TÖÖJUHEND
PORTFOOLIO koostamine floristika põhimoodulites 1-6
Eesmärk: Koguda oma tööd süstematiseeritult ühte kohta reflekteerides neid.
Portfoolio on kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud
materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja personaalset arengut teatud ajavahemiku jooksul.
Olulise tähtsusega on õppija refleksioonid endaloodud materjalide kohta, aga ka refleksioonid
arengu kohta portfoolios esitatud teemal ( Helen Barrett).
Hindamiskriteeriumid A/MA (arvestatud/mittearvestatud)
Lävend: kõikide põhiõpingute moodulite tööd kajastuvad portfoolios.
Portfoolio sisu kirjeldus:
1. põhimoodulis: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused:




CV ning motivatsiooni- või kaaskiri
lühi-ja pikaajaline karjääriplaan
äriplaan/-idee

2. põhimoodulis: Ilutaimede kasvatamine ja hooldus


koostatud andmebaasid erinevate taimede kohta ( suvelilled, püsililled, puittaimed)
kirjeldades floristilisi omadusi etteantud tabelites

3. põhimoodulis: Lilleseadete valmistamine
On pildistatud ja jäädvustatud kõik koolis ning praktikal tehtud tööd, väljendatud enda arengut
õppeaastate jooksul tehtud tööde kaudu.
 dekoratiivse disainiga spiraalkimp - hajali materjali asetusega, rühmitatud materjali
asetusega, karkassil
 vorm-liinilise disainiga kimp paralleelse varte asetusega
 segatehnikas kimp
 dekoratiivse disainiga seade - hajali materjali asetusega, rühmitatud materjali asetusega,
kasvupunkt anuma sees
 vorm-liinilise disainiga seade - paralleelne varte asetus
 pruudikimp - omade vartega, plastvahus ümar vorm, allalangev vorm, glamelie, lillepall
 ehe - pruudipärg, rinnakimp, peigmehe rinnanõel, liimitud ehe
 autokaunistus - plastvahus
 lauaseade
 ühe lille dekoreerimine
 leinakimp - omade vartega, plastvahus, ümar vorm, tilgakujuline vorm
 pärg - pärjaaluse valmistamine (vitstest alusele); põhualuse katmine lehtede, okste, samblaga; pärja dekoreerimine ühe lillerühmaga; lillepärg plastvahust alusel
 kirstukaunistus - dekoratiivne disain plastvahus, vorm-liiniline disain
 urnikaunistus – plastvahus, punutud vanik/pärg

4. põhimoodulis: Ruumikujundus ja sisehaljastus






vaateakende analüüs (kolme hea ja kolme halva aknakujunduse analüüs)
lillepoe kujunduse ja väljapanekute plaan
ruumikujunduse plaan eskiisi või kollaažina, ruumikujunduse kalkulatsioon
sisehaljastuse rajamise aruanne
olulisemate sisehaljastustaimede hooldusjuhised

5. põhimoodulis: Müümine ja kliendi nõustamine



lillede ja kingituste pakkimisest ning kingituste dekoreerimisest pildid
juhtumiuuring teenindajatüüpide väljaselgitamiseks.



referaat/essee “Teeninduskultuur”



siseteeninduse analüüs oma töö/praktikakohas.



teeninduspädevuste SWOT.

6. põhimoodulis: Juhtimine juhendamine ja müügitöö korraldamine


ettevalmistatud toote reklaam.



kirjendatud majandustehinguid arvestusregistrites ning koostatud selle põhjal bilans ja
kasumiaruanne




analüüs juhtumiuuringust lillekaupluses kaupade paigutamisel müügisaalis
kokkuvõtte müügitööd reguleerivatest seadustest

Juhend Portfoolio
VÕTA-ga ülekantud aineid ei pea kajastama portfoolios.

