
EUROPASSI KUTSETUNNISTUSE LISA (*)

Eesti Vabariik

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

Orkestrijuht III

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Conductor III

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

3. KUTSEOSKUSED

Orkestrijuht on isik, kes omab muusikalisi võimeid, haridust ja kogemusi, et juhtida aktiivselt tegutsevat orkestrikollektiivi. Tema
töö eesmärgiks on orkestri edasi arendamine ja seeläbi rahva esteetiline harimine ning muusikaelamuse pakkumine ja inimeste
muusikalise maitse mõjutamine, realiseerides seeläbi oma professionaalseid oskusi. Eesmärgi tulem on kontserttegevus.
Orkestrijuhi töö eeldab muusikalisi oskusi ja suhtlemisoskust.
Orkestrijuhi töö on vahelduva iseloomuga. Orkestrijuht peab olema võimeline iseseisvaks tööks.
Orkestrijuht valdab dirigeerimistehnikat, tunneb dirigeerimise võtteid, tunneb ja tunnetab orkestrit kui instrumenti, omab
partituuri- lugemise oskust, tunneb orkestrirepertuaari.

ORKESTRIJUHT III TASEME NÕUTAVAD KUTSEOSKUSED ALGTASEMEL:
(Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.)
1) Dirigeerimise alused
2) Partituuri klaveril mängimise oskus
3) Stiililiselt mitmekülgse orkestrirepertuaari valimise oskus
4) Iseseisev töö partituuriga
5) Orkestri tundmine. Pilliõpetamise põhimõtted
6) Solfedžo
7) Harmoonia
8) Muusikaajalugu
9) Orkestris mängimise kogemus

ISIKUOMADUSED JA VÕIMED
1) muusikalised võimed, loovus, loomingulisus
2) juhtimisoskus
3) empaatiavõime
4) analüüsivõime
5) pingetaluvus
6) järjekindlus, enesedistsipliin
7) täpsus
8) vastutustunne
9) saavutusvajadus
10) paindlikkus
11) orienteeritus tulemusele

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


4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

1) Orkestrijuht
2) Abidirigent
3) Instrumentaalansambli juhendaja

(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) Hindamisskaala / sooritamise tingimused

Kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise (edaspidi
kutseomistamise) korraldamiseks moodustatakse KOO juurde
kutsekomisjon. Kutsekvalifikatsiooni tõendamine ja omistamine
toimub taotleja poolt esitatavate materjalide läbivaatuse
põhjal. Vajadusel moodustab kutsekomisjon kutseeksamite
läbiviimiseks eksamikomisjoni(d). Eksamikomisjoni töövormiks
on taotleja poolt läbi viidava orkestriproovi või dirigeeritava
kontserdi külastus.

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Orkestrijuht IV

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

kutsekeskharidus või keskharidus ning erialane koolitus ja 1-aastane töökogemus (viimase 3 aasta jooksul), mis vormistatakse
kirjaliku aruandena ning alaliidu soovitus.

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

http://www.kutsekoda.ee

