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EOK ratsutamistreenerite hindamiskomisjoni spetsiifiline töökord
1. Üldosa
1.1 Kutseseadus näeb ette võimaluse kutsekomisjonil moodustada hindamiskomisjon kutse
taotleja kompetentsuse hindamiseks;
1.2 Kutsekomisjon kutsub hindamiskomisjoni ratsaspordi pädevad spetsialistid ja
kogemustega treenerid.
1.3 Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest.
1.4 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sõltumatud. Üle ühe kolmandiku neist ei tohi
olla seotud kutse taotleja selleks hindamiseks ettevalmistamise või koolitamisega ja üle
ühe kolmandiku neist ei tohi olla rakenduses taotlejaga sama tööandja poolt. Need
nõuded ei kehti automaatse testisüsteemi rakendamise korral.
1.5 Hindamiskomisjoni liikmed koostavad hindamistulemuste kohta protokolli, mis
esitatakse kutsekomisjonile.
2. Hindamiskomisjoni töökord
2.1 Kutse taotlejad lubatakse hindamisele kutsekomisjoni otsusega, millega määratakse
hinnatav kutsetase ja kinnitatakse kutse andmise korras sätestatud eeltingimuste
täitmist.
2.2 Kutse taotleja kompetentsuse hindamise vormid on:
abitreener, tase 3; nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5 teadmiste hindamise
kirjalik test ja praktiliste oskuste eksam.
Teadmiste hindamise testis on 40 valikvastustega küsimust. Valikvastuseid iga küsimuse
kohta on neli, õigeid vastuseid üks.
40 küsimusest 20 küsimust on spordiala erialased ja 20 küsimust on spordi üldainetest.
Spordi üldainete küsimised töötab välja EOK kutsekomisjon, spordi erialased küsimused
spordiala kutsekomisjon.
Spordi üldainete küsimustest on 10 biomeditsiini, 6 pedagoogika ja psühholoogia ning 4
üldteadmiste valdkonnast.
Erialastest küsimustest on:
•

•

6 küsimust - organisatsioon, määrustikud, juriidika;

•

6 küsimust - ratsutamisõpe, koolisõit;

•

6 küsimust - ratsutamisõpe, takistussõit, kolmevõistlus;

• 2 küsimust - veterinaaria.
Test loetakse sooritatuks, kui 40-st küsimusest vähemalt 32 on vastatud õigesti.
Üldainete testi min. arvestuslik protsent on 60% ja erialase testi arvestuslik protsent on
min.75%.
Kirjalik eksam loetakse sooritatuks, kui mõlema eksamiosa protsent kokku on 160.
Praktiliste oskuste eksami vormi kinnitab spordiala kutsekomisjon, lähtudes vastavas
kutsestandardis sätestatud kompetentsusnõuetest ja õppekavas ettenähtud koolitustest.
•

