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I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra

9. évfolyamot követően
Növényismeret és –kezelés gyakorlat
Dísznövény termesztési alapismeretek
Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái
A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához
munkafolyamatok elvégzése

szükséges

alapvető

termesztési

Egy- és kétnyári dísznövények
A növényismeret gyakorlása
Évelő dísznövények
A növényismeret gyakorlása
Lombhullató díszfák és díszcserjék
A növényismeret gyakorlása
Örökzöld díszfák és díszcserjék
A növényismeret gyakorlása
Virágkötészet gyakorlat tantárgy
Virágkezelések elvégzése
Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, tartósítás,
tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, szár
bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok kicsípése,
gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás)
Cserepes növények kezelése: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem,
levéltisztítás, átültetés
Anyagok, eszközök ismerete, használata
Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, zsinórok, gyertyák,
ünnepi díszítőanyagok)
Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítő
anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötöző anyagok

(kötöző szalagok, takarószalagok, drótok)
Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, kéziszerszámok,
ragasztópisztoly) gépek ismerete, használatuk gyakorlása
Az anyagok és eszközök tanulmányozása virág és kellék nagykereskedésekben
Színek és formák gyakorlati alkalmazása
A színek és formák helyes alkalmazásához ízlésformálás, gyakorlati tapasztalat szükséges
A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben
Színhangulatok, színellentétek, stb. készítése színes felületek segítségével
Virágkötészeti stílusok alkalmazása
A különböző virágkötészeti stílusú virágdíszek készítése
Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok, új
törekvések, irányzatok gyakorlati alkalmazása
Tűzött virágdíszek készítése
Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi díszeknek használható, virágtartóban, rögzítő
anyag segítségével készült vázadíszek, virágtálak és kosarak készítése
Egyszerűbb, dekoratív stílusú tűzött virágdíszek készítése
Csokrok készítése
A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, felhasználási lehetőségei
Körkörös és egyoldalú dekoratív ajándékcsokrok, esküvői és kegyeleti csokrok készítése
Koszorúk készítése
A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, tűzött vagy
ragasztásos technikával
Egyszerűbb megemlékezési, mindenszenteki koszorúk, füzérek, girlandok, fesztonok
készítése
Virágeladás alapjai gyakorlat tantárgy
Az áruátvétel gyakorlati lebonyolítása
Az áruátvétel szabályainak gyakorlása
A különböző árutípusok átvétele a gyakorlatban
Az áruátvétel nyomtatványainak megismerése, használata, kitöltése
Az átvett áru elhelyezése a raktárban, az üzletben
A raktározás, leltározás lebonyolítása
Az áru kezelése a raktárban
Az árukészlet előkészítése, leltározása gyakorlatban, leltárívek kitöltése
A különböző árucsoportok raktározás módjainak megismerése
Leltár készítése és értékelése
Értékesítést előkészítő munkák
Az áru megfelelő előkészítése
A munkafolyamatok begyakorlása, az árcédulák elkészítése, ellenőrzése
Az árak érthető, egyértelmű, szabályos megjelenítése

Értékesítési munkák
Az eladás művészetének begyakorlása
Az áru megfelelő ajánlása és az eladási folyamat elvégzése
Vevő fogadása, tájékoztatása
A vevő fogadásához, kívánságának megismeréséhez, a kiszolgáláshoz, az ellenérték
elszámolásához, a számlázás, nyugtaadás bizonylataihoz, az elköszönéshez kapcsolódó
jellemző kifejezések elsajátíttatása és gyakoroltatása
A pénztárgép kezelése
A különböző pénztárgép típusok megismerése a gyakorlatban
A pénztárgépek funkcióinak megismerése, használatának begyakorlása, nyitása, zárása,
adatszolgáltatás
Fizettetés készpénzzel és készpénzkímélő módon

