
 

 
 

 

PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND 

 

 

Sissejuhatus 

 

Portfoolio koostamise eesmärk on tõendada puhkpilliorkestri juht, tase 5, puhkpilliorkestri juht, 

tase 6,  puhkpilliorkestri juht, tase 7 või puhkpilliorkestri juht, tase 8 kutsestandardis esitatud 

kompetentside olemasolu. 

Portfoolio on kogum taotleja poolt loodud, valitud, järjestatud ning analüüsitud materjalidest, 

mis võimaldavad puhkpilliorkestri juhi kompetentside tõendamist ja peegeldavad taotleja 

arengut. 

Portfoolio avab hindajatele kutse taotleja, tuues esile taotleja väärtused ja kogemuse 

puhkpilliorkestri juhina ning lähtub kutsestandardis esitatud kompetentsidest. 

Portfoolio koostamise aluseks on kutse taotleja poolt soovitud kutse kompetentside 

tegevusnäitajad (kutsestandardi B-osa), millele vastavust peavad portfooliosse kogutud 

materjalid tõendama. 

 

Portfoolio on: 

• sidus – portfoolio on struktureeritud; selles esitatavad materjalid on loogilises 

järjestuses ning moodustavad terviku; 

• refleksiivne – portfoolio peegeldab taotleja eneseteadlikkust ja eneseanalüüsi 

puhkpilliorkestri juhiks kujunemisel; 

• kõikehõlmav – portfoolios on esindatud materjalid kõigi kompetentside tõendamiseks; 

• isikupärane – portfoolio võimaldab tuua esile puhkpilliorkestri juhi loovuse ja isikupära. 

Portfoolio sisu ja vorm on loovalt ja isikupäraselt lahendatud; 

• autentne – portfoolios esitatud tõendusmaterjalid ning eneseanalüüs on autentsed, st 

koostatud taotleja enese poolt. 

 

Portfoolio koostamine 

 

Portfoolio koostamisel lähtub kutse taotleja Puhkpilliorkestri juht, tase 5, Puhkpilliorkestri juht, 

tase 6,  Puhkpilliorkestri juht, tase 7 või Puhkpilliorkestri juht, tase 8 kutsestandardist. 

  

Portfoolio koostamisel tuleb jälgida ka vastava taseme puhkpilliorkestri juhi  

hindamisstandardit, millest lähtuvalt taotleja kompetentse hinnatakse. Hindamisstandardis on 

kirjeldatud kompetentsile vastavate tegevusnäitajate hindamiskriteeriumid (peatükk 3). 

Hindamiskriteeriumid on taotlejale abiks portfoolios esitatavate tõendusmaterjalide valikul. 

 

Portfoolios tõendatakse kompetentside olemasolu tõendusmaterjaliga, mis on kinnituseks 

puhkpilliorkestri juhi tegevuse kohta. Näiteks on tõendusmaterjaliks kutse taotleja poolt 

koostatud kontsertide kavad, erinevad noodimaterjalid, orkestrantide tagasiside ning tagasiside 

analüüsitud kokkuvõtted, eneseanalüüs, enesetäiendust tõendavate tunnistuste ja dokumentide 

koopiad jms. 

Tõendusmaterjali kogumine on kutse taotleja ülesanne ja kutse taotleja vastutab esitatud 

materjalide tõesuse eest. 

 

Hea tõendusmaterjal: 

- annab piisavalt tõendeid selle kohta, et kompetents on olemas; 

- on sisuline, st aitab mõista ja näha tegelikult toimunut; 



 

 

- on seotud eneseanalüüsiga ning tõendab seda, millest analüüsis kõneldakse; 

- on asjakohane ja kompetentsidega kooskõlas. 

 

Tõendusmaterjale võib liigitada järgmiselt: 

✓ Otsesed tõendusmaterjalid annavad sisulist infot kogemuses kirjeldatu ja analüüsitu 

kohta. Otsesed materjalid on näited tehtud töödest ja täidetud ülesannetest ehk see, mis 

aitab tõendada tehtut. 

Otsese tõendusmaterjalina võib esitada näiteid kontsertide kavadest, enda poolt loodud 

noodimaterjalidest, kogutud tagasiside viisidest, publitseeritud artiklitest jms.  

Taotlusele lisatud tööleping või ametikirjeldus ei pruugi anda selget ülevaadet taotleja 

tegevusest ning seetõttu tuleb portfoolios esitada näiteid tehtud töödest. 

Otseseks tõendusmaterjaliks on ka läbitud koolitustelt saadud tunnistused ja tõendid. Soovitav 

on lisada analüüs läbitud koolituse väärtusest endale. 

 

✓ Kaudsed tõendusmaterjalid annavad infot taotleja kohta.  

Kaudsed materjalid on koostatud enamasti kellegi teise poolt, et anda hinnang taotleja 

tegevusele. 

 

✓ Taotleja poolt esitatavad lisamaterjalid. 

Materjalid, mis taotleja peab vajalikus lisada taotlusele. Näiteks minu kui puhkpilliorkestri juhi 

arengulugu. Lisamaterjalid peavad olema põhjendatud ning taotlusega seotud. 

Näited peaksid iseloomustama taotleja tegevust puhkpilliorkestri juhina, tuues esile taotleja 

tugevaimad küljed keeruliste olukordadega toimetulekul. Enamasti piisab ühest näitest, et 

tõendada kompetentsi tegevusnäitajat või tegevusnäitajaid. 

 

Tõendusmaterjali valikul on abiks järgmised küsimused: 

- Milliseid kompetentse aitab tõendada esitatud tõendusmaterjal? 

- Millist sisulist infot annab tõendusmaterjal? 

- Mida antud materjaliga soovin tõendada? 

- Milliseid sisulisi näiteid saan taotlusele lisada? 

 

 

Portfoolio ülesehitus ja vorm 

 

Portfoolio vorm on puhkpilliorkestri juhi enda poolt valitav ning see võib olla kutse andjale 

esitatud elektrooniliselt või paberkandjal. 

 

Portfoolio koosneb järgmistest osadest: 

 CV; 

 haridust tõendavate dokumentide koopiaid; 

 täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 puhkpilliorkestri juhi tegevuse kirjeldus, enda erialase tegevuse analüüs (eneseanalüüs); 

 tõendusmaterjalid, mis esitatakse vastavalt kompetentsidele: 

✓ Orkestri organisatsiooniline juhtimine 

✓ Orkestri kunstiline juhtimine 

✓ Töötamine repertuaariga 

✓ Orkestri loomine (valitav kompetents; tasemetel 6 – 8 on kohustuslik tõendada vähemalt 

üks valitavatest kompetentsidest) 

✓ Orkestri arendamine (valitav kompetents; tasemetel 6 – 8 on kohustuslik tõendada 

vähemalt üks valitavatest kompetentsidest) 


