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1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Pulma- ja leinaseaded 

Õppekavarühm:  Käsitöö 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid  

Sihtrühma kirjeldus:  

Erialase floristi hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes töötavad lillepoes  või 

kultuuriasutustes või koolides ringi juhendajana, soovides omandada uut osaoskust.  

Koolituse alustamise nõuded 

Algteadmised floristikas. 

Valmisolek osaleda 100% õppetöös. 

Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes. 

 

Rühma optimaalne suurus  

Rühma suurus 16 inimest 

Koolituse õpiväljundid  

Kursuse läbinu: 

1. Tunneb ja rakendab oma töös kompositsiooni ja disaini põhialuseid 

2. Oskab valmistada pruudikimpe ja rinnanõelu 

3. Oskab valmistada pärjaalust ja oskab seda dekoreerida lilledega 

4. Oskab valmistada leinakimpu 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga 

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

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 

Antud koolitus on kujunenud Saaremaal tegutsevate floristide praktilisest vajadusest. Meie 

poole on pöördunud mitmed floristika alal tegutsevad isikud ja soovinud täienduskoolitust 

florist- klienditeenindajale just Saaremaal.  

Pulma- ja leinafloristika moodustab erilise ja tulutoova osa floristide tööst, samas on see seotud 

ka tugeva konkurentsiga selles valdkonnas. Kvaliteetne, kiire töö ning kaasaegsete võimalustega 

kursis olek suurendab otseselt osalejate konkurentsivõimet. Eeltoodust lähtuvalt on valitut ka 

sihtgrupp ning õpiväljundid. 
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3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40 

 sh kontaktõppe maht: 33 

  sh auditoorse töö maht: 3 

  sh praktilise töö maht: 30 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: 7 

 

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 – 3h 

1.1. Kompositsiooni alused                  (1h) 

1.2. Lilleseade disainid                         (1h) 

1.3. Floristikas kasutatavad tänapäevased materjalid, abi – ja töövahendid      (1h) 

 Taimmaterjal (roht- ja puitmaterjal, lilled, ilupuud ja –põõsad, teised taimsed materjalid) 

 Tehismaterjalid ( traadid, liimid, dektiil jne) 

 Töö- ja abivahendid (käärid, noad jne.) 

2. Praktilise töö lühikirjeldus, nimetused ja mahud tundides – 30h 

2.1. Leinapärja aluse valmistamise tehnoloogia õppimine 3h 

2.2. Elavatest lilledest pruudikimbu valmistamine ja varre dekoreerimine 7h 

2.3. Elavatest lilledest erinevaid tehnikaid kasutades rinnanõela valmistamine 6h           

2.4. Kodus valmistatud pärjaaluse dekoreerimine elavate lilledega. 7h 

2.5. Elavatest lilledest leinakimbu valmistamine 7h 

3. Iseseisev töö - 7h 

3.1. Leinapärja aluse valmistamine. 

Kursusel osaleja valmistab õppepäeval omandatud tehnoloogilisi võtteid kasutades leinapärja 

aluse, mida järgmisel õppepäeval dekoreeritakse. Enne pärja dekoreerimist analüüsitakse iga 

osaleja pärjaalust õppurite ja õpetaja osavõtul. Toimub kogemuste vahetamine. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub ruumis, kus igale osalejale on töölaud praktilise töö tegemiseks, 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. 

 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

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

koostatud fotode kogum. 

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

Osalejal vajalik kaasa võtta: 

 töökindad 

 tööpõll või –kittel          

 oksakäärid, käärid, lõiketangid, nuga 

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

 Õpingute lõpetamise eelduseks on 100% osalemine õppetegevuses. 
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 Arvestuse sooritamine 

 

Hindamise meetod Hindamise kriteeriumid  

Arvestus (Praktiliste tööde teostamine) Hinnatakse õpitud kompositsioonialuste 

kasutamise oskust, valminud töö disaini, 

tehnoloogiliste võtete kasutamise oskust. 

Võimalik saada 60p  

Arvestus on sooritatud kui arvestuse sooritaja 

kogub vähemalt 30p 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud.  

 

Koolituse läbinule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus või tõend. 

a) tunnistus väljastatakse, kui õpiväljundid on saavutatud 

b) tõend väljastatakse, kui õpiväljundid jäävad saavutamata 

 

 

5.Koolitaja andmed. 

Indrek Kaeli – Kauaaegne Räpina Aianduskooli floristiliste ainete õpetaja, olnud floristi eriala 

juhtõpetaja.  Floristikas tegutsenud üle 30 aasta, praktik.  

 

Õppekava koostajate andmed /ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

Indrek Kaeli – Räpina Aianduskooli floristika kutseõpetaja, indrek.kaeli@aianduskool.ee 

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

 


