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(*)Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.

Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home

© Euroopa Ühendused 2002

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal V

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Master of folk art and crafts in textile V

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

- tunneb eesti rahvakultuuri ajalugu, eripära ja traditsioone
- järgib käsitöömeistri kutse-eetika põhimõtteid
- loob, kujundab ja valmistab traditsioonilisel rahvakunstil ning uusloomingulisel käsitööl põhinevaid isikupäraseid tekstiilist
käsitööesemeid
- valib, kasutab ja hoiab korras eesmärgipäraseid töövahendeid ning materjale
- tunneb ja valdab erinevaid tehnikaid ning töövõtteid
- kavandab ja koostab tööjooniseid
- kalkuleerib käsitöötoodete omahinda
- arvestab materjalikulu ja tööaega
- kasutab ressursse säästlikult ja ratsionaalselt
- korraldab ja juhendab teiste tööd
- avalikustab oma loomingut näitustel, konkurssidel, õppepäevadel jm. eksponeerimispaikades (illustreeriv materjal, videoklipid,
toodangu presentatsioonid jne.)
- koostab erialaseid õppemetoodilisi materjale ja/või annab välja oma loominguga seotud trükiseid ja õppekirjandust

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Koolitaja/juhendaja
Käsitööõpetaja
Ringijuht
Ettevõtja
Tekstiilikunstnik
Spetsialiseerumisalad: silmuskudum, telgedel kootud tekstiil, vilt, vööd ja/või paelad, taimsed punutised, pits, siidimaal, lapitöö,
rahvarõivas, tikand, mänguasjad ja nukud, muinas- ja keskaja rõivad

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti Kvalifikatsioonitase 7 ja 8
Euroopa Kvalifikatsioonitase 7 ja 8

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

1) oma tööde kohta portfoolio esitamine
2) koolitustegevust või trükiste ilmumist, näitustel ja
konkurssidel osalemist tõendava dokumentatsiooni esitamine
3) personaalnäituse esitlus.

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Kutse taotlemisel on nõutav 12 a kutsealase töö kogemus ja erialane täiendkoolitus või
erialane kutseharidus, erialane täiendkoolitus ja 10 a erialase töö kogemus või
erialane kõrgharidus, erialane täiendkoolitus ja 6 a erialase töö kogemus.

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

