
 

 TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori   

                                                                      käskkirjaga nr 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Dekoratiivne lilleseade kevadpühadeks 

Õppekavarühm:  Käsitöö 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid  

Sihtrühma kirjeldus: 

Harrastajad, aga ka tegutsevad floristid kvalifikatsiooni tõstmiseks. 

Koolituse alustamise nõuded 

Teadmised taimedest ja elementaarsed käsitöö oskused.  

Rühma optimaalne suurus 

12 inimest 

Õpiväljundid  

Kursuse läbinu:   

a) püstitab tööülesande lähtudes töö eripärast; 
b) planeerib ajakasutust, mahukust, kontrollib materjalide ja töövahendite olemasolu; 
c) kasutab sobivaid materjale, ohutuid töövõtteid ja sobivat tehnikat, hoiab korras 

töökoha. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga  

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

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 4  

 sh kontaktõppe maht: 4 

  sh auditoorse töö maht: 1 

  sh praktilise töö maht: 3 

 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 
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1. Auditoorse töö teemad, teemade mahud tundides - 1 
1.1. Materjaliõpetus 
- Töövahendid ja nende ohutu kasutamine  
- Taimmaterjal ja selle kasutamine  
1.2. Tehnilised võtted  
- Erinevad tehnilised võtted ja nende kasutamine  
- Tehniliste võtete valimine vastavalt töö iseloomule  

 

2. Praktilise töö lühikirjeldus, nimetused ja mahud tundides –  3 

3 tundi: okste korjamine ja valimine, okste ja taimse materjali ettevalmistamine tööks, 
tehniliste materjalide kasutamine abivahendina, okstest pesa või pärjaaluse tegemine. 
Valmistatud põhja dekoreerimine munakoorte, sulgede ja kevadiste lilledega. 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

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

Vahendid: oksakäärid, noad, traadid.  

Osalejal soovituslik kaasa võtta:  

• töökindad 

• aiakäärid 

• tööpõll või –kittel. 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

Kursusel tehtava töö valmimine 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

1. Dekoratiivse lilleseade tegemine 
 

1. Lilleseade tegemise juures jälgitakse: 
- Kasutatud on õigeid tehnilisi võtteid; 
- Jälgitud on materjali omapära. 

Hindamine: mitteeristav 

 

5.Koolitaja andmed.  

Pille Peterson – Räpina Aianduskooli floristika juhtõpetaja 
 

 

Õppekava koostajate andmed  

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

 


