
Floristi  (EKR tase 4)  

kutseeksami juhend 
Kutseeksam toimub Hiiumaa Ametikoolis 14. juunil 2018  

 
 

Kutseeksam koosneb kolmest osast: 
 
1. Portfoolio 200 p (lävend  100 p) 1

Sisu 160 p 
Vormistamine 40 p 

 
Hinnatakse, kas ja kuidas: 

 
❖ kutsestandardi kohustuslike komptentside saavutamine on portfoolios 

jäädvustatud ja analüüsitud (100 p) 
❖ kutsestandardi läbivate komptentside saavutamine on portfoolios 

jäädvustatud ja analüüsitud (60 p) 
❖ portfoolio on korrektselt vormistatud (40 p) 

 
Eksaminand  esitab portfoolio kutse andjale digitaalselt hiljemalt 11. juunil.  
E-portfoolio koostamise juhend on selle kutseeksami juhendi Lisa 1. 
 
2.Taimmaterjali ja abivahendite tundmine 40 p (lävend 20 p) 

 
Taimede nimekiri on kutsestandardi osa. Tundmine tähendab taime nimetamist nii          
eesti- kui ladinakeelse nimetusega. Pool nimetusest (eesti- või ladinakeelne) annab          
0,5 punkti. Alla 20 punkti kogunud õppijaga võib komisjon viia läbi vestluse eksitud             
küsimuses ja otsustab eksami jätkamise üle. 

 
3. Lilleseade 200 p (lävend 100 p) 

 
Eksaminand valmistab 2 lilleseadet (1 kimp, 1 plastvahus töö). 
 
Kõigile eksaminandidele on ette antud ühesugune materjal. Lisaks võib kasutada          
oma korjatud looduslikku või kohapeal kasvatatud materjali. Lisamaterjali hulk valmis          
töös võib olla  kuni 1/3 visuaalsest tervikust.  

 
    

 
 

 
 

1 Lävend tähistab miinimumpunktide arvu, millega eksamiosa sooritatuks loetakse 
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Lilleseade tööde hindamine  

 
Iga lilleseade töö eest on võimalik koguda 100 punkti. Töid hindab eksamikomisjon 
üheskoos. Hinnatakse: 

 
❖ ideed (10 punkti);  
❖ värvust (20 punkti); 
❖ kompositsiooni (30 punkti);  
❖ tehnikat (40 punkti) 

 
Idee hindamist mõjutavad: 
originaalsus, unikaalsus, loovus; 
antud töö/ teema / ülesande tõlgendus 
materjalide valik, kujundamine valitud materjalidega 
töö vastavus ajale/ lõpetatus 

 
Värvuse  hindamist mõjutavad: 
värvuse proportsioon ja dominantsus 
idee avaldumine värvuse abil 
värvuste komponeerimine/toonid ja varjundid/värvuse osakaal 
värvuse paigutus. 

 
Kompositsiooni hindamist mõjutavad: 
vorm/stiil/ehitusviis 
materjalide valik ja kasutamine/austus elava materjali vastu 
vorm/tekstuur/struktuur/kontrast/dominantsus/rütm/liikumine/maht 
proportsioonid/visuaalne tasakaal 

 
Tehnika hindamist mõjutavad: 
puhtus 
õige tehnika valik 
töö püsivus/tegelik füüsiline tasakaal 
materjalide kestvuse tagamine sündmuse ajaks/vee saamise võimalus  

Eksamiülesannetega on kokku võimalik koguda 440 punkti. Florist 4         
kutse saamiseks on vaja koguda vähemalt  220 punkti (50%). 
 
Eksamitöö kirjelduse saavad eksaminandid 24 tundi enne praktilise töö alustamist.          
Eksamitulemuste kohta koostab eksamikomisjon koondprotokolli, milles on otsus        
kutse andmise või mitte andmise kohta. Enne lõplike tulemuste vormistamist võib           
komisjon vajadusel eksaminandi(de)ga individuaalselt vestelda ja/või tutvuda       
praktikaaruandega.  
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