10. évfolyamot követően
Növényismeret és –kezelés gyakorlat
Dísznövény termesztési alapismeretek
Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái
A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető termesztési
munkafolyamatok elvégzése
Egy- és kétnyári dísznövények
A növényismeret gyakorlása
Évelő dísznövények
A növényismeret gyakorlása
Lombhullató díszfák és díszcserjék
A növényismeret gyakorlása
Örökzöld díszfák és díszcserjék
A növényismeret gyakorlása
Növényházi levéldísznövények
A növényismeret gyakorlása
Növényházi virágos dísznövények
A növényismeret gyakorlása
Virágkötészet gyakorlat
Virágkezelések elvégzése
Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, tartósítás,
tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás,
szár bevágása, szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok
kicsípése, gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás)
Cserepes növények kezelése: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás,
növényvédelem, levéltisztítás, átültetés
Virágkötészeti stílusok alkalmazása
A különböző virágkötészeti stílusú virágdíszek készítése
Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok, új
törekvések, irányzatok gyakorlati alkalmazása
Tűzött virágdíszek készítése
Alkalmakra szóló (esküvő, kegyelet, ünnepek stb.) dekoratív (struktúra, biedermeier),
bonyolultabb összeállítású tűzött virágdíszek készítése
Különböző stílusokban készített tűzött tálak, vázák, kosarak készítése
Csokrok készítése
Esküvői és kegyeleti csokrok, különböző stílus szerinti, és egyedi összeállítású csokrok
készítése

Koszorúk készítése
A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, tűzött vagy
ragasztásos technikával
Drótvázas kötött, vegyes technikájú, illetve nagyobb tűzött temetési koszorúk, elegáns,
különleges kivitelű kegyeleti és díszkoszorúk készítése
Díszítő csomagolások készítése
Ajándék-díszítések, díszcsomagolások készítésének változatos technikái, stílusai, módjai
A precíz kidolgozás, az ötletgazdagság fontossága
Haj- és ruhadíszek készítése
A kitűzők, haj- és ruhadíszek, kalapdíszek, virágékszerek készítése különböző stílusban és
technikával
Száraz és selyem virágdíszek készítése
A száraz és selyem virágdíszek (fali dísz, falikép, csokor, tál, kosár, koszorú, térdísz)
készítése
Törékenységüknek és száraz körülmények között történő tárolásuk követelményének
figyelembe vétele
Növény-összeültetések készítése
A növény-összeültetések növényanyagának összeválogatásánál figyelembe veendő
szempontok: a növények igényessége, mérete, növekedési üteme, színe és formája
Az alkalmi, a tartós (talaj- és hidrokultúrás) növény-összeültetések különböző technikai
megoldásai
Virágeladás alapjai gyakorlat
Az áruátvétel gyakorlati lebonyolítása
Az áruátvétel szabályainak gyakorlása
A különböző árutípusok átvétele a gyakorlatban
Az áruátvétel nyomtatványainak megismerése, használata, kitöltése
Az átvett áru elhelyezése a raktárban, az üzletben
A raktározás, leltározás lebonyolítása
Az áru kezelése a raktárban
Az árukészlet előkészítése, leltározása gyakorlatban, leltárívek kitöltése
A különböző árucsoportok raktározás módjainak megismerése
Leltár készítése és értékelése
Értékesítést előkészítő munkák
Az áru megfelelő előkészítése
A munkafolyamatok begyakorlása, az árcédulák elkészítése, ellenőrzése
Az árak érthető, egyértelmű, szabályos megjelenítése
Értékesítési munkák
Az eladás művészetének begyakorlása
Az áru megfelelő ajánlása és az eladási folyamat elvégzése

Vevő fogadása, tájékoztatása
A vevő fogadásához, kívánságának megismeréséhez, a kiszolgáláshoz, az ellenérték
elszámolásához, a számlázás, nyugtaadás bizonylatai, az elköszönéshez kapcsolódó
jellemző kifejezések elsajátíttatása és gyakoroltatása
A pénztárgép kezelése
A különböző pénztárgép típusok megismerése a gyakorlatban
A pénztárgépek funkcióinak megismerése, használatának begyakorlása, nyitása, zárása,
adatszolgáltatás
Fizettetés készpénzzel és készpénzkímélő módon
Virágkereskedelem gyakorlat
A forgalom elemzése, tervezése
Statisztikai elemzési módszerek
Tervfeladat-, tervteljesítési-, dinamikus
viszonyszámok
Táblázatok, grafikonok készítése és elemzése

viszonyszámok,

megoszlási

A készletek elemzése
Átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat számítása, értékelése
Áruforgalmi mérlegsor, leltáreredmény megállapítása
Statisztikai táblázatok, elemzések készítése a forgalom, a készletek, a beszerzés
alakulásáról
A költségek elemzése
A költségek összetétele
Az egyes költségek alakulásának vizsgálata viszonyszámokkal
Az élőmunka hatékonyságának, a létszám- és bérgazdálkodásnak az
elemzéséhez, tervezéséhez használt mutatószámok
Az eredmény elemzése
Az eredmény elemzéséhez, tervezéséhez használt statisztikai mutatószámok. Az
eredmény nagyságára, alakulására ható tényezők elemzése, értékelése.

