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Keraamikaesemete valmistaja, tase 3
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1. Üldinfo
1.1.
Hindamisstandardi alusel hinnatakse kutseõppeasutuse keraamika eriala lõpetajate ja töömaailma
keraamikute kutseoskuste vastavust keraamikaesemete valmistaja, tase 3 kutsestandardis 1 kehtestatud
nõuetele.
1.2.
Taotleja kompetentsust hindab kutsekomisjoni poolt kinnitatud tööandjate, spetsialistide ja
koolitajate esindajatest koosnev kolmeliikmeline hindamiskomisjon.
1.3.

Hindamine viiakse läbi õppeasutuses, töömaailma eksam selleks määratud kohas.

2. Hindamine
Kutseeksamil hinnatakse järgmisi kompetentse:
1. Keraamikaesemete valmistamine;
2. Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 kutset läbiv kompetents.
Kutse taotlemisel tõendab taotleja kõik kompetentsid.
2.1 Hindamismeetodid
1)
Mapp
2)
Valmisesemete esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon
3)
Vestlus
Mapp sisaldab:
 vähemalt kolme erinevat eset.
 töövisandeid;
 esitletavate esemete materjalinäidiseid, tööjooniseid;
 esemete tööproove, töö käike, tehnoloogia kirjeldusi;
 fotosid tööprotsessidest;
 valmis esemete üld- ja detailifotosid;
Õpimapi vormistamisnõuded:
 mapp vormistatakse paberkandjal;
 mapi kujundus ja formaat õppija vabal valikul;
 loogilise ülesehitusega (tegevuste järjekord: tööjoonis ja/või tehnoloogiline kirjeldus, tööproov,
vajadusel materjalinäidised);
 visuaalselt tervikliku ja esteetilise kujundusega;
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esitletavate tööde juhendajate nimed on lisatud vastavate esemete juurde, juhendamata töödel
juures märge „iseseisev töö”.

Valmisesemete esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon
Kutse tõendamisel esitatakse vähemalt kolm endavalmistatud eset,
Hindamiskomisjon võib paluda taotlejal demonstreerida mõnda töövõtet (koolilõpetajalt üldjuhul ei nõuta).
Vestlus:
Taotleja annab ülevaate oma valmistatud esemetest, ning vastab küsimustele esemete valmistusprotsessi,
mapi ja käsitöömeistri kutse-eetika kohta.

2.2. Hindamiskriteeriumid
Kompetents/tegevusnäitajad
1. Keraamikaesemete valmistamine:
1. loeb etteantud keraamilise eseme
tööjooniseid;
2. planeerib tööde järjekorra ja
tööülesande täitmisaja; seab
valmistusprotsessist lähtudes sisse
ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab
selle puhta ja korras; valmistab ette
materjalid vastavalt eseme
valmistusviisile;
3. valmistab vastavalt tööjoonisele ja korraldusele üksikesemeid ja
väikeseeriaid käsitsi treides,
ribatehnikas, savitombust või savilehest
vormides või etteantud kipsvormi abil
paljundades; kuivatab eseme(d)
põletuskõlblikuks, vältides praaki;
4. viimistleb eseme(d) veega;
5. puhastab esemed tolmust enne
glasuurimist; valmistab ette glasuurid,
vajadusel sõelub või peenestab glasuuri;
glasuurib eseme sisse kastes, üle
valades, pintseldades või pritsides;
6. puhastab ja lihvib valmis keraamilise
eseme põhjad, kontrollib eseme
veepidavust ja stabiilsust; pakendab
eseme transpordiks;
7. hoiustab materjalid nõuetekohaselt;
kogub materjalijäägid liigiti ja töötleb
sobivad jäägid taaskasutatavaks,
järgides säästliku materjalikasutuse
põhimõtteid; puhastab töövahendid ja
seadmed pärast kasutamist.

Hindamiskriteeriumid
Teeb tööjuhendist või kavandist
lähtuvalt tööplaani.

Hindamismeetodid

Mapp, vestlus,
valmisesemete esitlus,
vajadusel töövõtete
Valmistab lähtuvalt tööjuhendist demonstratsioon
või kavandist ette materjalid ja
tarvikud ning seab valmis sobiva
töökoha arvestades ergonoomika
ja ohutu töökeskkonna nõuetega.
Valmistab vastavalt tööjoonisele
ja -korraldusele käsitsi treides,
ribatehnikas, savitombust või
savilehest vormides või etteantud
kipsvormi abil paljundades
väikeseeriaid, kuivatab esemed
põletuskõlbulikuks. Viimistleb,
puhastab tolmust, valmistab ette
glasuuri ning glasuurib esemed.
Puhastab ja lihvib esemete
põhjad, kontrollib kvaliteeti ning
pakendab transpordiks.
Dokumenteerib kogu
tööprotsessi. Esitletavad tööd
vastavad töövisanditele ja
tehnilistele kirjeldustele.

2. Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kompetentside hindamise
kutset läbiv kompetents
käigus.
1. järgib oma tegevuses käsitööliste
eetikanõudeid (vt lisa 1 Käsitöölise
kutse-eetika); hoiab ja säilitab
kultuuripärandit;
2. säilitab ja arendab oma kutseoskusi;
hoiab end kursis tehnoloogiliste
muutustega ja erialase terminoloogiaga;
3. tegutseb vastutustundlikult ja
eesmärgipäraselt, arvestades
töötervishoiu, keskkonnahoiu ja
tööohutuse reegleid;
kasutab vastavalt vajadusele
isikukaitsevahendeid;
4. kohaneb meeskonnaga, tajub oma
rolli meeskonnas, järgib kokkuleppeid;
5. reageerib kiiresti tööprotsessis
tekkinud eriolukordades;
6. suhtleb sõbralikult ja korrektselt;
7. kasutab arvutit infootsinguks ja
kommunikatsiooniks (e-kirjad,
tutvustuskirjad, arved jm);
8. kasutab eesti keelt klientide ja
kolleegidega suhtlemiseks vajalikul
tasemel.

Järgib oma tegevuses käsitööliste Hinnatakse integreeritult.
eetikanõudeid ja seadusandlust.
Säilitab ja arendab oma
kutseoskusi, hoiab end kursis
tehnoloogiliste muudatustega.
Arvestab töötervishoiu,
keskkonnahoiu, tööohutuse ja
kultuuripärandi hoidmise
reegleid.
Kohaneb meeskonnaga, tajub
oma rolli, järgib koostööreegleid.
Planeerib oma aega otstarbekalt,
kasutab selleks kaasaegseid
digilahendusi.

3. Hindamise korraldus
3.1 Mapiga hinnatakse taotleja keraamikaesemete valmistamise oskuseid, tehnikate valdamist keraamiliste
esemete valmistamisel.
Olulised on:
 mapis esitatud tööde vastavus töövisandile ja tehnilistele kirjeldustele;
 mapi ülesehitus;
 mapi esteetilisus.
3.2 Praktilise tööga (endavalmistatud esemete esitlus) hinnatakse taotleja keraamikaesemete valmistamise
oskuseid ja tehnikate valdamist esemete valmistamisel.
3.3 Vestlusel hinnatakse teoreetilisi teadmisi, erialase sõnavara kasutamist, väljendusoskust, analüüsioskust, eriala tundmist.
3.4. Hindamise protseduurinõuded:
1) hindamisele lubatud taotleja esitab eksamile tulles kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart) (koolilõpetajalt ei nõuta).
2) hindamise keeleks on üldjuhul eesti keel.
3) enne eksamit lepitakse taotlejate ja hindamiskomisjoni vahel kokku, kas eksam on kinnine või
avalik. Kinnise eksami puhul võivad eksamiruumides hindamise ajal viibida ainult vahetult hindamisega seotud isikud. Avalikku eksamit võivad jälgida kõik soovijad.
4) eksami ajal on taotlejal ruumis keelatud:
- mobiiltelefonide kasutamine;
- teisi taotlejaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine;
- kõrvalise abi kasutamine.

4. Juhend hindajale
1. Enne hindamist tutvuge:
tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutsestandardiga,
kompetentsuspõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega,
käsitöö kutseala (välja arvatud juveelitoodete valmistaja) kutsete andmise korraga,
hindamise üldise informatsiooniga,
hindamiskriteeriumidega,
hindamismeetoditega,
hindamisülesannetega,
hindamise korraldusega,
hindamisel kasutatavate vormidega.
2. Hindamise ajal:
jälgige igat taotlejat hindamisprotsessis personaalselt,
hinnake iga taotlejat hindamiskriteeriumi järgi,
täitke iga taotleja kohta personaalse hindamisvorm,
esitage vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas,
vormistage hindamistulemus iga hindamiskriteeriumi kohta.
3. Hindamise järel:
vormistage hindamistulemused,
andke taotlejale konstruktiivset tagasisidet,
edastage oma ettepanekud kutse andmise kohta koondprotokollina kutsekomisjonile.

