
 

 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori  03.10.2019 

                                                                      käskkirjaga nr 6.2-1/120 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Floristika algõpe 

Õppekavarühm:  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 töötavad või plaanivad 
alustada töötamist lillepoes. Eelistatud on madalama haridustasemega inimesed ja 
aegunud oskustega 50+ inimesed. 

Koolituse alustamise nõuded 

 Kuulumine sihtgruppi 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 
tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. 

Rühma optimaalne suurus 

12 inimest 

Õpiväljundid  

Kursuse läbinu:   

a) püstitab tööülesande lähtudes lilleseade tööde  eripärast, taimmaterjali määramisel 
kasutab eesti- ja ladinakeelseid taimenimetusi;  

b) planeerib ajakasutust, arvestades tellimuse raskusastet, mahukust, kontrollib 
materjalide ja töövahendite olemasolu; 

c) valib töö disaini (asetusviisi), lähtudes tööülesandest ja materjalidest, arvestab 
kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid; 

d) valmistab lilleseaded, kasutab sobivaid materjale, ohutuid töövõtteid ja sobivat tehnikat, 
hoiab korras töökoha; 

e) kujundab ja kirjutab kaunis kirjas õnnitlus- ja lauakaarte, kuulutusi jms. 
 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga  

Räpina Aianduskooli õppekava florist, tase 4 õppekava, moodulid 3; 4; 21 
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3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 64 

 sh kontaktõppe maht: 60 

  sh auditoorse töö maht: 14 

  sh praktilise töö maht: 46 

 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 
1. Auditoorse töö teemad, teemade mahud tundides -  14h 

1.1. Värvus- ja kompositsiooniõpetus   
● Värvuse ja kompositsiooni osatähtsus taimeseades  
● Värvusõpetus (värvusring, värvuskontrastid ja harmoonia)  
● Kompositsiooniõpetus (kuldlõige, proportsioon, sümmeetria, asümmeetria,  
rühmitamine)  

1.2. Materjaliõpetus 
● Töövahendid ja nende ohutu kasutamine  
● Taimmaterjal ja selle kasutamine  

1.3. Tehnilised võtted floristikas  
● Erinevad tehnilised võtted ja nende kasutamine  
● Tehniliste võtete valimine vastavalt töö iseloomule  

1.4. Disainid lilleseades  
● Disainide kirjeldused ja erinevuse; 

1.5. Sissejuhatus  ilukirja õppesse  

 kirjakunsti kasutusalad (õnnitluskaardid, lauakaardid, müügisildid,   
kaastundekaardid, pärja-, kimbu lindid, laululehed jne.) 

 töövahendid ja materjalid, kasutatavate alusmaterjalide eripära kirje kandmiseks. 
 

2. Praktilise töö lühikirjeldus, nimetused ja mahud tundides –  46h 

2.1. Kimbud ja seaded  
● Radiaalne asetusviis  
● Paralleelne asetusviis  
● Plastvahu kasutamine  
● Kimbu karkasside kasutamine ja valmistamine  
●Praktilise tööna spiraalkimp enda valmistatud karkassil ja erinevad ruumikujunduslikud 
seaded kahe erineva asetusviisiga 

2.2. Pulmatööd  
● Erinevad pruudikimbud ja pulmatrendid  
● Autokaunistused  
● Pulmatööde kavandamise põhimõtted  
● Praktilise tööna pruudikimbu tegemine  
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2.3. Leinatööd  
● Leinakimp leinakimbu aluses  
● Käsikimp ja krematooriumi kimp  
● Pärg - kuuseokstest aluses ja plastvahus  
● Leina- ja mälestuspärja erinevused  
● Lindi kasutamine  
● Praktilise tööna leinapärg ja leinakimbud 

2.4. Erinevates stiilides kirjaga tekstide kujundamine  

 floristikas enimkasutatavad kirjastiilid 

 leinalintidele, kaastundekaartide kujundamine ja  kirjutamine 

 õnnitluskaartide ja lauakaartide kujundamine ja kirjutamine. 
2.5. Arvestus  

 
3. Iseseseisev tagasisidestatav töö – 4h 

 Isesesiva tööna valmistab osaleja igihaljast materjalist pärjaaluse 
        

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; erinevate kirjastiilide kirjutamise tööjuhendid ja harjutuslehed. 

Vahendid: oksakäärid, noad, traadid, paelad, kimbu alused; koopiapaberid, erinevad 
õnnitluskaardi aluspaberid, kile- ja tekstiilmaterjalist leinalindid, harilik pliiats, erinevates 
värvides kalligraafia markerid (2; 3,5; 5), kalligraafia sulepea vahetatavate sulgede (1mm ja 
2mm) ja tindiballoonidega, kalligraafia ja maalimise pintslid, akvarell- ja akrüülvärvid. 

Osalejal vajalik kaasa võtta:  

 töökindad 

 tööpõll või –kittel 
 roosikäärid 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

 Nõutav vähemalt 70% õppekava läbimine  

 Arvestuse sooritamine 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

1. Lilleseade praktiline valmistamine 1. Lilleseade juures jälgitakse: 



                                                                                            

 

 

4 

2. Kirjutada-kujundada kursiiv- või 
antiikva kirjas leinalint või 
kujundada, valmistada ja kirjutada  
enda poolt valitud kirjastiilis A5 
formaadis õnnitluskaart. 

- Kasutatud on kompositsioonireeglid; 
- Jälgitud on värvusõpetuse põhiprintsiipe; 
- Dekoratsioon/kimp vm. on vastupidav, 

jälgitud on tehnilise õpetuse reegleid. 
2. Kimbulindil ja õnnitluskaardil hinnatakse: 

- Tähtede kirjutamise õiget tehnikat. 
- Kirja kaldenurga ja sulehoiu vastavust  

kirjutatud kirja stiilile. 
- Kirja paigutust aluspinnale. 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 
 

 

5.Koolitaja andmed.  

Pille Peterson – Räpina Aianduskooli floristika juhtõpetaja 
Leili Alaoja- Rein – Räpina Aianduskooli floristika kutseõpetaja 
Ülle Sarnit – Räpina Aianduskooli ilukirja õpetaja 

 

Õppekava koostajate andmed  

Pille Peterson – Räpina Aianduskooli floristika juhtõpetaja 
Elina Oeselg – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist; elina.oeselg@aianduskool.ee 

 


