
2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde toţi artiştii care creează şi interpretează şi actorii 

neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 265 – Artişti creatori şi actori. 

Competențe ESCO (RO)

creează opere de artă

contextualizează activitatea artistică

adaptează conceptul artistic la locație

asigură calitatea vizuală a decorurilor

studiază obiecte de artă

creează desene originale

adună materiale de referință pentru opera de artă

discută pe marginea obiectelor de artă

utilizează material artistic pentru desen

păstrează un portofoliu artistic

studiază tehnici artistice

selectează materiile prime pentru crearea de obiecte de artă

stabilește conceptele vizuale

definește abordarea artistică

participă la activitățile de mediere artistică

coordonează activități din domeniul artelor comunitare

înregistrează lecțiile din sesiunile de formare anterioare

împacă nevoile personale ale participanților cu nevoile de grup

concepe activități educaționale

gestionează așteptările participanților în domeniul artelor

interpretează în direct

definește viziunea artistică

monitorizează progresele din domeniul artelor

urmărește semnalele de intervenție în producția artistică

studiază rolul conform scenariului

lucrează cu o echipă artistică

monitorizează tendințele sociologice

lucrează cu echipa de circ

desfășoară servicii de impresariat artistic

execută acte de circ

gestionează proiectul artistic

verifică platformele de circ înainte de începerea spectacolului

verifică calendarul de producție

împacă cerințele proiectului cu aspectele legate de securitate și sănătate

realizează machiajul artiștilor

coordonează producția artistică

interpretează conceptele de interpretare în cadrul procesului creativ

face față tracului

anc
Stamp




implică emoțional publicul

utilizează tehnici de declamație

concepe spectacole de teatru de păpuși

interpretează în fața unui public

se adaptează la roluri actoricești

mânuiește marionete

joacă într-un spațiu public

lucrează ca artist independent

alege playlist-ul

combină fragmente muzicale

selectează muzică

instalează echipamente de sunet

studiază muzică

creează un spectacol artistic

relatează o întâmplare

selectează muzica pentru spectacol

sprijină turismul local

implică comunitățile locale în gestionarea ariilor naturale protejate

identifică nevoile clienților

este la curent cu evenimentele locale

sprijină turismul la nivelul comunității

gestionează conservarea patrimoniului natural și cultural

furnizează informații turistice

demonstrează competențe interculturale în cadrul serviciilor din sectorul turism, hoteluri și 

restaurante


