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Õppekava nimetus Florist-dekoraatori koolitus

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:
- teab tööd lillekaubanduse valdkonnas
- oskab valmistada lilleseadeid
- tunneb taimi ja oskab neid hooldada
- valmistab ette ja hoiab korras vajalikud töövahendid
- kasutab uusi lilleseade tehnilisi võtteid
- kasutab ja kombineerib erinevaid materjale uute võtete teostamisel

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

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse,
praktilise ja iseseisva töö osakaal 400 akadeemilist tundi 

(120 ak. tundi auditoorne õppetöö, 120 ak. tundi praktika koolikeskkonnas, 120 ak. tundi 
ettevõtte praktika, 40 ak. tundi iseseisvat tööd)



Õppe sisu Moodul nr. 1.Loomise põhiteadmised disainis ja kunstis (120 ak.tundi)
-Värvusõpetus, Temperament. Temperamendi tunnused
- Kümme tüüpi värvikombinatsiooni
- Värvi sümboolika
- Värv ja tema koht
- Kompositsioon. Harmoonia. Liigiline kompositsiooni koosseis. Kompositsiooni elementid
- Kompositsiooni seadused
- Struktureeritud skeem lille disaini kujutamises. Põhimõtteid disaini ehitus printsipid
- Mõiste sümmeetria ja asümmeetria
- Rütm. Dünaamika kompositsioonis, roll ja eesmärk lilleseades
- Taust
Moodul nr. 2 Euroopa lilleseadekunsti alused (80 ak.tundi)
- Floristika kujundustöö tüübid
- Floristika töö tehnika Tehnika Sise torkamine. 
- Seitse põhimõtet arangeeringus
- Karkassid ja nende teisendid karkassi valmistamisel 
- Floristi töö tehnika Teipimine
Moodul nr. 3 Kaasaegne õie kujutis. Floral art (80 ak.tundi)
- Kimp.Vegetatiivne. Dekoratiivne
- Kimbu koostamise tehnika (Kimbuspiraal, Paralleelne, Sega tehnika)
- Vormid. Ümarlillekimp ja kimbud ümar vormi alusel 
- Meeste, naiste, laste kimbud
- Karkasikimp
- Kaheosaline lilleseade
Moodul nr. 4 Praktika ettevõttes (120 ak. tundi)



Praktika korraldus Praktika on õppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate 
õpieesmärkidega tehtav praktiline töö.
Praktika korraldamisega taotletakse, et õppija omandab tööks vajalikud praktilised teadmised
ja oskused ning omalt poolt rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi.
Ettevõtte praktika maht on 120 tundi ehk 90 astronoomilist tundi. Praktikaettevõtteks on 
kooli poolt pakutud praktikabaasid.
Kool tagab kõigile õpilastele nõuetekohase praktikakoha. 

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

Õppematerjalid: õpetaja 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. Õpilane on läbinud praktika, esitanud ja 
kaitsnud eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta ja saanud selle kohta positiivse 
hinnangu. 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

Elliana Poluektova- floristika koolituse lektor. Kõrgharidus,  lõpetanud florist-dekoraatori 
kursuse, läbinud floristika teemalised täiendkoolitused Eestis ja välismaal, töötanud floristina 
aastast 2019. 


