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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 03.10.2019 
käskkirjaga nr 6.2-1/120 

 

1. Üldandmed 
Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Lillepoe väljapanekute ja vaateakende kujundamine. 

Õppekavarühm:  Aiandus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm: Aianduse haridusega või floristi tasemehariduseta lillepoe töötajad, floristid. 
                   Erialase haridusega 50+ floristid ja lillepoe töötajad. 
 

 Grupi suurus: 
12 osalejat 
 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi. 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 
tasemeõppes. 

 

Õpiväljundid. 

Kursuse läbinu:  

1. Püstitab iseseisvalt tööülesande lähtudes ruumi pinna suurusest ja –eripäerast. 
2. Planeerib ajakasutust, arvestades raskusastet, mahukust. 

3. Töötab välja eraldi ideekavandi väljapaneku ja vaateakna kujundamiseks. 

4. Teeb lillepoe väljapaneku lähtudes ideekavandist. 
5. Teostab lillepoe aknakujunduse. 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Kutsestandardid: 
Florist, tase 4; 11-22052017-1.1.1/7k 
Kompetents: Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine 
 
Räpia Aianduskooli Floristi eriala, tase 4 õppekava rakenduskava, moodul: Ruumikujundus  
 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 28 
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Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 26  

 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 
                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

14 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  
                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

12 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

2 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

 

Õppe sisu : 
A: Teoreetiline õpe -14h 

1. Lillepoe väljapanekute kujundamise põhimõtted  - 7h 
 ajakasutuse, väljapaneku keerukuse ja mahukuse arvestamine, 
 sobiva tehnilise ja kunstilise lahenduse leidmine, arvestades kompositsiooni – ja 

värvusõpetuse reegleid, 
 sobivad materjalid ja taimed, 
 töökoha ettevalmistamine 
 sisekujunduselemendid ja sellest lähtumine 
 tööohutusnõuded 

 

2. Lillepoe vaateakende kujundamise põhimõtted – 7h 
 ajakasutuse, väljapaneku keerukuse ja mahukuse arvestamine, 
  ideekavandi väljatöötamine, 
 sobivad materjalid ja taimed, 
 töökoha ettevalmistamine, 
 vaateakna kujunduselemendid,  
 tööohutusnõuded, 

 

B: Praktiline õpe – 12 h 

1. Ideekavandi koostamine. (2h) 
2. Lillepoes praktiliselt väljapaneku tegemine. (6h) 
3. Vaateakna kujundamine- idee väljamõtlemine, kavandi koostamine ja teostamine. (6h) 

Praktiliste ülesannete tegemiseks saavad kuruslased kasutada reaalset töökeskkonda- 
lillepoodi, kus on võimalik teostada erinevaid väljapanekuid ja teha vaateakna kujundus. 
 
C: Iseseisev töö:  

1.Vaateakende analüüs. Analüüsida kolme õnnestunud ja kolme mitteõnnestunud 
vaateakent. 
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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. 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
 Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning 

praktiliseks tegevuseks vajalikke töövahendeid ja materjale. 

 Õppevahendid ja -materjalid õppetegevuse(teor kui praktil) läbiviimseks:  

- Window Display Design (Danzhi, Weng, 2016)  

- Visual Merchandisign (Morgan, Tony, 2016) 

- Forefront, The Culture of Shop Window Design, 2005) 

 Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid: 
Puuduvad 

   Soovituslik abimaterjal õppijale: 
- Window Display Design (Danzhi, Weng, 2016)  
- Visual Merchandisign (Morgan, Tony, 2016) 
- Forefront, The Culture of Shop Window Design, 2005) 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid..  

Peab osalema vähemalt 70% kontakttundides. 
Praktilise töö teostus. 
 

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid  

Praktiline grupitöö: väljapaneku või 
vaateakna kujundamine 

Hinnatakse: ideekavandit (20p) ja sellest 
lähtuvat ajakasutust (20p), nõuetele 
vastavat väljapanekut või aknakujundust 
(50p), tööohutust (20p) 

 
Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed.  

Marek Jakobi, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja. Floristika eriala õpetaja üle 10. aasta, praktik 

Lilleoaas OÜ. 

 
 
Õppekava koostaja: Marek Jakobi, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja    
marek.jakobi@aianduskool.ee  
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