Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces – ENEFFIS
No. 2016-1-LT01-KA202-023161
Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces – ENEFFIS
No. 2016-1-LT01-KA202-023161Projekto pavadinimas

Pottsepa
kvalifikatsiooni
hindamise kava
Koostajad:
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras,
Asociacija „Krosnių meistrų gildija“,
Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG,
MTÜ Kütte-ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus,
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

2017
[Įveskite tekstą]

Projekti info
Projekti lühend:

ENEFFIS

Projekti nimi:

Development of VET Training on Energy Efficient Stoves
and Fireplaces

Projekti number:

2016-1-LT01-KA202-023161

Programm:

Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnerships in VET

Dokumendi info
Dokumendi nimi:

Pottsepa õppekava (Kutseõppe jätkuõpe )

Väljundi tüüp:

Intellektuaalne väljund

Valmimise kuupäev:

30/11/2018

Koostanud

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras (LT)
Asociacija „Krosnių meistrų gildija“ (LT)
Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG (DE)
MTÜ Kütte-ja Ventilatsioonisüsteemide
Teabekeskus (EE)
Satakunnan koulutuskuntayhtymä (FI)

Levitusvorm:

Avalik

Vastutusest loobumine
ENEFFISe kaasrahastab ühenduse programm Erasmus +, põhimeede 2: strateegilised
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See trükis kajastab ainult autori seisukohti ja komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles
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1. Pottsepa kutsekvalifikatsiooni hindamise kava kirjeldus
1.1. Pottsepa kutsekvalifikatsiooni hindamise kava eesmärk (edaspidi kutse andmise kava):
Dokumendi eesmärk on määratleda sertifitseerimissüsteem nende keriste ehitajatele, kes tõendavad
nende kvalifikatsiooni. See annab raamistiku ahju ehitaja kvalifikatsiooni hindamiseks ja andmiseks
(sertifitseerimiseks).
Dokumendid kirjeldavad ahju ehitaja sertifikaadi saamise eeltingimusi ja protseduure.
Sertifitseerimise võib läbi viia kutseõppeasutus või kutseühing.
1.2. Peamised mõisted ja määratlused:
European Kvalifikatsiooni Raamistik (EQF) on tõlkevahend, mis aitab Euroopa
kvalifikatsioonisüsteemide suhtlemisel ja võrdlemisel. See on välja töötatud selleks, et edendada
töötajate ja õppijate liikuvust riikide vahel ja hõlbustada nende elukestvat õpet.
Kutsekvalifikatsioon on isiku valduses olevad pädevused või töökogemus ja omandatud
pädevused, mis on vajalikud teatud kutsealaseks tegevuseks, mida tunnustatakse riigi õigusaktides
sätestatud korras;.
Kvalifikatsiooni tasemed on kirjeldused sellest, mida õppija teab, mõistab ja oskab õpitulemuste
osas teha.
Kompetents on võime täita teatud tegevust omandatud teadmiste, oskuste, võimete ja väärtuste
põhjal.
Pädevuste piirid on tegevuspiirangud, pädevustõendid.
1.3. Kvalifikatsioonide nimetused ja nende tasemed:
Nr

