MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm: Arboristi maatoe, tase 3, kutsehariduse taotlejad
Õppevorm: mittestatsionaarne
Moodul nr P_7

Kutseeksam

mooduli maht 1 EKAP

Mooduli
Marje Kask
vastutaja:
Mooduli õpetajad: Marje Kask, ettevõttepoolsed praktikajuhendajad
Mooduli eesmärk: Kutseeksamiga tõendab õppija kutsestandardi ja õppekavaga ette nähtud väljundite saavutamist. Kutseeksami osaks on praktika
portfoolio, mis sisaldab eneseanalüüsi ja tõendusmaterjale. Portfoolioga tõendab ka õppija kutset läbivaid kompetentse: kirjalikku ja
suulist eneseväljendusoskust, info kogumise ja selle töötlemise oskust, iseseisvust, probleemide lahendamise oskust ning vastutustunnet.
Nõuded mooduli
Saavutatud moodulite P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 ja P_6 õpiväljundid.
alustamiseks:
Nõuded mooduli
Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Hindamisel on aluseks arboristi maatoe kutseeksami juhend. Kutseeksamit on võimalik sooritada osade
lõpetamiseks:
kaupa: kompetentsi B.2.1, B.2.2, (punktid 6 ja 7) on võimalik hinnata õppetöö käigus. Hinde väljapanemise aluseks on hindamiskomisjoni
poolt antud konsensuslik hinne.
1) Demonstreerib esmaabi andmise oskust • demonstreerib sõlmede moodustamise oskust;
ja päästmisvõimekust ning arboristi
• esitleb arboristi maatoe varustust ning selgitab selle kasutamist;
abistamise oskusi:
• tegutseb arboristi maatoena;
• sooritab päästmisülesande.
2) analüüsib praktikal omandatud arboristi • analüüsib praktikal omandatud arboristi maatoe kompetentse ja tegevusnäitajaid;
maatoe kompetentse (sh läbivaid • vormistab töö asjakohaselt ja kooli nõuetele vastavalt, juhindudes ametitekstidele
kompetentse), vormistab praktikal
esitatavatest nõuetest;
kogutud andmete põhjal kutseeksami • kasutab tekstitöötlusprogrammi ja Excelit;
osaks oleva portfoolio ning esitleb seda • kasutab internetti, lähtudes internetiturvalisuse nõuetest.
hindamiskomisjonile:
• koostab oma portfoolio kohta kokkuvõtva esitluse, kasutades mõnd sobivat
esitlusprogrammi;
• vastab talle esitatud küsimustele; põhjendab oma seisukohti ning argumenteerib.
Mooduli maht kokku on 26 tundi, millest 16 tundi on töödemonstratsioonid ja portfoolio kaitsmine ning 10 tundi on iseseisev töö
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Mitteeristav

Praktiline töö

Hindamisel on aluseks arboristi maatoe 3. taseme kutseeksami
hindamisjuhend.
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Töö
arvutiga ja
selle erinevate programmidega.
Ettekande
koostamine
ja avalik
esinemine.

Mitteeristav

Portfoolio koos
selle esitlusega

Portfoolio on arvestatud, kui:
• selles sisalduvas kompetentsipõhises eneseanalüüsis on analüüsitud
kõiki arboristi maatoe töö osi ja tegevusnäitajaid, sh teadmised ja
kutset läbiv kompetents;
• eneseanalüüs ja tõendusmaterjalid on autentsed ning reflektiivse
iseloomuga (st, analüüs sisaldab ka tehtud vigade ja õnnestumiste
analüüsi ning neist õppimist);
• tõendusmaterjalid on valitud nii, et need võimaldavad teha järeldusi
taotleja kompetentside kohta; kompetents loetakse puuduvaks, kui
tõendusmaterjal ei kinnita selle olemasolu;
• portfoolio vormistus ja õigekiri vastavad vormi- ja ametikeele
nõuetele;
• portfoolio omanik vastab õigesti talle esitatud võimalikele
kontrollküsimustele.

Kasutatav kirjandus:
1. Luua Metsanduskooli kirjalike tööde vormistamise juhend
2. Arboristi maatoe, tase 3, kutsestandard
3. Arboristi maatoe kutseeksami juhend
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