Kinnitatud EOK võimlemis- ja aeroobikatreenerite
kutsekomisjoni koosolekul

EOK võimlemis- ja aeroobikatreenerite hindamiskomisjonide tegutsemiskord
1. Hindamiskomisjonid moodustatakse kutsekomisjoni otsusega erinevate võimlemisalade ja
aeroobika ja RT pädevatest spetsialistidest;
2. Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sõltumatud ning vajalike erialaste teadmiste ja
kogemustega, kuhu võivad kuuluda kas erialase (s.t. võimlemise või aeroobika) kõrgharidusega
spetsialistid või vähemalt 6. kutsetasemega vastava eriala treenerid;
3. Hindamiskomisjonid koosnevad vähemalt kolmest liikmest. Kui hindamine toimub testi vormis,
mille puhul komisjoni liige eksami hindamisse ei sekku, peab komisjonis olema vähemalt kaks
liiget;
4. Hindamiskomisjonid:
4.1 hindavad taotleja kompetentsust vastavalt EOK poolt kehtestatud dokumendile
„Kutseeksami korraldamise ja hindamise alused“;
4.2 koostavad tulemuste protokolli kirjaliku eksami korral;
4.3 tutvuvad eelnevalt eksaminandi poolt praktiliseks eksamitunniks esitatud dokumentidega –
tunni konspekt, eesmärk, ülesanded jne;
4.4 supervisiooni korral viibivad praktilise eksami vastuvõtmisel tunni algusest kuni lõpuni;
4.5 annavad eksaminandile tunni hinnangu suuliselt, kuulates kohapeal eksaminandi selgitusi ja
vastates vajadusel küsimustele
4.6 esitavad tunni hinnangu kirjalikult vastaval vormil kutsekomisjonile;
4.7 võtavad hinnangu andmisel aluseks 4 palli süsteemi alljärgmiselt:
väga hea
sooritatud, tund vastab taotletud tasemele
hea
sooritatud, tund vastab taotletud tasemele
rahuldav
sooritatud 3. taseme taotlemisel, teistel tasemetel tund ei vasta taotletud
tasemele, kuid eksaminant võib saada taotletud tasemest madalama)
mitterahuldav mittesooritatud, eksaminant peab tegema korduseksami
4.8 praktilise eksamitunni esitamisel videosalvestusena, annavad eksaminandile tagasiside kas
kirjalikult või suuliselt;
4.9 annavad selgitusi kutsekomisjonile, kui eksaminant on esitanud kaebuse eksamikomisjoni
tegevuse kohta.
5. Võimlemise praktilisele eksamitunnile hinnangu andmisel võtab eksamikomisjon arvesse
alljärgnevaid nõudmisi (kehtivad kõikidele erinevate võimlemisalade treenerikutse taotlejatele):
5.1 oskust läbi viia erineva vanuse ja tasemega võimlejate treeninguid õiget tunni ülesehitust
järgides ja õigeid harjutusi kasutades (eraldi igas tunniosas), tagades selles osavõtjate
ohutuse, treeningu intensiivsuse ning võimlejate rakendatuse;
5.2 oma võimlemisala harjutuste tehnika tundmist;
5.3 võimlemise spetsiifilist harjutusvara ja terminoloogia valdamist ning oskust seda
treeningtunnis sihipäraselt kasutada;
5.4 erinevate õpetamismeetodite ja abistamise võtete valdamist;
5.5 spordipedagoogika ja -psühholoogia teadmiste omamist ning oskust neid treeneritöös
kasutada;
5.6 treeneri aktiivsust, entusiasmi ja empaatilisust eksamitunni läbiviimisel;
5.7 enesevalitsemisoskust ootamatute situatsioonide tekkimisel.