Kvalifikatsioonide

EQF tase

nimetused
1

Pottsepp-sell

3

2

Pottsepp

4

3

Pottseppmeister

5
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1.4. Kutsekvalifikatsiooni tunnistuse saamise eeltingimused:
1.4.1. Pottsepp-sell
EQF 3. taseme pottsepp-selli kvalifikatsiooni saamiseks peab taotleja tõendama järgmist:
A) Taotleja on edukalt läbinud pottsepa koolituse kas kutseõppeasutuses või kvalifitseeritud
meistri juhendamisel.
1.4.2. Pottsepp
EQF 4. taseme pottsepa kvalifikatsiooni saamiseks peab taotleja tõendama järgmist:
A) Taotleja on edukalt läbinud pottsepa koolituse kas kutseõppeasutuses.
B) taotleja on kogunud vähemalt 3 aastat töökogemust kvalifitseeritud pottseppmeistri
juhendamisel ahjude ehitamise valdkonnas (Töökohapõhise õppe puhul loetakse taotlejat
kutseõppes ja tööpõhises õppes samaaegselt, mis vastab mõlemale kriteeriumile)
1.4.3. Pottseppmeister
EQF 5. taseme pottseppmeistri kvalifikatsiooni saamiseks peab taotleja tõendama järgmist:
A) taotleja on osalenud pottsepa erialastel koolituskursustel oma pädevuse edendamiseks
B) taotlejal on töökogemus pottsepana (minmaalselt 5 aastat)
1.5. Kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1.5.1. Pottsepp-sell
EQF 3. taseme pottsepp-selli kvalifikatsiooni saamiseks peab taotleja esitama järgmised
dokumendid:
a) kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus
b) kirjalik tõend kutseõppeasutuse poolt läbitud pottsepa erialase koolituse kohta või
kvalifitseeritud pottsepa kirja, mis kinnitab väljaõppe läbimist töökohal. Koolitustunnistus peab
sisaldama õppija nime nime, väljaandvat organisatsiooni, koolituse pikkust, toimumise aega ja
õpiväljundeid.
1.5.2. Pottsepp
EQF 4. taseme pottsepa kvalifikatsiooni saamiseks peab taotleja esitama järgmised dokumendid:
c) kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus
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a) kirjalik tõend kutseõppeasutuse poolt läbitud pottsepa erialase koolituse kohta.
Koolitustunnistus peab sisaldama õppija nime nime, väljaandvat organisatsiooni, koolituse
pikkust, toimumise aega ja õpiväljundeid.
b) Kirjalik tõend teda juhendanud pottsepalt praktika läbimise kohta, mis sisaldab hinnangut
praktika käigus demonstreeritud oskustele.
1.5.3. Pottseppmeister
EQF 5. taseme pottseppmeistri kvalifikatsiooni saamiseks peab taotleja esitama järgmised
dokumendid:
a) kutsekvalifikatsiooni taotlemise avaldus
b) kirjalik tõend kutseõppeasutuse poolt läbitud pottsepa erialase koolituse kohta.
Koolitustunnistus peab sisaldama õppija nime nime, väljaandvat organisatsiooni, koolituse
pikkust, toimumise aega ja õpiväljundeid
c) Viimase 5 aasta teostatud töid esitlev portfoolio, millega taotleja tõendab enda omandatud
kompetnetse.
1.6. Kutsekvalifikatsiooni hindamise protsess
1.6.1. Pottsepp-sell
Pottsepp-selli dokumente hinnatakse kas kutseõppeasutuse või professionaalseid pottseppasid
ühendavas erialaliidu poolt ning talle saab määrata ülesande, mis võib olla müüritud kütteseadme
osa ehitamine, et kontrollida taotleja pädevust töökoha ettevalmistamisel ja seadme ehitusel
vastavalt antud spetsifikatsioonile / joonisele.
1.6.2. Pottsepp
Pottsepa dokumente hinnatakse kas kutseõppeasutuse või professionaalseid pottseppasid ühendavas
erialaliidu poolt ning talle saab määrata ülesande, mis võib olla tahkekütteseadme või selle osa kas
ehitamine või paigaldamine või erialaste arvutuste tegemine, et kontrollida taotleja pädevust
töökoha ettevalomistamisel, ehitamisel/paigaldamiselt ning eskiisjooniste tegemisel. Taotlejaga
viiakse läbi intervjuu, et hinnata tema kompetentse kliendisuhtluse ning teiste töö organiseerimise
valdkonnas.
1.6.3. Pottseppmeister
Pottseppmeistri dokumente hinnatakse kas kutseõppeasutuse või professionaalseid pottseppasid
ühendavas erialaliidu poolt. Seejärel viiakse taotlejaga läbi intervjuu tema esitatud portfoolio baasil,
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et teha kindlask vajalike kompetentside olemasolu. Taotlejale võib määrata praktilise ülesande, mis
võib sisaldada kütteseadme ehituse/paigalduse eskiisjooniste koostamist vastavalt etteantud
tehnilisele spetsifikatsioonile või küttesüsteemi eksperthiinangu teostamist ning dokumenteerimist.
1.7. Kutsekvalifikatsiooni tunnistus andmine:
Juhul kui pädevuste hindamine on olnud edukas, annab kutseõppeasutus välja kutsetunnistuse.
Tunnsitusel on märgitud Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase ja kvalifikatsiooni nimetus
(näiteks pottsepp, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 4) ja väljaandva organisatsiooni nimi.
Tunnistusel loetletakse ka kõik sertifitseerimisprotsessis kinnitatud pädevused.
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