
 

Kinnitatud direktori 03.10.2019 
                                                                                             käskkirjaga nr 6.2-1/120 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA                            

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Leinafloristika 

Õppekavarühm: Aiandus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

Erialase floristi hariduseta täiskasvanud ja/või aegunud oskustega (floristi õpingutest 
möödunud 10 aastat) täiskasvanutele, kes töötavad lillepoes. Eelistatud on madalama 
haridustasemega inimesed. 

Koolituse alustamise nõuded 

a) Kuulumine sihtrühma 
b) koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 

tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. 

Rühma optimaalne suurus 

15 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; 
e) kujundab ja kirjutab kaunis kirjas leinalindi. 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

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

Kompetentsid: 

 oskab kasutada erinevaid kirjatüüpe erinevate tööde tegemisel 

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

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 46 

 sh kontaktõppe maht: 46 

  sh auditoorse töö maht: 10 

  sh praktilise töö maht: 36 

 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 10h 

1.1. Kaasaegne leinafloristika ja selle komponendid (2h) 
- leinafloristika traditsioonid ja kaasaeg 
- erinevad lilleseade disainid 
- kasutatavad erinevad leinaseaded (leinakimbud- ja pärjad, urni- ja kirstukaunistus, 

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). 

      1.3. Kompositsioonireeglitel põhinevad disainielemendid. 
    - joonistamine (erialane kujutamisoskus) 

      1.4. Materjaliõpetus   (3h) 

   - töövahendid 

   - tehnilised abivahendid 

   - erinevad taimmaterjalid 

   - erinevate materjalide ettevalmistamine ja käsitlemine 

       1.5. Sissejuhatus  kirjakunsti õppesse (2h) 

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

- töövahendid ja materjalid, kasutatavate alusmaterjalide eripära kirje 
kandmiseks. 

2. Praktilise töö lühikirjeldus, nimetused(mida tehakse) ja mahud tundides – kokku 36h 
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2.1. Ettevalmistustööd pajuvitstest (keerates kolm vitsa aluseks diameetriga vahemikus 
40-50cm) pärja aluse valmistamine (2h) 

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. Erinevates stiilides kirjaga tekstide kujundamine (9h) 
- floristikas enimkasutatavad kirjastiilid 
- leinalintidele, kaastundekaartide kujundamine ja  kirjutamine 

              2.6. Arvestus (5h) 
3.Iseseisva töö kirjeldus 
      Ettevalmistustööd (materjali kogumine, materjalide lõikumised). 
  

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
Õppetegevus toimub ruumis, kus on 20 õppekohta, dataprojektor. Õpperuumis või selle 
vahetus läheduses 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, lindid; koopiapaberid , 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:  

 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 70% osalemine õppetegevuses. Valminud praktilised tööd. 
Osalemine tööde analüüsimises. Arvestuse edukas sooritamine. 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Arvestus  

1. Praktiline lilleseade ülesanne 
2. Kirjutada-kujundada kursiiv- või antiikva 

kirjas leinalint 

1. Lähteülesanne on sooritatud vastavalt 
nõuetele. 

2. Kimbulindil hinnatakse: 

- tähtede kirjutamise õiget tehnikat. 
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- kirja kaldenurga ja sulehoiu vastavust  
kirjutatud kirja stiilile. 

- kirja paigutust aluspinnal. 

 

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 juhtõpetaja, täiskasvanud õppijate koolitaja 
kogemus 6 aastat ja praktik florist 10 aastat. 
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 

 

mailto:elina.oeselg@aianduskool.ee