vanemtreener, tase 6 - spordi üldainete ja spordiala eriala küsimustega suuline või
kirjalik eksam, milleks küsimused töötab välja spordiala kutsekomisjon lähtudes
vastavas kutsestandardis sätestatud kompetentsusnõuetest.
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Praktiliste oskuste eksami vormi kinnitab kutsekomisjon, lähtudes vastavas
kutsestandardis sätestatud kompetentsusnõuetest.
meistertreener, tase 7 - Kutse andmise otsustab EOK treenerite kutsekomisjon
või EOK treenerite kutsekomisjoni poolt moodustatud hindamiskomisjon.
3. Hindamiskomisjoni spetsiifiline töökord
3.1. kutsekomisjonil on õigus käesoleva korra alusel ja selles korras sätestatut tagades
välja töötada ja rakendada spordiala spetsiifikat arvesse võtvat hindamiskomisjoni
töökorda.
3.1.1. Ratsutamisoskuse kontroll kutse esmataotlejatel:
koolisõidus tasemel LR ; takistussõidus kuni 100 cm; kolmevõistluses tutvumisklass.
a) Ratsutamisoskuse eksamiosast võib kutsekomisjon vabastada taotleja avalduse
alusel arvestades eelnevaid fikseeritud ja kontrollitavaid võistlustulemusi.
Avaldus tuleb esitada kutsekomisjoni esindajale e-maili teel dokumentide esitamise
tähtajaks.
b) Ratsutamisoskust võib esitleda nii eksamipäeval kohapeal, kui ka eelnevalt videona.
Vastav
info
ja
videoülesanded
täpsustatakse
eksamiteates.
Video peab olema laaditud dokumentide esitamise tähtajaks interneti portaali, millele
pääsevad ligi kutse- ja hindamiskomisjoni liikmed (mitte spordiregistrisse!)
c) Ratsutamisoskust ei kontrollita kutsetaset tõsta soovijatel.
3.1.2. Tunniandmise kontroll kutsetaotlejatel ja kutsetaset tõsta soovijatel:
a) Tunniandmise oskust tuleb esitleda kooli- ja takistussõidus.
b) Eksamiülesanded on kutse esmataotlejatele koolisõidus LR ja takistussõidus kuni 100
cm tasemel;
EKR-4 kutsetaseme taotlejatel on koolisõidus M ja takistussõidus kuni 115 cm
tasemel;
EKR-5 kutsetaseme taotlejatel on võimalik valida üks kolmest ratsaspordi
olümpiaalast ja esitada selle kohta videopäevik, mis sisaldab EMV tasemel
treeningtundi.
c) EKR-3 ja -4 taseme taotlejatel on võimalik esitada tunniandmine eelnevalt videona või
eksami toimumise ajal. Vastav info avaldatakse treenerite eksamiteates.
EKR-5 taseme taotlejatel on tunniandmise esitamine videona.
d) Tunniandmise videoülesanded täpsustatakse eksamiteates.
3.2. Praktilise eksamiosa hindamissüsteem:
Hindamiskomisjoni ülesanne on hinnata kutsetaotleja praktilist ratsutamisoskust ning
grupi- ja/või individuaaltunni andmise oskust vastavalt nõutud tasemele.
3.2.1 Ratsutamise praktiliste oskuste eksamitunnile hinnangu andmisel võtab
hindamiskomisjon arvesse lisaks nõutud ratsutamisoskusele alljärgnevaid nõudmisi:
a) kutsetaotleja tunneb ja teab kõiki ohutustehnika nõudeid hobuse käsitlemisel nii
sadulas, käekõrval, kui ka kordel;
b) kutsetaotleja tunneb ja oskab õigesti kasutada kõiki hobuse varustuse põhi- ja
abivahendeid;
c) kutsetaotleja näitab õiget istakut hobuse erinevatel allüüridel ja oskab kasutada
erinevaid istakustiile;
•
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d) kutsetaotleja kasutab õigeid juhtimisvõtteid komisjoni poolt etteantud harjutuste ja
ülesannete sooritamisel;
3.2.2 Ratsutamisoskuse hindamisel koostatakse hindamisprotokoll. Hindamiskriteeriumiteks
on ´´arvestatud´´ või ´´mittearvestatud´´. Eksamitulemusega ´´mittearvestatud´´
selgitab hindamiskomisjon kutsetaotlejale võimalikult täpselt mitterahuldava tulemuse
põhjuse ning annab soovitusi ja näpunäiteid edaspidiseks ratsutamisoskuse
parendamiseks.
3.2.3 Ratsutamisoskuse korduseksamit saab kutsetaotleja sooritada järgmise praktilise
kutseeksami ajal.
3.2.4 Praktilisele tunniandmise eksamiosale hinnangu andmisel võtab hindamiskomisjon
arvesse alljärgnevaid nõudmisi:
a) oskust läbi viia erineva vanuse ja tasemega ratsutamise treeninguid õiget tunni
ülesehitust järgides ja õigeid harjutusi kasutades (eraldi igas tunniosas), tagades
õpilaste ohutuse, treeningu intensiivsuse ning õpilaste rakendatuse;
b) harjutuste selgitamisel juhtimisvõtete tundmist ja õpilastele nende selgitamist;
c) ratsutamise terminoloogia valdamist ning oskust seda treeningtunnis sihipäraselt
kasutada;
d) erinevate õpetamismeetodite ja abistamisvõtete valdamist;
e) spordipedagoogika ja -psühholoogia teadmiste omamist ning oskust neid treeneritöös
kasutada;
f) treeneri aktiivsust, entusiasmi ja empaatilisust eksamitunni läbiviimisel;
g) enesevalitsemisoskust ootamatute situatsioonide tekkimisel.
3.2.5 Tunniandmise hindamisel koostatakse hindamisprotokoll. Hinnangu andmisel on
aluseks 3-palli süsteem järgmiselt:
a) Hea – tund on läbiviidud hästi; ohutus on tagatud; treenerikutse taotleja kasutas head
väljendusoskust ja õiget terminoloogiat, oli loov ja õpilastele igati arusaadav;
kutsetaotleja vastab taotletud tasemele
b) Rahuldav – tund on läbiviidud; ohutus on tagatud; ülesanded on täidetud; kutsetaotleja
vastab taotletud tasemele
c) Mitterahuldav – mittearvestatud, taotleja peab sooritama korduseksami
3.2.6 ´´Mittearvestatud´´
eksamitulemuse
korral
kirjeldab
hindamiskomisjon
hindamisprotokollis võimalikult täpselt mitterahuldava tulemuse põhjust.
3.2.7 Tunniandmise korduseksamit saab kutsetaotleja sooritada järgmise praktilise
kutseeksami ajal.
3.2.8 Ratsutamisoskuse ja tunniandmise hindamisprotokolli võib koostada kutsetaotlejate
videoesitluste põhjal, kui need on esitatud vastavalt kutseeksami teates näidatud
nõuetele.
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