
 

 

Kinnitatud direktori 03.10.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/120 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Pulmafloristika 

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 lillepoes. 
 

Koolituse alustamise nõuded 

 Kuulumine sihtgruppi. 

 Läbitud floristika algkoolitus.  

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

Rühma optimaalne suurus 

Rühma suurus 15 inimest 

Koolituse õpiväljundid  

Kursuse läbinu:   

a) eristab ja võrdleb erinevaid pulmaseadete 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 pulmaseadete valmistamiseks 
d) koostab kavandi ja kujundab ruumi vastavalt kavandile 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga  

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

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 52 

 sh kontaktõppe maht: 48 
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  sh auditoorse töö maht: 6 

  sh praktilise töö maht: 42 

 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 -  6h 

1.1. Kaasaegne pulmafloristika ja selle komponendid (3h) 
- pulmafloristika traditsioonid ja kaasaeg 
- erinevad lilleseade tehnikad ja materjali õpetus 
- kasutatavad erinevad pulmaseaded (pruudikimp, kaunistused reväärile, soengusse, 

autole; tseremoonia- ja peosaali kaunistamine) 
1.2.Värvus- ja kompositsiooniõpetuse õpetuse reeglid 3h 

 

2. Praktilise töö lühikirjeldus, nimetused ja mahud tundides –  42h 

2.1. Pruudikimbud: 
- Segatehnikas pruudikimp 4h 
- Plastvahutehnikas pruudikimp 4h 
- Omade vartega pruudikimp 4h 
- Pruudikaunistus kui ese (ridikül, muhv, peakate jne) 4h 
2.2. Kaunistused reväärile ja soengusse ( ka peapärg) 4h 
2.3. Kaunistused autole 4h 
2.4. Tseremooniapaiga kujundamine 6h 
2.5. Peosaali kujundamine (+kingitud lilled) 4h 
2.6. Arvestus (8h) 
Kodutööde  ( näidispulma planeerimine ja kavandamine) ühise arutamise tulemusel välja 
valitud pulma dekoratsioonide valmistamine (loosime õpilaste vahel teemad). 
 
3. Iseseisev töö 4 h: 
Näidispulma planeerimine ja kavandamine 
        

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) 
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Õppematerjalid: õpetaja koostatud konspekt, floristika alased raamatud, varasematest töödest 
koostatud fotode kogum. 

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

Osalejal vajalik kaasa võtta:  

 töökindad 

 tööpõll või -kittel 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

 Nõutav vähemalt 70% õppekava läbimine  

 Arvestuse sooritamine 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Loosiga valitud pulma dekoratsiooni 
praktiline valmistamine  

- Kasutatud on 
kompositsioonireeglid 

- Jälgitud on värvusõpetuse 
põhiprintsiipe 

- Dekoratsioon/kimp vm. on 
vastupidav, jälgitud on tehnilise 
õpetuse reegleid 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 
 

 

5.Koolitaja andmed.  

Pille Peterson – Räpina Aianduskooli floristika juhtõpetaja 
Leili Alaoja- Rein- Räpina Aianduskooli floristika kutseõpetaja 

 

Õppekava koostajate andmed  

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

 


