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Luua Metsanduskool 

Maastikuehitaja, tase 4 portfoolio koostamise juhend 

 

Portfoolio esitatakse maastikuehitaja, tase 4  ja maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), 

tase 4 kutse saamiseks.     

Portfoolio koostamise eesmärk on tõendada kutsestandardis nimetatud kompetentside olemasolu. 

Juhend tugineb Eesti Maastikuehitajate Liidu poolt koostatud juhendile ( vaata soovi korral lisaks). 

 

Portfoolio koosneb järgmistest osadest:     

1. Tiitelleht ( vaata vajadusel Luua Metsanduskooli kirjalike tööde vormistamise juhendit) 

2. Sisukord 

3. Maastikuehitusalase tegevuse kirjeldus 

Ülevaade maastikuehitusealasest tegevusest (ca 1 lehekülg).  Ülevaates kirjeldatakse enda  

tegemisi maastikuehituse valdkonnas, millistes projektides on osaletud, milliseid objekte 

rajatud  nii praktikatel olles kui isiklikel eesmärkidel jne.  

4. Eneseanalüüs vastavalt taotletavale tasemele ja ette antud vormile  

     Kompetentside tõendamiseks kirjeldatakse tegelikku olukorda, kus kompetents avaldus; 

kirjeldatakse ülesandeid ja vastutusala selles olukorras; analüüsitakse tegevusi, töömeetodeid 

ning analüüsitakse tulemusi ja hinnatakse saavutatut. 

Maastikuehitaja,  tase 4 – kooli kodulehelt leitav vorm 

Vorm on leitav ka  http://www.maastikuehitajateliit.ee/kutseandmine/juhendid) 

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4 – kooli kodulehelt leitav vorm. 

 

Analüüsi koostamisel on oluline viidata tõendusmaterjalile hüperlingiga (vt lisa 2). 

Eneseanalüüsi tegemiseks on üheks võimaluseks STARR  meetodi kasutamine (vt lisa 3). 

http://maastikuehitajateliit.ee/kutseandmine/juhendid
http://www.luua.ee/oppetoo/oppekorraldus/vormistamise-juhendid/
http://www.luua.ee/oppetoo/praktika/erialade-praktikakavad/
http://www.maastikuehitajateliit.ee/kutseandmine/juhendid
http://www.luua.ee/oppetoo/praktika/erialade-praktikakavad/
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5.   Lisad  

 Lisade alla pannakse tõendusmaterjalid, milleks võivad olla    

● fotod ja videod tehtud töödest; fotod objektist- enne ja pärast; töö teostajast 

tööprotsessi käigus;    

● taotleja koostatud joonised, artiklid ja raportid;      

● klientide tagasiside;     

● praktikajuhendajate hinnangud;    

● kolmanda isiku välja antud dokumendid taotleja õpisoorituste kohta ( näiteks 

akadeemiline õiend, täienduskoolituse tunnistused jm), tõendus erialase 

töökogemuse ja -ülesannete kohta (tööleping, ametijuhend jm);      

     

Kõik tõendusmaterjalid peavad olema tekstiga seotud ja tekstis viidatud hüperlingiga. 

Tõendusmaterjal (nt joonised, raportid, klientide tagasiside jm)  varustatakse pealkirjaga ning 

nummerdatakse (nt Lisa 3 jne), fotod allkirjaga ning nummerdatakse ( Joonis 1 või Foto 1 jne). 

Näiteks sisaldab foto allkiri lühikokkuvõtet pildil kujutatust ning lisada tuleb juurde ka pildi 

tegemise aeg, koht, autor (vt lisa 1).
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Lisa 1.  Joonistele allkirja lisamine 

 

 

 

 

 

Joonis  1. Ikodori betoonplaatidest rajatud jalgtee koos siirdmurust rajatud muruga. Eraaed    

Tartus, Rukki 28. 2017 aastal, M. Muru  
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Lisa 2. Tekstisiseste linkide loomine MS Wordis  

1. Tekstist pildile linkimiseks tuleb kõigepealt pildile teha järjehoidja  

a) Tee vajalik pilt aktiivseks  

b) Vali menüüst Lisa – Järjehoidja  

c) Pane järjehoidjasse sellele  pildile nimi.  Näiteks joonis1 (tühikuid ei tohi kasutada)  

d) Vajuta Lisa  

 

 

2. Lingi tegemine  

a) Mine tekstis õigesse kohta  ja pane sinna vastava nummerdusega viide  nt (vt joonis 1) 

ning  tee see kiri aktiivseks. 

b) Vali menüüst Lisa – Hüperlink     

c) Avanenud aknas vali „Koht selles dokumendis“ ning vali eelnevalt pildile  pandud 

järjehoidja nimi ( nt joonis1) 

                               

d)  Ja OK  

 

              Nüüd on link pildini tehtud.   
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3. Pildi juurest tagasi teksti linkimine 

a) Tee tekstis aktiivseks sõnaühend  (vt joonis 1)  

b) Vali menüüst Lisa – Järjehoidja   

c) Pane järjehoidjale nimi. Näiteks  tagasijoonis1, kuna tahad jõuda tagasi tekstis viitele 

(vt joonis1) (tühikuid ei tohi kasutada, võid kirjutada kokku) 

 
d) Vajuta Lisa  

  

4. Nüüd kirjuta õige pildi juurde allkirja järele sõna  (tagasi)  

a) Tee sõna (tagasi) aktiivseks  

b) Vali menüüst Lisa – Hüperlink  

c) Vali „Koht selles dokumendis“  

d) Tee aktiivseks eelnevalt viitele pandud järjehoidja nimi  ( tagasijoonis1) 

e)  Ja OK  

  
Nüüd on link tagasi teksti tehtud. 
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Lisa 3. Eneseanalüüs STARR meetodi abil  

 

Eneseanalüüs STARR meetodi abil  

 Üks võimalus ehitada eneseanalüüs üles on järgides STARR meetodit.  

 

Punktid STARR  

tehnika järgi 

Selgitus 

  

S -situation 

  

Situatsioon  

 

Kirjelda olukorda, kus kogemus saadi (objekti asukoht, töö maht, 

materjalid, osapooled, kirjeldus jm).  

 

  

T -task 

  

  

Ülesanne  

Kirjelda ülesandeid, mida sa antud olukorras täitsid (kes need 

andis) ja eesmärki, mida ise endale püstitasid, too välja oma roll ja 

vastutusala. 

  

A -activities 

  

  

Tegevus  

Too välja, mida ja kuidas sa tegid (tegevused, töövahendid ja 

töövõtted jne.) 

Millepärast otsustasid seda just nii või selle 

töövahendiga/meetodiga teha?  

  

R -results 

  

  

Tulemus  

Kirjelda milline oli töö tulemus ja kvaliteet.  

Kuidas tagasid enda isikliku eesmärgi täitumise? (Kui olid selle 

endale püstitanud). 

Kuidas tulemust hinnati (kelle poolt, mille alusel) ja kuidas 

tulemusega rahule jäädi? 

 

  

R -reflection 

  

  

Analüüs  

Tooge välja enda õppimis- ja arengukohad, mis läks hästi, mida 

võinuks teisiti teha.  

See tähendab, et eneseanalüüsist peavad selguma nii sinu arengud 

kui ka  arendamist vajavad oskused. 

 

  

    


