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Õppekava nimetus: Uued suunad ja tehnikad lilleseades
Новые направление и техники в флористике
Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr. 1-19/93 21.08.2014
Õppekavarühm (lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97): Aiandus ISCED 622
Õppekeel: eest keel
Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) ja struktuur:
s.h kontaktõppe maht ak. tundides (45 min.):

Millest:

-

40
40

auditoorse töö (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis
määratud muus vormis) maht ak. tundides

5

praktlise töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine
õppekeskkonnas)
maht ak. tundides

35

ja õpetaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht ak. tundides (kui on)

-

Õppekava koostamise alus (kutsestandard ja kutse- või eriala riiklik või kooli õppekava või selle osa )
Räpina Aianduskooli Floristka eriala õppekava, forist kutsestandardid
Kursuse läbiviimiseks vajalike sertfkaatde/litsentside olemasolu: x
Sihtrühm ja selle kirjeldus (milliste oskustega inimestele koolitus on mõeldud ning millised on
soovituslikud eeldused õpingute alustamiseks., optmaalne grupi suurus. NB- kui kursusel pole
spetsiiflist sihtrühma, tuleb märkida programmi sihtgrupp)
Lillepoe müüjad-klienditeenindajad, lilleseade ringide juhendajad
Õppegrupi suurus 15 inimest
Õppe alustamise nõuded, kui need on eeltngimuseks õpiväljundite saavutamisel (millised eelnevad
teadmised ja oskused on vajalikud, haridustase, koolitus või kogemus)
Vähemalt aastane kogemus lilleseadjana või lilleseadete valmistamise juhendajana
Madala või aegunud kvalifkatsiooniga lillepoe müüjad- klienditeenindajad ja lilleseade ringide
juhendajad
Õppe eesmärk: Floristka osaoskuse koolitus. Õ petusega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi
uute suundade ja tehnikate osas ning omandavad nende teostamiseks töövõted
Õpiväljundid (e. õpitulemused, kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised ja millisel
tasemel peavad õppija teadmised, oskused ja hoiakud olema õppeprotsessi lõpuks.)
Kursuse läbinu:
* valmistab ete ja hoiab korras vajalikud töövahendid
* kirjeldab ja oskab kasutada uusi tehnilisi võteid
* kasutab erinevaid materjale uute võtete teostamisel
* kombineerib erinevaid materjale lilleseade tööde teostamisel

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);
I auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides - 5h
1. Materjal ja töövahendid 1h
2. Trendid ( Hooajatrendid ja aasta trendid, nende tutvutamine. Vastavalt uute suundade tekkimisele
ja tehniliste materjalide leiutamisele täieneb antud valdkond ) 2h
3. Uued tehnilised võted: vahatamine, traatkarkasside valmistamine, paberi valmistamine, liimitud
karkassid PVA liimist, liimitud karkassid kuumast liimist, traadi heegeldamine, tehniliste materjalide
(metalli, puidu, paberi, plastku, klaasi, tekstili, vildi) kasutamine uute võtete teostamisel. 2h
II. praktlise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides – 35h
* Erinevate materjalide ja vahendite vahatamine 4h
* Traatkarkasside valmistamine (erinevad traadid ja erinevad karkassid)6h
* Liimitud karkasside 3h
* Ümbriste kasutamine 3h
* Traadi heegeldamine (ümbrised, karkassid) 6h
* tehniliste materjalide kasutamine (metalli, klaasi, puidu, plastku, metalli, tekstili, vildi) uute võtete
teostamisel 6h
* erinevate materjalide kombineerimine lilleseade tööde teostamisel 7h
III Iseseisev töö: puudub
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid (nõutav vähemalt 80% õppekava
läbimine ja õpiväljundite saavutamise hindamine)
* 80% õppekava läbimine
* Arvestuse positivsele tulemusele sooritamine
Hindamine on miteeristav
Arvestustöö – koolitusel osalejal valmib kursuse lõpuks arvestustöö. Arvestustöös hinnatakse tehnilist
teostamist, esteetlisust
Põhilektori või -õppejõu andmed:
Indrek Kaeli; indrek.kaeli@aianduskool.ee
Räpina Aianduskooli foristka eriala kutseõpetaja, meisterforist, ikebana professor, FEUPF kohtunik
Tema juhendamisel ja abil on toimunud mitmed workshopid ja foristkavõistlused Eests, Läts,
Soomes, Venemaal
Õppekava koostajad
Marek Jakobi – Räpina Aianduskooli foristka eriala kutseõpetaja, marek.jakobi@aianduskool.ee
Eda Gross- Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee
/ees- ja perenimi,amet, e-mail/

