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Ratsutamistreenerite erialase täienduskoolituse arvestamise
täpsustatud alused
1.

Üldsätted

1.1.

Erialane täienduskoolitus selle dokumendi mõistes tähendab treeneri erialaste
oskuste ja teadmiste pidevat kaasajastamist koolituste läbimise ja koolitajana
tegutsemise, teiste treenerite treeningtundide vaatlusanalüüsi teostamise,
rahvusvahelistel tippvõistlustel erialaste ülesannete täitmise, stažeerimisel
osalemise ja stažeeritavate juhendamise ning riigi koondiste treenerina tegutsemise
kaudu.

1.2.

Erialase täiendkoolituse läbimine on kohustuslik eeltingimus treenerikutsete
taotlemisel ja taastaotlemisel ning kutsetasemed, millel täiendkoolitus on nõutav, on
sätestatud kutse andmise korras.

1.3.

Täiendkoolituse läbimine kõigis tema vormides peab olema dokumentaalselt
tõendatud EOK treenerite hindamiskomisjoni poolt kehtestatud vormis.
Võttes aluseks eelpool toodu, on ratsutamistreenerite hindamiskomisjon
täpsustanud dokumente. Nendeks on:

2.

•

Koolitustunnistused- ja tõendid, mille väljastajaks on hindamiskomisjoni poolt
aktsepteeritud koolitusasutused või koolitajad.

•

Hindamiskomisjoni esindaja poolt allkirjastatud koondprotokoll koolituse
toimumise kohta koos koolitusel osalenud treenerite isikukoodide ja allkirjadega
või veebis läbi viidud koolitusel osalejate koondprotokoll

•

Ratsaliidu peasekretäri poolt kinnitatud erialaste ülesannete täitmise või riigi
koondise treenerina tegutsemise tõend.

Täienduskoolituse arvestamise kord

2.1.

Kutseandmise korras on sätestatud täiendkoolituse mahuliseks normiks 60 tundi
nelja aasta jooksul.

2.2.

Täiendkoolituse põhivormi – erialaste koolituste läbimine või koolitajana
tegutsemine – minimaalseks alampiiriks on 12 tundi.
Erialased täiendkoolitused on:
a) Ratsutamistreeneritele suunatud koolitused, mille korraldaja on aktsepteeritud
ratsutamistreenerite hindamiskomisjoni poolt.
b) Ametnike koolitused, kui need on avatud ka treeneritele. Koolitustunde
arvestatakse ametnike koolitustelt kuni 25% kogu koolituse tundide mahust, kuid
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mitte rohkem, kui 20 täiendkoolituse tundi
c) Veterinaariaalased koolitused, hobuste pidamise ja söötmise koolitused, hobuste
manuaalteraapiakoolitus, värkimise (rautamise) ja söötade teemalised koolitused
– kõigilt nendelt koolitustelt arvestatakse kuni 25% koolituse tundide mahust, kuid
mitte rohkem, kui 20 täiendkoolituse tundi
d) Hobuste väljaõppe teemalised koolitused (näit. ratsastajatõend) - arvestatakse
kuni 25% koolituse tundide mahust, kuid mitte rohkem, kui 20 täiendkoolituse
tundi
e) Punktide b), c) ja d) täiendkoolitustunde kogusumma võib olla kuni 25%, kuid mitte
rohkem, kui 20 tundi 60-st koolitustunnist viimase nelja aasta jooksul.
Koolitajana tegutsemine on:

