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

Noorsootöötaja, tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Youth worker, level 4

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

3. KUTSEOSKUSED

Noorsootöö korraldamine
- Noorte arenguvajaduste (sh mitteformaalsete õpieesmärkide) ja tugevuste/võimete kaardistamine
- Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine
- Noorte mitteformaalset õpet toetavate mitmekesiste tegevuste juhendamine ja selleks tingimuste loomine
- Noorsootöö keskkondade, meetodite ja IKT-vahendite kasutamine, mitmekesistamine ja arendamine
- Noorte kaasamine (sh vähemate võimaluste ja erivajadustega noored)
- Osalusmotivatsiooni ja -harjumuste kujundamine
- Omaalgatuse toetamine ja võimaluste loomine nende elluviimiseks
- Eestvedamise, ettevõtlikkuse julgustamine
- Tervisekäitumise ja keskkonnasäästliku eluviisi toetamine
- Õigusrikkumiste ennetamine, õiguskuuleka käitumise kujundamine
- Kultuuridevahelises õppes osalemine, selle toetamine ja arendamine
- Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine
Noorteinfo vahendamine ja noorte nõustamine
- Noorteinfo teenuse korraldamine, teabe edastamine
- Noorteinfo ürituste ja koolituste korraldamine
- Inforessursside (sh tehnoloogiliste, kultuuriliste, hariduslike) kasutama õpetamine
- Esmane nõustamine, edasisuunamine, tagasiside andmine (noorele, vanemale, koolile jne)
Administreerimine ja juhtimine
- Administratiivse töö tegemine/põhitegevuste administreerimine
- Projektide ja nende tegevuste planeerimine, juhtimine, teostamine, analüüs
- Ürituste, huvihariduse ja -tegevuste, laagrite, malevate jne korraldamine
- Töö tulemuse hindamine ja parendamine
Võrgustikutöö ja suhtlemine avalikkusega
- Suhtlemine avalikkusega, sh noorsootöö tegevuste ja väärtuste tutvustamine
- Noorsootöö valdkonnasisene koostöö
- Koostöö teiste valdkondade spetsialistidega, vanemate ja huvigruppidega
Turvalise keskkonna tagamine
- Ohutusnõuete järgimine
- Ennetustegevuse teostamine
- Tegutsemine kriisiolukorras
- Turvalise keskkonna tagamine ja vastava käitumise kujundamine noortes
Professionaalne enesearendamine

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


- Eri- ja kutsealane enesetäiendamine
- Töö ja tegevuste sisu ning meetodite ajakohastamine
- Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Noorsootöötaja, ringijuht, huvijuht, laagrikasvataja, noorteinfo spetsialist, huvihariduse spetsialist

(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 kvalifikatsiooniraamistik, tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Noorsootöötaja, EKR tase 6

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

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

http://www.kutsekoda.ee

