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Kultuurikorraldaja  loominguline portfoolio 2021
Toimik kutsetööl omandatud erialaste teadmiste, oskuste ja kogemuste kohta

(soovitav on enne täitmist tutvuda kogu portfoolio vormiga)


1. TAOTLEJA CV

1.1. Isikuandmed
Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

Töökoht  

Amet  

Elukoht (tänav, linn/vald, maakond)

Kontakttelefon

E-post

Taotletav kutse


1.2. Hariduskäik 
Ajavahemik
Õppeasutus
Eriala



















1.3. Töökogemus
Ajavahemik
Tööandja
Amet




















2. KULTUURITÖÖALASTE ÕPINGUTE, TEGEVUSTE ja LOOMETÖÖDE LOETELU

2.1. Kultuuritööalane ettevalmistus
2.1.1 Kutsealane ettevalmistus 
(täidab 7 taseme taotleja, teised soovi korral)
Lõpetamise aasta
Õppeasutuse nimetus
Eriala












2.1.2. Täienduskoolitus (sh erialane ja muu kutse taotlusega seonduv, nt juhtimine, korraldamine, juhendamine, nõustamine jms)
(täidab nii 4., 6. kui 7. taseme taotleja)
Toimumise aeg 
Organisatsioon/koolitaja
Õppekava/kursuse nimetus
Kursuse maht 





















2.2. Kultuuritööalane tegevus
2.2.1. Kultuuritööalane töökogemus (pikaajaline, sh nii tasustatud kui tasustamata)
(täidab nii 4., 6.  kui 7. taseme taotleja)
Ajavahemik
Koht
Töö sisu







































2.2.2. Erialase töö osad, tegevused ja kompetentsid 
          (Kutsestandardi A2 ja B2 järgi; tutvu kutsestandardiga,  kirjelda oma kogemust lühidalt)
(täidab nii 4., 6. kui 7. taseme taotleja)

	Paikkonna kultuurielu kavandamine

	Vajaduste ja võimaluste kaardistamine ja  analüüsimine


2. Tegevuste kavandamine


	Paikkonna maine kujundamine 


	Kultuurilise järjepidevuse hoidmine


5. Võrgustikutöö 
 

	Kultuurisündmuse korraldamine ja vahendamine 
(teater, muusika, kunst, kino, konverentsid,projektid jt; KOV eelarvevahenditest). 
 1. Kultuurisündmuse planeerimine 


2.Kultuurisündmuse korraldamine


3.Kultuurisündmuse vahendamine


4. Kultuurisündmuse mõju hindamine  (täidab 6.ja 7.tase)



3. Kultuurisündmuse ja -organisatsiooni turundamine
1. Kultuurisündmuse ja/või organisatsiooni reklaamimine 


	Piletimüügi korraldamine



4. Huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine 
	Tingimuste loomine huvitegevuseks ja huvitegevuse koordineerimine.



2. Paikkonna elanike huvitegevusse kaasamine



5. Kultuuriprojektide juhtimine (KOV eelarvevälise rahastuse taotlemine)
1.Kultuuriprojektide kavandamine



	Kultuuriprojektide elluviimine



3. Kultuuriprojektide tulemuse hindamine




6. Organisatsiooni juhtimine
	Otsustamine ja tegevuste algatamine



2.  Inimeste juhtimine



3. Protsesside juhtimine



4. Juhendamine



5. Asjaajamistoimingud




2.2.3. Olulisemad korraldatud sündmused paikkonnas, maakonnas,  vabariigis ja väljaspool Eestit   
            (kontserdid, näitused, ettekanded, korraldamised)
 (täidab nii 4. , 6.  kui 7.  taseme taotleja)
Aeg
Koht
Sisukirjeldus


















Kirjelda ühte nimetatud sündmustest põhjalikumalt: Kirjelda ühte nimetatud sündmustest .test_____________________________________________________________________________________












2.2.4. Osalemine koostööprojektides 
(täidab 7. taseme taotleja, teised soovi korral)
Projekti nimi ja lühikirjeldus
Organisatsioon
Toimumise koht
Aeg
Taotleja osa selles

























2.2.5. Looming heli- ja videokandjatel (CD-d, VHS-id, DVD-d)
(täidab 7. taseme taotleja, teised soovi korral)
Ilmumise aasta
Nimetus
Kandja tüüp









2.2.6. Koostatud õppematerjalid ja väljaanded (õpikud, noodikogud, käsitööraamatud, kogumikud, uurimused jms)
(täidab 7.  taseme taotleja, teised soovi korral)
Aasta
Õppematerjal/väljaanne






2.2.7. Olulisemad kultuurialased artiklid (ajakirjad, ajalehed, veebiväljaanded)
(täidab 7.  taseme taotleja, teised soovi korral)
Aasta
Artikli pealkiri
Väljaanne/artikli viide (link)
















2.3. Kultuurialaste teadmiste jagamine
(täidab 6. Ja 7. taseme taotleja, 4.  taseme taotleja soovi korral)
Loengud, kursused jm, juhendamine,  (näit koolitustel, õppelaagrites jm)
Ajavahemik
Kus?
Teema
Kellele?












2.4. Osalemine kultuurilises arendustegevuses (loomeliidud, seltsid, nõukogud jm)
(täidab 7. taseme taotleja, teised soovi korral)
Ajavahemik
Organisatsioon
Amet/staatus














3. TUNNUSTUSED JA AUHINNAD

3.1. Tunnustused ja preemiad   
(täidab nii 4. , 6.  kui 7.  taseme taotleja)
Aasta
Tunnustus/preemia









 




Taotleja allkiri ja kuupäev




