PR-PEL-04 Skrydžių egzaminuotojų priežiūra
PRAŠYMO IR TEIKIMO FORMA FE, TRE, SFE, CRE, FIE, IRE EGZAMINUOTOJO ĮGALIOJIMŲ TIKRINIMUI
APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE FE, TRE, SFE, CRE, FIE, IRE ASSESSMENT OF COMPETENCE

1.

FCL1020,1025

Prašytojo asmeninė informacija
Applicant’s personal details

Vardas:

Pavardė:

First name(s):

Last name(s):

Licencijos Nr.:

Egzaminuotojo Nr.:

Licence No.:

Examiners certificate no.:

Adresas:
Address:

Telefono Nr.:

Sveikatos pažimėjimo Nr:

Phone No.:

Medical certificate No.:

El. paštas:

Sveikatos paž. galiojimas:

E-mail:

Medical certificate validity:

Data:

Pareiškėjo parašas:

Date:

2.

Signature of applicant:

Pirminis egzaminuotojo tikrinimas arba prašymas suteikti papildomą kvalifikaciją
Initial examiner assessment or application for additional rating

Prašau suteikti:
Applying for:

FE

TRE

SFE

CRE

FIE

IRE

Lėktuvas

Sraigtasparnis

Sklandytuvas

Dirižablis

Balionas

Orlaivis:

Airplane

Helicopter

Glider

Airship

Balloon

Aircraft:

Orlaivio tipas arba klasė:
On following type or class:

3.

Egzaminuotojo pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimas arba atnaujinimas
Examiner certificate revalidation or renewal

Pratęsimas:
Revalidation:

Atnaujinimas:

FE

TRE

SFE

CRE

FIE

IRE

Renewal:

Lėktuvas

Sraigtasparnis

Sklandytuvas

Dirižablis

Balionas

Orlaivis:

Airplane

Helicopter

Glider

Airship

Balloon

Aircraft:

Orlaivio tipas arba klasė:
On following type or class:

Egzaminuotojų seminaro data:

1 metais:
2 metais:
1st year:
______ 2nd year:
Seminarą rengusi organizacija:

Date of examiner refresher seminar:

Organiser of the seminar:

Kiek LST, LPC ir AoC patikrinimų atlikta per 3 metus?
How many LST, LPC and AoC conducted every year?

4.

______

3 metais:
3th year:

_____

AMC1 FCL.1020 Egzaminuotojų įgūdžių įvertinimas
AMC1 FCL.1020 Examiners assessment of competence

4.1. Kandidato instruktavimas / Briefing the ‘candidate’
Išlaikė/Passed
Kandidatui turi būti skirta laiko ir priemonių pasiengti skrydžiui. Instruktažas turėtų apimti šiuos dalykus:

Neišlaikė/ Failed

The ‘candidate’ should be given time and facilities to prepare for the test flight. The briefing should cover the following:

4.1.1 skrydžio tikslas / the objective of the flight;
4.1.2 licencijų patikrinimai / licensing checks;
4.1.3 kandidato klausimai / freedom for the ‘candidate’ to ask questions;
4.1.4 procedūros, kurias reikia atlikti (pavyzdžiui, naudotojo vadovas) / operating procedures to be followed (for example operators manual);
4.1.5 oro sąlygų vertinimas / weather assessment;
4.1.6 kandidato ir egzaminuotojo darbo pajėgumai / operating capacity of ‘candidate’ and examiner;
4.1.7 tikslai, kuriuos turi identifikuoti „kandidatas“ / aims to be identified by ‘candidate’;
4.1.8 imituojamo oro sąlygos (pavyzdžiui, apledėjimas ir debesuotumas) / simulated weather assumptions (for example icing and cloud base);
4.1.9 ekranų naudojimas (jei taikoma) / use of screens (if applicable);
4.1.10 pratimų, kuriuos reikia atlikti, turinys / contents of exercise to be performed;
4.1.11 sutarti greičiai ir valdymo parametrai (pavyzdžiui, V greičiai, posvyrio kampas, artėjimo tūpti minimumai) / agreed speeds and handling
parameters (for example V-speeds, bank angle, approach minima);