a) Mentortreenerina tegutsemine ehk treenerikutse esmataotlejate (praktikant*)
praktiline koolitamine ja praktikanti ettevalmistamine treenerite kutseeksamiks.
Mentortreeneriks saab olla EKR-5 või kõrgema tasemega ratsutamistreener.
Koolitustunde saab mentortreenerile arvestada juhul, kui on täidetud kõik
alljärgnevad punktid:
1. Hindamiskomisjonile teatab praktikant õppepraktika läbiviimise koha, aja,
praktika sisu ja mentortreeneri(te) nime vähemalt 1 nädal enne praktikale
asumist;
2. Peale õppepraktika toimumist edastab praktikant hindamiskomisjonile
õppepraktika aruanded hiljemalt 2 nädala jooksul;
3. Mentortreenerile saab täiendkoolitustunde arvestada 60-st tunnist kuni 40
tundi.
4. Õppepraktika aruande(d) peab mentortreener kinnitama (digi) allkirjaga.
Mentortreeneri koolitustunnid kannab Spordiregistrisse hindamiskomisjoni
esindaja.
Hindamiskomisjoni esindaja või liige võib teha õppepraktika toimumise ajal
kohtvaatlust.
b) Lektor-koolitaja koolitustunnid kannab Spordiregistrisse hindamiskomisjoni
esindaja.
Punktis 2.3. loetletud teiste täiendkoolituse vormide ülempiirist vähemal määral
rakendamisel peab täiendkoolituse mahuline norm – 60 tundi olema täidetud
erialaste koolituste läbimise või koolitajana tegutsemisega.
2.3.

Täiendkoolituse teiste võimalike vormide arvestamisel kehtivad järgnevad ülempiirid:

2.3.1.

rahvusvahelistel tippvõistlustel erialaste ülesannete täitmine – kuni 12 tundi –
tõendab ratsaliidu peasekretär;

2.3.2.

teiste treenerite** treeningtundide vaatlusanalüüsi**** teostamine – kuni 12
tundi, vastavalt vaatlusanalüüsi aruandele;

2.3.3.

teiste treenerite** juures stažeerimine*** või stažeeritavate*** juhendamine –
kuni 12 tundi, vastavalt stažeerimistõendile;

2.3.4.

riigi koondiste treenerina tegutsemine – kuni 12 tundi - tõendab ratsaliidu
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peasekretär;
2.4.

Täiendkoolituse erinevate vormide rakendamise õigsust hindamiskomisjonile
kinnitab spordialaliidu peasekretär/tegevjuht.

2.5.

Erialase täienduskoolitusena treeneri kutse taastaotlemisel lähevad arvesse
ainult laagrikasvataja asjakohased koolitustunnid kuni 20 tunni ulatuses

*Praktika on õppekava osa, mis annab võimaluse teoreetilise õppe käigus omandatud
teadmisi, oskusi ja hoiakuid rakendada reaalses töökeskkonnas. Praktika toimub juhendaja
ehk mentortreeneri juhendamisel ja sellel on kindlad eesmärgid ning ülesanded, mis on
kirjas õppepraktika korras ja aruannetes.
**Stažeerida ja vaatlusanalüüsi saab teha EKR-5 ja kõrgema taseme treenerite või
hindamiskomisjoni ja ERL-i poolt aktsepteeritud ratsutamistreenerite treeningtundides.
Stažeerimist juhendava treeneri täiendkoolitustunnid arvestatakse vastavalt stažööri
stažeerimistõendil näidatud kuupäevale ja tundide arvule.
***Stažeerimine on juba töötavatel treeneritel praktiline võimalus omandada uusi
teadmisi, kogemusi või näha oma tööd teisest vaatenurgast. Stažeerimise eesmärk on
praktiliste teadmiste ja oskuste omandamine ja täiendamine või kogemuste jagamine.
Stažeerimine lepitakse eelnevalt stažeerimist läbiviiva treeneriga kokku ja sellest
teavitatakse hindamiskomisjoni esindajat e-maili teel vähemalt üks nädal ette.
NB! Eelnevalt hindamiskomisjoni esindajale teatamata jätmise korral ei arvestata
kumalegi osapoolele täiendkoolitustunde!
****Vaatlemine on töötavatel treeneritel võimalus jälgida ja võrrelda enda kogemust ja
praktilisi oskusi kogenud treeneri treenimisoskustega. Põhirõhk on vaatlejal enda
treenimisoskuse analüüsimisel ja uute teadmiste saamisel, mitte vaadeldava treeneri
treenimisoskuse hindamisel ja kommenteerimisel!
Treeneritele, kelle treeningtundides toimub vaatlusanalüüs, täiendkoolitustunde ei
arvestata.
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