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2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ja õppe alustamise nõuded:
Sihtrühmaks on madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga isikud, kes
soovivad omandada või värskendada teadmisi ja – oskusi floristi erialal.
Õppe alustamise nõuded: nõuded puuduvad.
Õpiväljundid:
Kursuse lõpetanud tunneb peamisi floristi töövõtteid, on kursis õpitud taimmaterjali valiku
ja kasutamisvõimalustega ning sobivusega antud töö konteksti. Teab kliendisuhtluse
peamisi põhimõtteid ja oskab enda valikuid põhjendada.
Koolituse läbinu teab ja tunneb:
1. Töö spetsiifikast tulenevat klienditeenindust
2. Töös kasutatavat taimmaterjali ja nende omadusi
3. Uuenenud töövõtteid ja tehnikaid
4. Teostada põhilisi floristika töid
5. Koostada jooksvat kalkulatsiooni
6. Hinnata toetatud tööde tulemuslikust ja kliendirahulolu
Koolituse läbinu oskab:
1. Nõustada kliente ja kasutada tänapäevaseid erialaseid suundumusi
2. Hinnata töös võimalike vigu ja vältida konfliktseid olukordi
3. Kasutada peamisi töövõtteid ja anda soovitusi uute suundumuste kohta
4. Teostada heal tasemel taieseid
5. Juhinduda tööohutusnõuetest
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga
Florist, tase 4 kutsestandard 11-22052017-1.1.1/7k;
Täienduskoolituse standard, vastu võetud 19.06.2015 nr. 27
Põhjendus.
Koolituse sihtrühmaks on aegunud oskustega ja täiendamist vajavad isikud. Samuti
esmakordselt erialaga kokku puutuvad õppurid, et saada aimu tulevikus eriala
omandamisega kaasnevatest nõuetest ja töö iseloomust, vältimaks hilisemat võimalikku
pettumust erialavalikus.
Kursus on heaks stardiks floristi eriala edasiseks omandamiseks kõrgemal tasemel
kutseõppe vormis. Lillepoodidel on suur nõudlus oma töötajate otsese koolituse järele ja
kursuse läbimine annab võimaluse konkureerida ka kutseõpet mitteläbinud töötajatel olla
aktiivsed pakkumistele tööturul. Kursus sobib ka teataval määral puuetega inimeste
kaasamiseks.

3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

40

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

40

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

10

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

30

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu:
1. Ema-lapsekimp.
Teooria: 1 tund
Tööohutus.
Praktika: 3 tundi
kahe spiraalkimbu valmistamine.

2. Plastvahus seade kahes anumas.
Teooria: 1 tund
Lõikelille teekond lõikusest lillepoodi.
Praktika: 3 tundi
Seade valmistamine kahe anumaga.

3. Struktuurkimp.
Teooria: 1 tund
Ülevaade struktuuriõpetusest.
Praktika: 3 tundi
Teibitud vartega struktuurkimbu valmistamine.

4. Fantaasiaseade.
Teooria: 1 tund
Taimmaterjali käitlemine.
Praktika: 3 tundi
Segatehnikas seade valmistamine.

5. Kevadine pesakimp.
Teooria: 1 tund
Ülevaade värvusõpetusest.
Praktika: 3 tundi
Pesakimbu valmistamine.

6. Pärjad ja vanikud.
Teooria: 1 tund
Praktika: 3 tundi

7. Kõrge kimp loodusliku materjaliga.
Teooria: 1 tund
Kingituse paki kaunistamine taimse materjaliga.
Praktika: 3 tundi

Kõrge spiraalkimbu valmistamine kasutades looduses leiduvat materjali.

8. Pulmatööd.
Teooria: 1 tund
Pulmakujunduse põhitõed.
Praktika: 3 tundi
Autokaunistus või mittetraditsiooniline pruudikimp.
9. Leinatööd.
Teooria: 1 tund
Ülevaade erinevatest võimalikest leinatöödest.
Praktika: 3 tundi
Kirstukaanekaunistus või aluses leinakimp.
10. Ruumikujundus.
Teooria: 1 tund
Ruumikujunduse põhitõed.
Praktika: 3 tundi
Kimp või seade loositud interjööri või esinejale.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus viiakse läbi Tallinna Kopli Ametikooli spetsiaalselt aianduse eriala koolitamiseks sisustatud
praktiliste tööde õppetöökojas. Õppetöökoda on varustatud kõigi eriala omandamiseks vajalike töö- ja
abivahenditega. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnikaga varustatud õppeklass.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
 Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 Sooritatud praktiline töö iga koolituskorra lõpus;
 Sooritatud suuline arvestus positiivsele tulemusele.

3.Koolitaja andmed
Koolitaja andmed (ees- ja perenimi, e-mail; kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust
näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus)
Doris Neuland, (dneuland@gmail), Mäntsälä Ammatiopisto (Soome Vabariik) 1998.a, florist,
erialane tööstaaž 20 aastat.
Hannes Maripuu, (hannes.maripuu@ tallinnzoo.ee), Tallinna Kopli Ametikooli
vanemkutseõpetaja. Räpina Aianduskooli lõpetanud, Tallinna Loomaaia peaaednik, erialane
tööstaaž 35 aastat
Õppekava koostaja:
Praktiseeriv
florist
OÜdneuland@gmail.com
Rikets, töökogemus 20 aastat, läbinud erinevaid täiendkoolitusi ja
Doris
Neuland,
florist,
meistrikursuseid
Saksamaa,
Soomes, Lätis?
Hannes
Maripuu, Inglismaal,
vanemkutseõpetaja,
hannes.maripuu@tkak.ee
Eleri Cortina, täiendõppeosakonna juhataja, koolitus@tkak.ee

