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RATSUTAMISTREENERI
ÕPPEPRAKTIKA KORD
Õppepraktika eesmärk:
1. Ratsutamistreeneri kutsekvalifikatsiooni taotleja praktiliste oskuste edendamiseks ja
erialase koolituse tõhustamiseks teiste treenerite treeningute külastamine ja õppeeesmärgil praktilistes tööharjutustes osalemine.
2. Kutsekvalifikatsiooni taotleja praktilise ratsutamisoskuse ja treeningute läbiviimise
taseme vastavuse määratlemine kutsekvalifikatsiooni erialaspetsiifilistele kriteeriumidele
EKR 5 või 6 taseme või rahvusvaheliselt tunnustatud (FEI) treeneri (treenerite) poolt,
omades soovituslikku iseloomu kutseeksamil.
Õppepraktika sooritamise tingimused:
1. Õppepraktika perioodiks loetakse üldjuhul perioodi peale treenerikutse eriosa
teoreetilise kursuse läbimist ning enne kutsekvalifikatsiooni eksamit, orienteeruvalt 4-6
kuu jooksul sõltuvalt eksami toimumise ajast. Praktikatundide arv ei ole normeeritud ja
oluliseks loetakse praktiliste oskuste omandamist teoreetiliste oskuste kinnistamiseks,
kutsekvalifikatsiooni
taotleva
treeneri
oskuste
vastavusse
viimist
kvalifikatsiooninormidega ning eelduse loomist kutseeksami edukaks läbimiseks.
/Treenerikutse taotleja valib mentortreeneri(d) ja lepib kokku treeneripraktika läbimise
tingimused (ajaline maht, toimumise koht, pooltevahelised rahalised jm tingimused)/
2. Treenerikutse taotleja teatab Ratsaliitu praktika toimumise koha(d),
mentortreenerite nime(d) enne praktikale asumist e-mailile Therje@ratsaliit.ee
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3. Õppepraktika sooritatakse mentortreeneri(te) juhendamisel.
/Juhendajaid-mentortreenereid võib olla üks või mitu olenevalt sellest, milliseid
õppepraktika mooduleid on võimalik läbida valitud mentortreeneri juhendamisel./
4. Õppepraktika väljundiks on omandatud praktilised oskused, mida kinnitab praktika
aruande moodulite täitmine ja õppepraktika läbiviija(te) kirjalik soovitus.
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Õppepraktika aruande esitamine ja sisu:
1. Kutsevalifikatsiooni taotleja esitab õppepraktika aruande(d) koos teiste ettenähtud
kutseeksami dokumentidega kutsekomisjonile kehtestatud dokumentide esitamise
tähtaja kohaselt.
/Soovituslik on täita aruanne arvutis ja digiallkirjadega, kuid esitada saab ka skanneeritult
ja käsitsi allkirjastatult. Arunne tuleb esitada elektrooniliselt ehk e-mailiga vastavalt
dokumnetide esitamise korrale ja tähtaegadele/
2. Aruande sisuline osa esitatakse etteantud moodulite vormidel.
Mooduleid on 4:
I Algõpe
II Takistussõit
III Koolisõit
IV Kolmevõistlus
3. Aruanne peab sisaldama ülevaadet:
3.1. täidetud ülesannetest;
3.2. olulisemad teemad, millega õppepraktika käigus kokku puututi.
3.3. üldhinnangut õppepraktikal omandatust ja selle tõhususest
3.4. juhendaja (juhendajate) kirjalik arvamus, mis kajastab:
3.4.1. praktikandi teoreetilist ettevalmistust;
3.4.2. praktilist ratsutamise oskust;
3.4.3. praktilist treeningute läbiviimise oskust ja ohutust;
3.4.4. koondhinnangut praktikale tervikuna
4. Õppepraktika aruannet käsitletakse treenerite kutuseeksamil kutsekomisjoni poolt ja
omab soovituslikku iseloomu praktiliste oskuste vastavuse kinnitamisel
kutsekvalifikatsiooni kriteeriumidele1.
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Ratsutamistreenerite teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste nõuded ja kriteeriumid on toodud EOK poolt kinnitatud
treenerikutse andmise kordades (www.eok.ee), ERL poolt koostatud dokumentidest: “Treenerite III-V taseme õppekava” ja
“Spordiala spetsiifikast tulenevad erinõuded ratsaspordi treenerikutse taotlemiseks”

