Motospordi treeneri EKR 3 – EKR 5 kutsetaseme eksami sooritamise kord
Motosporditreeneri kutse taotleja, kes soovib sooritada eksamit, peab vastama
Kultuuri Kutsenõukogu poolt 10.04.2019 otsusega nr 15 kehtestatud „Kutse
andmise kord treenerikutsele“ punktis 5 nimetatud eeltingimustele ja tõendama
oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, senist treeneri kutsetaset,
töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega.
Taotleja lubatakse hindamisele EOK motospordi treenerite kutsekomisjoni
(edaspidi kutsekomisjon) otsusega arvestades esitatud avalduse ja dokumentide
vastavust taotletavale treenerikutsele, EKR tasemele sisenemiseks seatud
eeltingimustele.
1. Kutse taotlemiseks tuleb sooritada teooriaeksam ning erialaste praktiliste
oskuste eksam, milleks on kutsekomisjoni poolt kehtestatud praktiline
näidistund.
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elektrooniliselt esitatud taotluse heakskiitmist Spordiregistris.
2. Teooriaeksam koosneb üldainete testist ning erialaainete testist. Mõlemad
osad koosnevad 20-st valikvastustega küsimusest.
2.1.

Üldainete test sooritatakse elektroonilises testikeskkonnas

aadressil testikeskus.eok.ee. Test tellitakse taotlejale kokkulepitud
ajaks
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poolt
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testikeskkonda sisselogimiseks edastatakse taotlejale eksami alguses.
Test koosneb 20-st valikvastusega küsimusest (4 valikvastust, millest
1 õige). Testi sooritamiseks on aega 30 minutit.
2.2.

Erialaainete test sooritatakse elektroonilises testikeskkonnas

koos üldainete testiga. Erialaainete test koosneb 20-st valikvastusega
küsimusest (4 valikvastust, millest 1 õige). Testi sooritamiseks on
aega 30 minutit.
2.3. Teooriaeksam loetakse sooritatuks kui taotleja on saanud kahe
osa (üldained ja erialaained) peale kokku vähemalt 80% ehk 32 õiget
vastust. (Nt. kui taotleja sooritab üldainete testi 60%-le, tuleb eriala
test sooritada maksimaalselt 100%-le).
2.4.
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üheaegselt. Alustatakse üldainete testiga ning jätkatakse erialaainete

testiga. Testi sooritamine toimub kutsekomisjoni poolt nimetatud
hindamiskomisjoni juuresolekul.
2.5. Juhul, kui testid ei sooritata üheaegselt, tuleb esmalt sooritada
erialaainete test. Üldainete testile pääsemiseks tuleb erialaainete test
sooritada vähemalt 60%-le.
2.6.
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testikeskkonna süsteemis koheselt näha peale eksami lõpetamist.
2.7. Esmakordne üdainete ja erialaainete eksami tasu sisaldub
kutseomistamise tasus. NB! Nii üldainete- kui erialaainete eksami
sooritamise

kordustasu

on

6

eurot.
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kutsekomisjoni koordinaator. Arve peab olema tasutud enne eksami
sooritamist.
3. Praktiline näidistund viiakse läbi peale teooriaeksami positiivset sooritamist.
3.1. Praktiline nädistund kestab 45 minutit, mille jooksul viib kutse
taotleja läbi treeningtunni (edaspidi tund) eelnevalt komisjoniga kokku
lepitud teemal.
3.2. Tunni läbiviimisel osaleb tunnis õpilasena vähemalt 1 treenitav.
Treenitavate maksimaalne arv tunnis on 7. Tunni läbiviimimiseks
sobiva

arvu

treenitavate

leidmine

viiakse

läbi

koostöös

kutsekomisjoniga.
3.3. Praktilist näidistundi hindab kas 3-liikmeline hindamiskomisjon
või

kutsekomisjon.

Hindamiskomisjon

koostab

tulemuste

kohta

protokolli ja esitab selle kutsekomisjonile. Praktiline nädistund toimub
eelnevalt kutsekomisjoni poolt välja kuulutatud ajal ja kohas.