4.1.12 R/T naudojimas / use of R/T;
4.1.13 atitinkami „kandidato“ ir egzaminuotojo vaidmenys (pavyzdžiui, avarijos metu) /

respective roles of ‘candidate’ and examiner (for example during

emergency);

4.1.14 Administravimo procedūros (pavyzdžiui, skrydžio plano pateikimas) / Administrative procedures (for example submission of flight plan).
4.2. Egzaminuotojas turi palaikyti reikiamą komunikacijos lygį su kandidatu.
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
Egzaminuotojas turi vadovautis šia patikrinimo informacija: / The examiner applicant should maintain
the necessary level of communication with the ‘candidate’. The following check details should be followed by the examiner applicant:

4.2.1 egzaminuotojo dalyvavimas daugianarės įgulos (MP) veikloje / involvement of examiner in a MP operating environment;
4.2.2 poreikis duoti „kandidatui“ tikslius nurodymus / the need to give the ‘candidate’ precise instructions;
4.2.3 saugaus skrydžio vykdymo atsakomybė / responsibility for safe conduct of the flight;
4.2.4 egzaminuotojo įsikišimas, kai būtina / intervention by examiner, when necessary;
4.2.5 ekranų naudojimas / use of screens;
4.2.6 ryšys su ATC ir glaustų, lengvai suprantamų tikslų poreikis / liaison with ATC and the need for concise, easily understood intentions;
4.2.5 ekranų naudojimas / use of screens;
4.2.5 ekranų naudojimas / use of screens;
4.2.6 ryšys su ATC ir glaustų, lengvai suprantamų tikslų poreikis / liaison with ATC and the need for concise, easily understood intentions;
4.2.7 kandidato raginimas laikytis reikiamos veiksmų sekos (pavyzdžiui, po antrojo rato) / prompting the ‘candidate’ about required sequence of events (for
example following a go-around);

4.2.8 teikti trumpas, faktines ir netrukdančias pastabas / keeping brief, factual and unobtrusive notes.

4.3 Įvertinimas / Assessment
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
Egzaminuotojas turėtų nurodyti skrydžio egzamino paklaidas, taikomas egzaminui. Reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
The examiner applicant should refer to the flight test tolerances given in the relevant skill test. Attention should be paid to the following points:

4.3.1 kandidato klausimai / questions from the ‘candidate’;
4.3.2 nurodyti egzamino rezultatus ir neišlaikytus skyrius / give results of the test and any sections failed;
4.3.3 nurodyti neišlaikymo priežastis / give reasons for failure.
4.4 Apklausa po skrydžio / Debriefing
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
Egzaminuotojas turėtų pademonstruoti inspektoriui gebėjimą atlikti teisingą, objektyvią kandidato apklausą po skrydžio, pagrįstą
aiškiomis faktinėmis aplinkybėmis. Turėtų išlikti aiški pusiausvyra tarp draugiškumo ir oficialumo. Pareiškėjo nuožiūra su kandidatu
reikėtų aptarti šiuos dalykus: The examiner applicant should demonstrate to the inspector the ability to conduct a fair, unbiased debriefing of the ‘candidate’ based on identifiable factual items.
A balance between friendliness and firmness should be evident. The following points should be discussed with the ‘candidate’, at the applicant’s discretion:

4.4.1 patarti kandidatui, kaip išvengti ar ištaisyti klaidas / advise the candidate on how to avoid or correct mistakes;
4.4.2 nurodyti kitus pastebėtus kritikuotinus dalykus / mention any other points of criticism noted;
4.4.3 duoti naudingų patarimų / give any advice considered helpful.
4.5 Įrašai ir dokumentavimas / Recording or documentation
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
Egzaminuotojas pareiškėjas turėtų pademonstruoti inspektoriui galimybę teisingai atlikti atitinkamus įrašus. Šie įrašai gali būti:
The examiner applicant should demonstrate to the inspector the ability to complete the relevant records correctly. These records may be:

4.5.1 atitinkama egzamino ar patikrinimo forma / the relevant test or check form;
4.5.2 licencijos įrašas (jeigu taikoma)/ licence entry (if applicable);
4.5.3 atitinkamos įmonės operatoriaus įgūdžių patikrinimo formų pildymas/

Relevant company forms where the examiner has privileges of conducting operator

proficiency checks.

