POTTSEPPMEISTER TASE 5
PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND
Sissejuhatus
Portfoolio esitatakse pottseppmeister tase 5 kutse taotlemise osana.
Portfoolio koostamise eesmärk on tõendada pottseppmeister tase 5 kutsestandardis esitatud
kompetentside olemasolu.
Portfoolio on kogum taotleja loodud, valitud, järjestatud ning analüüsitud materjalidest, mis
võimaldavad pottseppmeister tase 5 kompetentside tõendamist ja peegeldavad taotleja
arengut.
Portfoolio tutvustab hindajatele kutse taotlejat kui professionaalset pottseppa, tuues esile
taotleja väärtused ja kogemused pottsepana ning lähtudes kutsestandardis esitatud
kompetentsidest.
Portfoolio koostamise aluseks on kutse taotleja soovitud kutse pottseppmeister tase 5,
(pottseppmeister-restauraator, tase 5) kompetentside tegevusnäitajad, millele vastavust
peavad portfooliosse kogutud materjalid tõendama.
Portfoolio on:
Sidus - portfoolio on struktureeritud, selles esitatavad materjalid on loogilises järjestuses ning
moodustavad terviku. Portfoolio esitatakse kas ühe elektroonilise failina või paberkujul kokku
köidetuna.
Reflektiivne – portfoolio peegeldab taotleja eneseanalüüsi arengut pottsepana.
Kõikehõlmav – portfoolios on esindatud kõik vastava kutsetaseme kompetentside
tegevusnäitajad.
Autentne – portfoolios esitatud tõendusmaterjalid on taotleja enda koostatud.

Portfoolio koostamine
Portfoolio koostamisel lähtutakse pottseppmeister tase 5 kutsestandardist.
Portfoolio koostamisel tuleb jälgida ka pottsepa kutse andmise korras lisana esitatud
hindamisstandardit, millest lähtuvalt taotleja kompetentse hinnatakse.
• Ka korra Lisa 3 "Hindamisstandard pottseppmeister tase 5 kutsele"

Hindamisstandardis on kirjeldatud igale kompetentsile vastavate tegevusnäitajate
hindamiskriteeriumid. Hindamiskriteeriumid on taotlejale abiks portfoolios esitatavate
tõendusmaterjalide valikul.
Tõendusmaterjali kogumine on kutse taotleja ülesanne ja kutse taotleja vastutab esitatud
materjalide tõesuse eest.
Hea tõendusmaterjal:
• annab piisavalt tõendeid selle kohta, et kompetentsid on olemas
• on asjakohane ja kompetentsidega kooskõlas
• on sisuline, st aitab mõista ja näha tegelikult toimunut
• on ülevaatlik, st võimaldab jälgida töö erinevaid etappe ja nüansse

Tõendusmaterjale võib liigitada järgmiselt:
Otsesed materjalid on näited tehtud töödest.
Otseseks tõendusmaterjaliks on ka taotleja enda läbitud koolitustelt saadud tunnistused ja
tõendid. Soovitav on lisada analüüs läbitud koolituse väärtusest endale.
Kaudsed tõendusmaterjalid annavad infot taotleja kohta ning seda soovituskirjade ja kliendi
tagasiside kokkuvõtete kaudu. Kaudsed materjalid on enamasti kellegi teise koostatud, et
anda hinnang taotleja tegevusele.

Portfoolio ülesehitus ja vorm
Portfoolio koosneb järgmistest osadest:
• CURRICULUM VITAE või Europassi CV www.europassikeskus.ee
• POTTSEPATÖÖALASE TEGEVUSE KIRJELDUS
Ülevaade pottsepatööalasest tegevusest mahuga umbes 1 A4. Ülevaates kirjeldatakse, kui
kaua on tegutsetud pottsepana, kuidas tegevust alustati, milliste meistrite juhendamisel on
töötatud, kas ja kui palju on juhendatud praktikante, kas ja milliseid erialaseid koolitusi on läbi
viidud.

