
 

 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE 

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 
Kinnitatud direktori  29.09.2017 

                                                                      käskkirjaga nr 6.2-1/153 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Täienduskoolitus floristidele 

Õppekavarühm:  Käsitöö 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid  

Sihtrühma kirjeldus: 

Erialase floristi tasemehariduseta täiskasvanud ja/või aegunud oskustega (floristi õpingutest 

möödunud vähemalt 10 aastat) täiskasvanutele, kes töötavad lillepoes. 

Koolituse alustamise nõuded 

 Sihtrühmale vastavus 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 

tasemeõppes. 

Rühma optimaalne suurus 

Rühma suurus 15 inimest 

Koolituse õpiväljundid  

Kursuse läbinu: 

1) kasutab oma töös töövahendeid korrektselt ja ohutult 

2) saab aru värvusõpetuse ja kompositsiooni põhireeglitest peamisi floristikas kasutatavaid 

termineid ja teab nende tähendust 

3) eristab erinevaid lilleseade disaini võimalusi ja rakendab oma töös kompositsioonireeglitel 

põhinevaid disainielemente 

4) määratleb ja valib erinevaid taimmaterjale ja abivahendeid ning kasutab neid 

eesmärgipäraselt 
5) seadete valmistamisel valib õige tehnika ja töövõtted 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga  

Räpina Aianduskooli õppekava florist, tase 4 õppekava, moodulid 3 (lilleseadete valmistamine). 

Kompetentsid:  

* eristab ja võrdleb erinevaid lilleseade disaini võimalusi ja rakendab oma töös 

kompositsioonireeglitel põhinevaid disainielemente;  

* määratleb ja valib erinevaid taimmaterjale ja tehnilisi abivahendeid ning kasutab neid 

eesmärgipäraselt;  

* valib õige tehnika ja töövõtted;  
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* kasutab ja täiendab tööalaseid teadmisi ja oskusi;  

*arendab praktika käigus õppekeskkonnas omandatud kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 

Antud koolitus on kujunenud floristide praktilisest vajadusest, sest meie poole on pöördunud 

mitmed lillepoe juhatajad ja soovinud täienduskoolitust florist - klienditeenindajatele (näit 
Jardin OÜ, Rikets lilled, Moone Lillepood OÜ, Flores OÜ jt), sest osadel nende töötajatel 
puudub erialane floristi tasemeharidus. Samas on välja toodud seegi, et floristika trendid on 
pidevas muutumises, mis nõuab kaasajaga kursis olemist ning seega ei ole vananenud oskustega 
töötaja enam jätkusuutlik. Antud koolitus on täienduskoolituseks lillepoe florist-klienditeenin-
dajale tööalase pädevuse parandamiseks. Õpiväljundid on valitud vastavalt sihtgrupile ja nende 

vajadustele. 

Kavandame antud kursust 2018. aastal kahele õppegrupile asukohaga Tartu (kevadel ja sügisel). 

 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 52 

 sh kontaktõppe maht: 48 

  sh auditoorse töö maht: 12 

  sh praktilise töö maht: 36 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: 4 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

 I Auditoorne kontaktõppes käsitletavad teemad: 

1. Värvus- ja kompositsiooniõpetus 3 h 

● Värvuse ja kompositsiooni osatähtsus taimeseades 

● Värvusõpetus (värvusring, värvuskontrastid ja harmoonia) 

● Kompositsiooniõpetus (kuldlõige, proportsioon, sümmeetria, asümmeetria, 

rühmitamine)      

2. Materjaliõpetus 3 h 

● Töövahendid ja nende ohutu kasutamine 

● Taimmaterjal ja selle kasutamine 

3. Tehnilised võtted floristikas 3 h 

● Erinevad tehnilised võtted ja nende kasutamine 

● Tehniliste võtete valimine vastavalt töö iseloomule 

4. Disainid lilleseades 3 h 

● Disainide kirjeldused ja erinevuse  

 

II Praktilises kontaktõppes käsitletavad teemad: 

5. Kimbud ja seaded 12 h 

● Radiaalne asetusviis 

● Paralleelne asetusviis 
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● Plastvahu kasutamine 

● Kimbu karkasside kasutamine ja valmistamine 

● Praktilise tööna spiraalkimp enda valmistatud karkassil ja erinevad 

ruumikujunduslikud seaded 

6. Pruudikimbud ja seaded 12 h 

● Erinevad pruudikimbud ja pulmatrendid 

● Autokaunistused 

● Pulmatööde kavandamise põhimõtted 

● Praktilise tööna pruudikimbu tegemine 

7. Leinatööd 12 h 

● Leinakimp leinakimbu aluses 

● Käsikimp ja krematooriumi kimp 

● Pärg - kuuseokstest aluses ja plastvahus 

● Leina- ja mälestuspärja erinevused 

● Lindi kasutamine 

● Praktilise tööna leinapärg ja leinakimbud 

 

III Iseseisev tagasisidestatav töö: 

Iseseisva tööna valmistab osaleja pärja aluse. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õppetegevus toimub spetsiaalses floristika õpperuumis, kus on 20 õppekohta, õpetaja arvuti ja 

dataprojektor ning varustatud vajalike õppematerjalide ja vahenditega. Õppeklassis on 

kraanikauss koos veekasutamise võimalusega. 

Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning praktiliseks 

tegevuseks vajalikke töövahendeid ja materjale. 

Olemasolev õppekeskkond toetab igati õpiväljundite saavutamist. 

 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

Õppematerjalid: õpetaja koostatud konspekt, floristika alased raamatud, varasematest töödest 

koostatud fotode kogum. 

Vahendid: oksakäärid, noad, traadid, paelad, kimbu alused 

Osalejal vajalik kaasa võtta:  

 töökindad 

 tööpõll või –kittel 

 nuga 

 oksakäärid 

 oksad leinatööde valmistamiseks (juhised annab juhendaja koolituse käigus). 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

 Nõutav vähemalt 80% õppekava läbimine  

 Valminud praktilised tööd 

 Osalemine tööde analüüsis 

 Arvestuse sooritamine 
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Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Praktilised tööd Hinnatakse praktiliste tööde nõuetekohasust 

(töövahendite õiget valikut ja ohutute 

töövõtete kasutamist, kompositsiooni- ja 

värvusõpetuse reeglite arvestamist, 

taimmaterjalide ja abivahendite otstarbekas 

valik ning eesmärgipärane säästlik kasutus, 

seade disaini ning viimistlust). 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 

 

 

 

5.Koolitajate andmed.  

Leili Alaoja-Rein - Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõpetaja aastast 2005. Pikaaegse 

täiskasvanute koolituskogemusega praktik. 

Pille Peterson- Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõpetaja aastast 2016. Lõpeatnud 

Räpina Aianduskooli floristi eriala ja omab floristi kutsetunnistust. Täiskasvanute koolitajana 

töötab floristika erialal aastast 2012. Töötab lillepoes. 

 

Õppekava koostajate andmed  

Elina Oeselg, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist; elina.oeselg@aianduskool.ee 

Pille Peterson - Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõpetaja, 

pille.peterson@aianduskool.ee  
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