izdelka oziroma storitve

20

SKUPAJ

100 točk

5.2. PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO
število točk
89 – 100
76 – 88
63 – 75
50 – 62

številčna ocena
odlično (5)
prav dobro (4)
dobro (3)
zadostno (2)

6. PRIMER
a) Naslov:
Izvedba poročne dekoracije cerkve (nevesta ima poročni šopek iz rumenih vrtnic).
b) Elementi:





Izbira materiala in pripomočkov glede na navodila naloge
Izris skice dekoracije
Izvedba dekoracije cerkve
Kalkulacija končnega izdelka

c) Opis:
Izbira materiala in pripomočkov glede na navodila naloge;

•
•

glede na navodila naloge izberi primerno cvetje, natikalna sredstva in dopolnilni
okrasni material ter ga poimenuj,
predvidi pravilno količino cvetja in ostalih materialov ter navedi možnosti uporabe,
upoštevaj razpoložljivost cvetja in ostalih materialov (sezonsko cvetje),

•
•
•

izris skice dekoracije;
izdelaj grobo skico prostora in označi mesta, kamor boš postavil dekoracije,
grobo skiciraj dekoracije ob upoštevanju izbire materialov,

•
•
•
•
•

izvedba dekoracije cerkve;
izdelaj dekoracije cerkve po predhodnih skicah,
uporabi predhodno izbrane materiale,
upoštevaj oblike, kompozicijska razmerja in prostorski red dekoracije,
upoštevaj sporočilnost in simboliko dekoracije,

•

kalkulacija končnega izdelka;

•
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•
•
•
•

preveri količino uporabljenega materiala,
upoštevaj čas izdelave dekoracije,
upoštevaj cenik,
izdelaj kalkulacijo dekoracije glede na porabljen material in čas.

d) poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati:
• znajo pravilno in varno uporabljati cvetličarska orodja in naprave,
• znajo uporabiti osnovni, pomožni in dopolnilni okrasni material ob različnih načinih
in tehnikah izdelave,
• poznajo rezano cvetje, zelenje in lončnice in njihovo terminologijo,
• poznajo pogoje skladiščenja, vzdrževanja, transportiranja in uporabe rezanega
cvetja, zelenja in lončnic,
• poznajo in upoštevajo zakonitosti barv, načela in zakonitosti oblikovanja (likovne
značilnosti in lastnosti elementov, kompozicijska razmerja) in stile oblikovanja,
• znajo skicirati in izdelati posamezne dekoracije prostora,
• upoštevajo in uporabijo novosti in trende pri izvedbi dekoracije prostora,
• povezujejo praktično delo s teoretičnimi znanji, zakonitostmi in osnovami,
• samostojno uporabljajo informacijsko- komunikacijsko tehnologijo,
• uporabljajo primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela,
izvajanju posameznih nalog in upoštevajo strokovno in poklicno odgovornost.
e) zagovor
1. predstavitev izdelka oziroma storitve
Dijak ali skupina dijakov pri predstavitvi predstavi svoj izdelek oziroma storitev.
Pri tem mora biti jasno razviden prispevek vsakega dijaka.
2. Strokovni zagovor izdelka oziroma storitve (lahko v obliki projektnega dela:
priprava, postopki dela, storitve, strokovne vsebine, organizacija, zaščita, varovanje
okolja...)
f) ocenjevanje
Področje
ocenjevanja
1
načrtovanje

2
izvedba

Merila ocenjevanja
Poznavanje in razumevanje izdelka
oziroma storitve
Organizacija, strokovnost in
metodološka izvedba
Izbor ustreznih materialov
Urejenost delovnega prostora
Idejna zasnova
Upoštevanje optičnega ravnotežja in
globinskega dela
Varčnost, natančnost in izkoriščenost
izbranih materialov in pravilna
Uporaba orodij in naprav
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Možno
število
točk
5

Doseženo
število
točk

3
2
5
10
15
10
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Področje
ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Samostojnost izvedbe naloge
Kalkulacija izdelka
3
Metodološka izvedba
dokumentacija Preglednost
Uporabnost
4
Predstavitev izdelka oziroma storitve
zagovor
Zagovor izdelka oziroma storitve
SKUPAJ
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Možno
število
točk
10
10
5
2
3
10
10
100

Doseženo
število
točk
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