4.6 Teorinių žinių įrodymas / Demonstration of theoretical knowledge
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
4.6.1 Egzaminuotojas pareiškėjas turėtų įrodyti inspektoriui, kad turi pakankamai žinių teisės aktų reikalavimų, susijusių su
egzaminuotojo funkcijomis, srityje / The examiner applicant should demonstrate to the inspector a satisfactory knowledge of the regulatory requirements associated with the function of an
examiner.

4.7 Tikrinimo eiga / Checking progress
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
4.7.1 Ar Egzaminuotojas sukurė realistišką egzamino scenarijų? / Did the examiner create a realistic Examination Scenario?
4.7.2 Ar laikėsi sukurto scenarijaus? / Did the examiner adhere to his own session schedule? (timeframe/deviation)?
4.7.3 Ar egzaminuo patikrino visus privalomus elementus? / Did the examiner check all mandatory items?
4.7.4 Ar laikas skirtas priešskrydiniam pasiruošimui ir poskrydiniam aptarimui buvo pakankamas? / Was the planned time for the briefing and debriefing
sufficient?

4.7.5 Ar egzaminuotojas supažindino pilotą su avarinėmis procedūromis ir kaip evakuotis iš simuliatoriaus (jei taikoma)? / How did the instructor
brief simulator escape and emergency procedures?

4.7.6 Ar egzaminuotojas ištaisė piloto padarytas klaidas? / Did the examiner recover failures and mistakes made by the pilot/crew team?
4.7.7 Ar egzaminuotojas skyrė pakankamai laiko pilotui pasiruošti simuliatorių / lėktuvą? / How did the examiner manage the timeframe for the applicant(s) to
prepare the simulatoror / aircraft?

4.7.8 Ar egzaminuotojo elgesys buvo tinkamas? / was the examiner's behavior appropriate?
5.

Egzaminuotojo įgūdžių įvertinimo rezultatai
Results of the examiner assessment of competence

Išlaikyta / Pass

Neišlaikyta / Fail

Pastabos:
Remarks:

Egzaminuotojas arba TKA CAA atstovas:

Įgaliojimo Nr.:

Examiner or TKA CAA inspector:

Examiner certificate No:

Aerodromas arba vieta:

Skrydžio laikas:

Aerodrome or site:

Flight time:

Kilimo laikas:

Tūpimo laikas:

Take-off time:

Landing time:

Orlaivis arba simuliatorius:

Registracijos Nr.:

Aircraft or simulator:

Registration No.:

Data:

Egzaminuotojo arba TKA inspektoriaus parašas:

Date:

Signature of Examiner or TKA inspector:

6.

Data

TKA CAA sprendimas
TKA CAA decision

Pareigūno parašas

Vardas, Pavardė

PR-PEL-04 Skrydžių egzaminuotojų priežiūra
EGZAMINUOTOJO VEIKLOS ATASKAITA
Examiner activity report

Lietuvos egzaminuotojai turi užpildyti ir pateikti veiklos ataskaitą už praėjusius 3 metus, kreipiantis dėl egzaminuotojo pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimo ar atnaujinimo.
Lithuanian examiners shall fill in activity report of 3 years and submit when applying for examiners certificate revalidation or renewal.
Data:
Date:
yyyy.mm.dd

Kandidatas
Candidate
V. Pavardė
N. Surname

Licencijos Nr.
Licence No.

Orlaivis/ FSTD
Aircraft/FSTD
Šalis
State

Registracijos Nr.
Registration No.

Tipas/Klasė
Type/Class

Egzaminuotojo V. Pavardė/Examiners N. Surname ________________________________ Egzaminuotojo parašas / Examiners signature:

Vieta
Place

Patikrinimas
Test
Išlaikė/Neišl
aikė
LST/LPC/AoC
Pass/Fail

________________________________

Trukmė
Duration
H:mm

Data / Date: __________________________