• TÕENDUSMATERJALID
Pottseppmeister tase 5 taotlejal tuleb esitada:
3 erinevat tüüpi küttesüsteemi osa ehitamine, millest 1 on salvestav kütteseade (näiteks ahi,
salvestav kamin, soojamüüriga pliit), 1 mittesalvestav kütteseade (näiteks küpsetuspliit, avatud

kamin, õhkkütte kamin, eritüüpi keris) ning 1 korstnasüsteem (erinevad korstna lahendused,
nii müüritud kui moodulkorstnad)

Esitatakse kolme töö detailne kirjeldus.
Kütteseadme puhul tuleb esitada:
• ehitusaeg
• fotod (nõutud on üldvaade ning foto koldest, soovitavalt peaksid fotod katma kogu
tööprotsessi)
• teostusjoonis
• lõõride põhimõtteline skeem
• valmistamisel kasutatud materjalide loetelu
• minimaalsed ohutuskujad põlevmaterjalideni
• võimsus (kW) ning selgitus, kuidas see on saadud
• nimikütteaeg
• maksimaalne täitemass, kütuste portsjonite arv, mass ja järellaadimise intervall
• kütteseadmest väljuvate suitsugaaside temperatuur (°C) nominaalsel
soojusväljundvõimsusel ning selgitus, kuidas see on saadud
• loetelu sobivatest küttematerjalidest, mõõtmed ja muud nõuded (näiteks niiskus jms)
• põlemisõhu hulk ning kirjeldus, kuidas see on tagatud
• hoolduse intervall, toimingud ja erinõuded, kui need on asjakohased
• kaetud tööde aktid või joonised (kui esitatud kütteseadmel on kaetud töid)
• tootja vastutusega toote paigaldamise puhul paigaldusakt

Korstna puhul tuleb esitada:
• ehitusaeg
• fotod
• korstna kirjeldus (lõõride arv, mõõdud)
• valmistamisel kasutatud materjalide loetelu
• korstna andmeplaat (foto või vastavate andmetega vorm) ehk korstna omadused
(temperatuuriklass, rõhuklass, kondensaadikindlus, korrosioonikindlus, tahmapõlengukindlus
ja kaugus põlevmaterjalidest)
• tõendus korstna sobivuse kohta kütteseadmega
• korstna ja selle ühenduslõõri(de) teostusjoonis koos läbiviikudega seintest, vahelagedest,
katusest ning teistest läbitavatest konstruktsioonidest.
• tootja vastutusega toote paigaldamise puhul paigaldusakt

Pottseppmeister-restauraator tase 5 taotlejal tuleb esitada:
1. Täiendavalt eelnevatele töödele 1 restaureeritud objekti detailne kirjeldus.
Restaureeritaval objektil peab olema muinsuskaitseline väärtus.
Restaureerimisobjekti detailne kirjeldus sisaldab restaureerimistööde kava, taotleja koostatud
kahjustusjooniseid, arhiivsete uuringute tulemusi ja pildimaterjali objekti olukorrast enne ja
pärast töid. Kirjelduses peab ära olema toodud tööde teostamise aeg.

2. Juhul, kui restaureerimise käigus muudeti küttesüsteemi või kütteseadme sisemist
konsktruktsiooni, siis lisada sellekohased tööjoonised.
3. Restaureerimistööde teostamiseks valitud materjalid ning põhjendus, miks on otsustatud
nende kasuks.
4. Kui kütteseade läheb restaureerituna taaskasutusse tahkekütteseadmena, siis tuleb
täiendavalt esitada:
• lõõride põhimõtteline skeem
• valmistamisel kasutatud materjalide loetelu
• minimaalsed ohutuskujad põlevmaterjalideni
• võimsus (kW) ning selgitus, kuidas see on saadud
• nimikütteaeg
• maksimaalne täitemass, kütuste portsjonite arv, mass ja järellaadimise intervall
• kütteseadmest väljuvate suitsugaaside temperatuur (°C) nominaalsel
soojusväljundvõimsusel ning selgitus, kuidas see on saadud
• loetelu sobivatest küttematerjalidest, mõõtmed ja muud nõuded (näiteks niiskus jms)
• põlemisõhu hulk ning kirjeldus, kuidas see on tagatud
• hoolduse intervall, toimingud ja erinõuded, kui need on asjakohased
• kaetud tööde aktid või joonised (kui esitatud kütteseadmel on kaetud töid)

5. TAOTLEJA POOLT ESITATAVAD LISAMATERJALID
Materjal, mida taotleja peab vajalikuks taotlusele lisada (näiteks pildimaterjal teostatud
töödest, koostatud juhend- ja õppematerjalid). Lisamaterjalide esitamisel tuleb silmas pidada,
et nende lisamine oleks põhjendatud ning taotlusega seotud.
Portfoolio vorm on taotleja enda poolt valitav ning esitada võib nii elektroonilisi kui ka
paberkandjal portfoolioid.

