SEPP, tase 4 HINDAMISLEHT
Hindamise aeg:

Taotleja nimi:

Hindamise koht:

Hindaja:
Kollasega märgistatud lahtritesse kirjutada „vastab/ei vasta”

Hindamiskriteeriumid
1. Sepiste valmistamine
Kavandab sepise, loeb tööjoonist
Koostab eseme joonised, tööskeemid vms.
Tunneb põhiliste tehnikate terminoloogiat ja
tingmärke, põhitehnikaid ja töövõtteid vms
Kirjeldab materjalide valikut, hankimist ja
hoiustamist.
Kasutab materjale säästlikult ja
eesmärgipäraselt.
Valib välja vajalikud töövahendid ja seadmed,
seab sisse töökoha, jälgib töövahendite
korrasolekut ja vajadusel hooldab neid.
Sepistab eseme või selle osad kasutades selleks
sobivaid tehnikaid ja tööriistu

Viimistleb eseme

Mapp

Teooria

Praktil. töö

Toode/
teenus

Vestlus

Märkused

Hindamiskriteeriumid
Teab ja tunneb sepiste parandamisviise
Töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja
ergonoomiliselt;

Hooldab töövahendeid nõuetekohaselt

2. Sepistatud toodete ja sepistamisega seotud
teenuste turundus
Kirjeldab oma tootele ja/või teenusele sobiva
sihtgrupi leidmist
Kirjeldab toote ja/või teenuse ideed ja visandit
(kujundamist), kuidas on sihtgrupiga arvestatud
Kirjeldab oma tootele ja teenusele sobivaima
teostusviisi leidmist, põhjendused kuidas on
arvestatud logistikaga, tasuvusega ja
tootmisbaasiga
Esitab oma toote ja/või teenuse hinna
kujundamise arvutuse
Esitab oma toote pakendamise näite (fotod),
pakendis on arvestatud eseme esteetilisust,
ohutust
Esitab oma toote kasutusjuhendi
Toob näited oma toote ja/või teenuse müügi
organiseerimisest
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Märkused

Hindamiskriteeriumid
Toob näiteid toote ja/või teenuse esitlemisest
erialastel üritustel

3. Kutset läbivad kompetentsid
Järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid.
Kasutab oma aega efektiivselt, peab kinni ajakavast ja
tähtaegadest.
Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis
tehnoloogiliste muudatustega.
Arvestab töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse
ja kultuuripärandi hoidmise reegleid.
Kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli , järgib
koostööreegleid.
Suudab eriolukorras kiiresti orienteeruda, on
võimeline lahendama konflikte.
Valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, suudab
aktiivselt kuulata ja lahendada sihtgrupi probleeme.
Kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks
(e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm) ning
kasutab nii kõnes kui ka kirjas korrektset eesti keelt.
Suudab jagada ja vahetada tehnilist informatsiooni
ühes võõrkeeles.
Annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja
teadmisi.

Tulemus vastab/ei vasta

Hindaja allkiri..........................
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