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Õppekava nimetus Floristika baaskoolitus 

Õppekavarühm
Aiandus

Koolituse eesmärk Kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks õpitud 
valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks;
kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning 
teenindus- ja suhtlemisvalmidust.                                                                                                           

Õppekeel vene keel 

Õpiväljundid Koolituse läbimisel õppija                                                                          
- omandab lilleseadjale vajalikud oskused ja teadmised ning eeldused õpingute jätkamiseks               
- omandab teoreetilised ja praktilised teadmised ning kogemused erinevate  lilleseadestiilide  alal    
- õpib erinevaid lilleseade tehnikaid ja tehnilisi töövõtteid                                                                            
- õpib kasutama looduslikku taimmaterjali                                            
- valmistab lilleseadeid erinevateks sündmusteks ja tähtpäevadeks



Õpingute alustamise tingimused, 
juhul kui need on eeltingimuseks 
õpiväljundite saavutamisel Puuduvad, koolitused sobivad igale inimesele. 

Õppe kogumaht, sealhulgas 
auditoorse, praktilise ja iseseisva 
töö osakaal

120 akadeemilist tundi (50 ak. tundi auditoorne õppetöö, 60 ak. tundi praktika koolikeskkonnas, 10 
ak. tundi iseseisvat tööd)

Õppe sisu 1. Algtõed lillekimbu valmistamiseks, lilleetikett, proportsioonid (24 tundi)                                           
2. Töövahendid, abimaterjalid (20 tundi)                                                                                                       3.
Lilleseadestiilid: dekoratiivne, vegetatiivne vorm, vorm lineaarne, vormitöö (24 tundi)
4. Lilleseaded: lillekimp, leinaseaded, pruudikimp, lauaseade (44 tundi)
5. Plastvahu kasutamine anumates (8 tundi)

Praktika korraldus Puudub

Õppekeskkonna kirjeldus Koolitus toimub aadressil Estonia pst. 5a, Tallinn. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. 
Igale koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik kasutada toimivat 
internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, 
sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid 
eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik 
õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt. Kasutatakse lõikelilli ja looduslikku materjali 
(lõikelilled sisalduvad kursuste maksumuses, looduslik materjal tuleb ise kaasa võtta).
Õpilasel kaasa isiklikud töövahendid (oksakäärid, nuga, liimipüstol).



Õppematerjalide loend, juhul kui 
õppekava läbimiseks on ette 
nähtud õppematerjalid

Oppematerjalid: opetaja koostatud konspekt, floristika alased raamatud, varasematest töödest 
koostatud fotode kogum.
Vahendid: oksakäärid, noad, traadid, paelad, kimbu alused                                                              

Lõpetamise tingimused ja 
väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja 
sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta 
väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei 
saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt 
tundide arvule, kus osaleja osales.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku 
kvalifikatsiooni, õpi- või 
töökogemuse kirjeldus koolitajal

Galina Tšižova- floristika koolituse lektor. Täiskasvanute koolitajana töötab floristika erialal aastast 
2000. Paralleelselt töötab florist-dekoraatorina. Täiskasvanute koolitaja tase VI.


