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(*)Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.

Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home

© Euroopa Ühendused 2002

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Treener I

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Coach I

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

- omab algteadmisi inimese kehaliste võimete arendamisest
- omab oskuseid suhtlemiseks ja rühmajuhtimiseks
- mõistab ja suudab läbi viia treeningtunde etteantud treeningplaani järgides
- oskab treeningtunni läbiviimisel arvestada juhendatavate ealiste ja sooliste iseärasustega
- tagab juhendatavate üldise ohutuse ja annab vajadusel esmaabi
- tunneb ja järgib treeneri kutse-eetikat
- omab põhiteadmisi võistlusmäärustest ja tunneb terminoloogiat.

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Treener: sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist.

Treener I kutsetunnistuse omanik spetsialiseerub järgmistele alade I kutsetaseme treeneriks: autosporditreener
aerutamistreener, aeroobikatreener, allveesporditreener, akrobaatilise võimlemise treener, ammulaskmistreener,
curlingu treener, fitnessitreener , golfitreener , hapkido treener , indiaca treener , ilu- ja rühmvõimlemise treener,
jahisporditreener, jalgpallitreener, jalgrattatreener, jõusaalitreener, ju-jutsu treener, judotreener, jäähokitreener, jääpallitreener,
jääpurjetamistreener, kabetreener, karatetreener, keeglitreener, kergejõustikutreener, kickboxingutreener, kiikingutreener,
kirimaletreener, koroonamängutreener, korvpallitreener, kulturismi ja fitnessi treener, kurnimängutreener, käsipallitreener,
laskesuusatamistreener, laskmistreener, lennusporditreener, lauatennisetreener, maletreener, maadlustreener,
matkatreener, minigolfitreener, mootorrattasporditreener, mälumänguteener, orienteerumistreener, petanquetreener,
piljarditreener, poksitreener, purjetamistreener, põhivõimlemise treener, ragbitreener, ratsasporditreener, rulluisutamistreener,
saalihokitreener, sambotreener, sõudmistreener, squashitreener , sulgpallitreener, sumotreener, suusahüppe treener,
suusatreener, taekwon-do treener, tennisetreener, tõstesporditreener, triatloni treener, turniiribridžitreener, uisutamistreener,
ujumistreener, vehklemistreener, veemototreener, vesiaeroobikatreener

(1) Kui on kohaldatav

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 3
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 3

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

Teooriaeksam (kirjalik test) ja praktiliste oskuste eksam

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Treener, EKR tase 4

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

