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

Tekstiilkäsitöö sell, tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Textiles craftspeople, level 4

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

3. KUTSEOSKUSED

Tekstiilkäsitöö sell valmistab tekstiilist kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid, kasutades tähtsamaid traditsioonilisi ja
kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise. Tekstiilkäsitöö sell oskab õmmelda, tikkida, kangastelgedel ja varrastel
kududa, heegeldada ning kangaid maalida, värvida või trükkida. Lisaks on ta omandanud vähemalt ühe tekstiili eritehnika või
esemegrupi valmistusviisi.
Tekstiilkäsitöö sell vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada meistri
abi.
Ta on valmis oma oskuste piires kaastöötajaid ja praktikante juhendama.
Tekstiilkäsitöö sell peab kinni käsitöömeistri eetikanõuetest ning järgib tööohutuse ja keskkonnahoiu reegleid.
Tekstiilkäsitöö sell leiab tööd tekstiilkäsitööettevõttes, teatri õmblustöökojas jm.
Ta on valmis turundama oma toodangut (teostama oma ideid, uuendama ja täiendama olemasolevaid tooteid jms), suhtlema
tellijatega ning osutama teenuseid, nagu näiteks esemete valmistamine etteantud kavandite järgi, allhanke tegemine ja
harrastajate juhendamine oma oskuste piires.

Kohustuslikud kompetentsid
- Tekstiilist käsitööesemete valmistamine
- Esemete kavandamine
- Materjalide varumine ja kasutamine
- Tööprotsessi ettevalmistamine
- Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine
- Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine
- Eseme valmistamine ja viimistlemine
- Tekstiilitoodete ja -teenuste turundamine
- Toodete ja teenuste kujundamine
- Toodete ja teenuste kaubastamine

Valitavad kompetentsid
- Õmbluskäsitöö
- Kanga rakendamine ja kudumine
- Tikandi kavandamine ja tikkimine
- Tekstiilitrükk
- Tekstiilimaal ja värvimine
- Viltimine
- Lõikejärgne silmuskudumine, heegeldamine ja nõeltehnika

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


- Eesti rahvarõiva komplektiosade valmistamine
- Vööde ja paelte valmistamine
- Pitsitehnikates esemete valmistamine

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Kangakuduja, tikkija, tekstiilikunstniku abiline, kardinadisaineri abiline

(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

Tekstiilikäsitööline, tase 5

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

