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

Grimeerija III

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Make up artist III

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

3. KUTSEOSKUSED

Grimeerija III taseme kutsetunnistuse omanik:
- suudab töötada kliendi tervist ja keskkonda säästvalt
- oskab teenindada klienti emakeeles ja kahes võõrkeeles
- oskab suhelda meeldivalt klientide, kolleegide ja tööandjatega
- omab teadmisi ja oskab neid teadmisi kasutada näo anatoomias ja füsioloogias, naha haigustes ja naha hügieenis,
ainekeemias, värvi ja valguseõpetuses, jumestamise ajaloos, jumestuse moesuundades
- oskab teha näo analüüsi ja kasutada neid teadmisi isikupärase jumestuse teostamisel
- oskab teha värvitüübi analüüsi ja kasutada neid teadmisi isikupärase jumestuse teostamisel
- tunneb ja valdab jumestuse- ja grimmitoodete pealekandmise tehnikaid
- oskab teostada kulmude ja ripsmete püsivärvimist
- oskab kujundada soenguid
- suudab teostada jumestustöid vastavalt kliendi isikupärale ja jumestuse eesmärgile
- oskab müüa ja tutvustada jumestustooteid
- suudab arvestada tööohutus ja tuleohutusnõuetega, anda lihtsamat esmaabi
- mõistab majandusalaseid ja kutsealaga seotud õigusakte ja tööõigust
- oskab teostada jumestust ja grimmi etteantud kavandi järgi ja arvestada selleks vajalike jumestustoodete hulka
- tunneb valguse ja varju põhimõttel tehtavate grimmitööde võtteid
- oskab valmistada ja kasutada parukaid, lisandeid, habemeid ja muid näokarvu
- suudab määrata ajastu erinevatele realistlikele kostüümidele
- oskab kujundada ajaloolisi soenguid nii kliendile kui parukale
- tunneb ajaloolisi stiile ja oskab neid grimmis rakendada
- oskab valmistada proteesgrimmi lisandeid erinevatest materjalidest (lateks, vahtlateks, želatiin jm.)
- oskab juhendada meeskonna tööd
- omab juuksuritöö oskusi (ka parukatel)- lõikus, värvimine, keemiline lokk
- oskab teostada näo ja kehamaalinguid

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

- kosmeetika ja jumestustoodete esitlejana ja müüjana kaubandusvõrgus

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


- kosmeetika ja jumestustoodete müüjana ja esitlejana käsimüügi kettides
- ilusalongides
- teatrites
- televisioonis
- meelelahutusorganisatsioonides
- ajakirjanduses
- reklaaminduses
- filmistuudiotes
- tsirkuses
- vabakutseline
- õpetaja
- 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)

Eesti kutsesüsteemi III kutsetase

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

1) teadmiste eksam (kirjalik eksam, koos suulise kaitsmisega
2) grimeerija esitlusmaterjali (portfolio) omamine, milles
esindatud grimeerija III kutsestandardile vastavad tööd
Kirjalik eksam koosneb 20 küsimusest ja eksam loetakse
sooritatuks, kui eksami tulemus on vähemalt 70%
maksimaalsest tulemusest.
Eksamitulemuste hindamisega tegeleb eksamikomisjon,
vormistades eksami tulemused kirjaliku dokumendina
vastavalt eksami hindamise korrale ja esitab selle EJGÜ
kutsekomisjonile.

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Grimmikustnik 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

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

http://www.kutsekoda.ee

