
 

 
                                                                                      Kinnitatud direktori 30.09.2016 

käskkirjaga nr 6.2-1/107 

 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Leinafloristika 

Õppekavarühm: 622 Aiandus 

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 ei õpi kutseõppeasutuses, 
rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Koolituse alustamise nõuded 

Alustamise tingimused/nõuded:   

a) eelistatud lillepoes töötavad täiskasvanud inimesed 
b) koolitusele võib tulla põhi-, kesk- ja keskeriharidusega inimesed 
c) vabade kohtade olemasolul võivad osaleda ka töötud ning erialaste oskusteta ja/või 

aegunud oskustega inimesed  

Rühma optimaalne suurus 

Õppegrupi optimaalne suurus on 10 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

    Kursuse läbinu:   

a) eristab ja võrdleb erinevaid leinaseadete disaine ja rakendab oma töös 
kompositsioonireeglitel põhinevaid disainielemente 

b) määratleb ja valib sobivaid taimmaterjale, tehnilisi  ja dekoratiivseid vahendeid ning 
kasutab neid eesmärgipäraselt 

c) valib õige tehnika ja töövõtted erinevate leinaseadete valmistamiseks 
d) koostab kavandi ja kujundab ruumi vastavalt kavandile 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Räpina Aianduskooli õppekava florist, tase 4 õppekava, moodulid 3; 4; 21 

Kompetentsid: 
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 oskab kasutada erinevaid kirjatüüpe erinevate tööde tegemisel 

 eristab ja võrdleb erinevaid leinaseadete disaine ja rakendab oma töös 
kompositsioonireeglitel põhinevaid disainielemente 

 määratleb ja valib sobivaid taimmaterjale, tehnilisi  ja dekoratiivseid vahendeid ning 
kasutab neid eesmärgipäraselt 

 valib õige tehnika ja töövõtted 

 kasutab oskuslikult lilli ja teisi materjale arvestades ruumi ja sündmuse eripära, etiketti 

 koostab kavandi ja kujundab ruumi sisehaljastuse vastavalt kavandile 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 

Antud koolitus on kujunenud  floristide praktilisest vajadusest, sest meie poole on pöördunud 
mitmete lillepoe juhatajad ja soovinud täienduskoolitust florist- klienditeenindajatele koos 
kirjakunsti õppega. Samuti on meie piirkonnas väikeettevõtjaid, kes pakuvad leinapärgade ja –
kimpude valmistamise teenust, kuid neil puudub vajalik kirjaoskus leinafloristiliste kirjete 
tegemiseks. Teenuse tellija peab otsima inimese, kes kujundaks leinalindid jms. (mis vajavad 
kirjakunsti oskust), kuid teise inimese kujundatud leinalindid ei sobi alati valmistatud 
leinaseadele (s.t., et vajab teistmoodi kinnitust). Ka selle murega on pöördutud meie poole. 
Oluline on, et üks leinaseade tegija kirjutaks ka leinalindid jms, kelle stiil ja kogemused on 
üheselt mõistetavad tellija soovidele. 

Tegemist on floristi osaoskuse koolitusega, mis sobib nii algajale kui ka täienduskoolituseks 
praktikule tööalase pädevuse parandamiseks. Õpiväljundid on valitud vastavalt sihtgrupile ja 
osaoskuse omandamise võimalusele. 

Kursus toimus ka 2016.aastal, kuid koolitusvajadus on ootamatult suur ning seetõttu 
kavandame 2017.a. koolitust läbi viia kahes kohas: Lääne-Virumaal ja Räpinas (Räpinas on 
osalejad juba ootel). 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40 

 sh kontaktõppe maht: 40 

  sh auditoorse töö maht: 8 

  sh praktilise töö maht: 32 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 
1. Auditoorse töö teemad, teemade mahud tundides -  kokku 18h 

1.1. Kaasaegne leinafloristika ja selle komponendid (2h) 
- leinafloristika traditsioonid ja kaasaeg 
- erinevad lilleseade disainid 
- kasutatavad erinevad leinaseaded (leinakimbud- ja pärjad, urni- ja kirstukaunistus, 
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kaastundekimp) 
- lahkunu ärasaatmiskoha kaunistus (kodu, kirik, kabel, leinamaja, krematoorium) 
- peielaua kaunistus 

1.2. Värvus- ja kompositsiooniõpetus (3h) 
   - värvuse ja kompositsiooni osatähtsus taimeseades 
   - värvusõpetus (värvide jaotamine, värvi ring, kontrastid, harmoonia) 
   - kompositsiooniõpetus ( sümmeetria, sümmeetria või vaba asetus, rühmitamine ja 
rühma    
     osad, erinevate  kõrguste paigutamine, proportsioonid, kuldlõige). 
Kompositsioonireeglitel  
      põhinevad disainielemendid. 
    - joonistamine (erialane kujutamisoskus) 

        1.3. Materjaliõpetus   (3h) 

   - töövahendid 

   - tehnilised abivahendid 

   - erinevad taimmaterjalid 

   - erinevate materjalide ettevalmistamine ja käsitlemine 

2. Praktilise töö lühikirjeldus, nimetused(mida tehakse) ja mahud tundides – kokku 32h  

       2.1.Ettevalmistustööd pajuvitstest (keerates kolm vitsa aluseks diameetriga vahemikus 40-
50cm)  
            pärja aluse valmistamine (6h) 

       2.2. Leinakimbu valmistamine (4h) 

       2.3. Leinapärja valmistamine (12h) 

               - leinapärja aluse valmistamine 

               - leinapärja aluse dekoreerimine 
        2.4. Ärasaatmiskoha kaunistamine (4h) 
              - krematooriumi kaunistamine 
        2.5. Arvestus (6h) 
3.Iseseisva töö kirjeldus  
      Ettevalmistustööd (materjali kogumine, materjalide lõikumised) 

  

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: oksakäärid, noad, traadid, paelad, kimbu 
alused jm. 

 Olemasolev õppekeskkond toetab igati õpiväljundite saavutamist. 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

Õppematerjalid: õpetaja koostatud konspekt, floristika alased raamatud, varasematest töödest 
koostatud fotode kogum. 
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Vahendid: oksakäärid, noad, traadid, paelad, kimbu alused, lindid, kirjatarbed lintide  ja 
kaastunde kaartide kirjutamiseks. 

Osalejal vajalik kaasa võtta:  

 leinapärja- ja kimbu aluse valmistamiseks vajalikud oksad (juhised antakse eelnevalt 
õpetaja poolt esimesel õppepäeval), 

 töökindad 

 tööpõll või -kittel 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eelduseks on 100%-line osalemine õppetegevuses 
Valminud praktilised tööd 
Osalemine tööde analüüsimises 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Arvestus (praktiline ülesanne) Lähteülesanne on sooritatud vastavalt 
nõuetele 

 

Hindamine on mitteeristav 

 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Leili Alaoja-Rein – Räpina Aianduskooli floristika eriala õpetaja 2005.aastast, praktik ja sama 
pika täiskasvanute koolituskogemusega. 

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 

Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee 

 

 


