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Nincsenek.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában
Az egy féléves program célja, hogy megismertesse a virágkötészet alapvető ismereteivel azokat, akik
előképzettségük miatt ilyen ismeretekkel nem rendelkeznek. A tantárgy elméleti és gyakorlati foglalkozásokból
áll. A tárgy rész-költségtérítéses, ennek összegét még a tantárgyfelvétel időszakában hirdetjük ki. Az indításhoz
legalább 15 jelentkezőre van szükség. Főbb témakörök: szükséges eszközök, anyagok megismerése; a mai
virágkötészet alapelvei és törvényszerűségei; virágcsokrok, -vázák, -tálak és koszorúk, valamint függődíszek
készítésének alapfogásai; szárazvirág-kötészet; ajándékok díszítése.
A tantárgy tananyaga, a foglalkozások időpontja, oktatói
Dátum
Időpont Tematika, oktató
Helyszín
A tantárgyi általános tudnivalók és elvárások
1. foglalkozás (az adott Virágkötészeti eszköz, anyag-, tartó- valamint egyéb
Konzultációs
konzultációs központ alapismeretek és a virágkötészet technikái
központ
órarendje szerint)
Virágcsokrok és egyszerű csokorkötés
(Gajdos Éva)
Fonott és fűzött virágkötészeti készítmények és fenyőtoboz
2. foglalkozás (az adott
füzér készítése. Tűzött virágkötészeti készítmények és virágtál
Konzultációs
konzultációs központ
készítése tűzéssel. Stílusirányzatok.
központ
órarendje szerint)
(Gajdos Éva)

Ragasztott virágkötészeti készítmények, szárazvirág-fejes dísz
készítése meleg ragasztással. Társított/vegyes technikával:
3. foglalkozás (az adott
kötéssel, tűzéssel és hideg ragasztással készített virágkötészeti Konzultációs
konzultációs központ
készítmények és ilyen ajándékdíszítés vagy ünnepi dísz
központ
órarendje szerint)
készítése.
(Gajdos Éva)
Társított/vegyes technikával: tűzéssel és kötéssel készített
4. foglalkozás (az adott
virágkötészeti készítmények és hajtás-levél tűzéssel borított
Konzultációs
konzultációs központ
tömör alapú, kiágaztatott csokordíszes koszorú készítés.
központ
órarendje szerint)
(Gajdos Éva)
Az értékelés módja, vizsgakövetelmények
A félévaláírás követelményeit teljesített hallgatók a gyakorlatok tananyagából gyakorlati és írásbeli vizsgát
tesznek.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei, a pótlás módja
- a foglalkozásokról esetleges hiányzást egyénileg kell pótolni;
- a foglalkozásokon szükséges az alap-, vagyis az író-, jegyzetelési eszközökön kívül 1 fogó, 1 kés, 1
metszőolló és 1 papírvágó olló is
Igazolás módja a foglalkozásokról vagy vizsgáról való távolmaradás esetén
A távolmaradás igazolása a tantárgyfelelősnél, orvosi vagy hatósági igazolás bemutatásával lehetséges.
A félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége
A foglalkozások külön-külön érdemjeggyel értékelt írásbelivel és ún. vizsgamunkák készítésével zárulnak, ezek
a vizsgajegybe beszámítanak.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai, azok határideje
- Egy témakört vagy annak részletét feldolgozó tabló – ún. poszter – készítése (határidő: 3. foglalkozás);
- Egynapos gyakorlat teljesítése egy szabadon választott virágüzletben, valamint egy ottani alkotásról írásos
beszámoló készítése (határidő: 3. foglalkozás). A gyakorlat teljesítését a virágüzlet igazolja.
A félév végi aláírás megszerzéséhez előírt követelmények
- részvétel írásbeli dolgozaton, kötészeti vizsgamunkák elkészítése
- egynapos virágüzleti gyakorlat és a beszámoló legalább elégséges teljesítése
- poszterkészítés legalább elégséges teljesítése
A minősítés kialakításának módja
A félévközi és vizsgaidőszakbeli számonkérés kombinációja. A félévközi teljesítmény alapján legalább
elégséges (2) eredményt elért hallgatók a szorgalmi időszak utolsó hetében megajánlott jegyet kapnak. Az
elégséges (2) szintet el nem érő, de a félévaláírás követelményeit teljesített hallgatók a vizsgaidőszakban
tesznek vizsgát.
Írásos tananyagok, segédletek, jegyzetek, irodalom
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A tantárgy követelményrendszerét a tanszéki értekezlet 2017. augusztus 24-ei ülésén elfogadta, szabályai az
elfogadást követő napon lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi követelményrendszer
hatályát veszti. A jelen követelményrendszerben nem szabályozott kérdésekben a Szent István Egyetem
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában foglaltak irányadók.
Budapest, 2017. augusztus 24.
Dr. Honfi Péter
egyetemi docens, tanszékvezető

