PORTFOOLIO JUHEND
Sissejuhatus
Portfoolio esitatakse maastikuehitaja, tase 4 ja 5 kutse saamiseks.
Portfoolio koostamise eesmärk on tõendada kutsestandardis nimetatud kompetentside
olemasolu.
Portfoolio on kogum taotleja loodud, valitud, järjestatud ning analüüsitud materjalidest,
mis võimaldavad taotletava taseme kompetentside tõendamist ja peegeldavad taotleja
arengut.
Portfoolio koostamise aluseks on vastava taseme maastikuehitaja kompetentsid, mida
peavad portfooliosse kogutud materjalid tõendama.
Hea portfoolio on
•

sidus – portfoolio on struktureeritud; selles esitatud materjalid on loogilises järjestuses
ning moodustavad terviku;

•

refleksiivne – portfoolio peegeldab taotleja eneseteadlikkust ja eneseanalüüsi
maastikuehitajaks kujunemisel;

•

kõikehõlmav – portfoolios on esindatud kõik vastava kutsetaseme kompetentside
tegevusnäitajad;

•

isikupärane – võimaldab tuua esile maastikuehitaja loovuse ja isikupära;

•

autentne – taotleja on portfoolio ise koostanud.

Portfoolio koostamine
Portfoolio lähtub maastikuehitaja 4. ja 5. taseme kutsestandardist.
Tõendusmaterjali kogumine on kutse taotleja ülesanne ja kutse taotleja vastutab esitatud
materjali tõesuse eest.

1(3)

Hea tõendusmaterjal
• annab piisavalt tõendeid selle kohta, et kompetents on olemas,
• on sisuline, st aitab mõista ja näha tegelikult toimunut,
• on asjakohane ja kompetentsidega kooskõlas.
Tõendusmaterjale võib liigitada otsesteks ja kaudseteks. Otsesed materjalid on näited
tehtud töödest. Otseseks tõendusmaterjaliks on ka taotleja läbitud koolitustelt saadud
tunnistused ja tõendid. Soovitav on tunnistuse või tõendi juurde lisada analüüs läbitud
koolituse väärtusest endale.
Kaudsed tõendusmaterjalid annavad infot taotleja kohta ja seda näiteks soovituskirjade
ja kliendi tagasiside kokkuvõtete kaudu. Kaudsed materjalid on koostanud enamasti keegi
teine, et anda hinnang taotleja tegevusele.

Portfoolio ülesehitus ja vorm
Portfoolio koosneb järgmistest osadest:
1) maastikuehitusalase tegevuse kirjeldus
Ülevaade maastikuehitusalasest tegevusest (ca 1 lehekülg). Ülevaates kirjeldatakse oma
tegevust maastikuehitajana, kui kaua on tegutsetud, millistes projektides on osaletud,
milliseid objekte rajatud jne.
2) eneseanalüüs vastavalt taotletavale tasemele (vt Eneseanalüüs, tase 4 ja 5)
Kompetentside tõendamiseks kirjeldatakse tegelikku olukorda, kus kompetents avaldus;
kirjeldatakse ülesandeid ja vastutusala selles olukorras; analüüsitakse tegevusi,
töömeetodeid ning analüüsitakse tulemusi ja hinnatakse saavutatut.
Analüüsi koostamisel on oluline viidata tõendusmaterjalile.
3) lisad ehk eneseanalüüsi lõpus esitatud tõendusmaterjalid, milleks võivad olla
● fotod tehtud töödest;
● taotleja koostatud joonised, artiklid ja raportid;
● klientide tagasiside, hinnangud;
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● kolmanda isiku välja antud dokumendid taotleja õpisoorituste kohta (akadeemiline
õiend, täienduskoolituse tunnistused jm), tõendus töökogemuse ja -ülesannete kohta
(tööleping, ametijuhend jm);
● jms.
Kompetentside järjekorras lisatud tõendusmaterjalil on pealkirjad, fotodel allkirjad,
pildistamise koht, aeg ja autor; materjal on nummerdatud (Lisa 1, Foto 1, jne). Lisas
olevad tõendusmaterjalid on tekstiga seotud ja tekstis viidatud hüperlingiga.
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