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Prašymas MCCI(A) instruktoriaus kvalifikacijai pratęsti ar atnaujinti
Application and assessment of competence report form for the revalidation or renewal of the MCCI(A) instructor rating
1. Prašytojo asmeninė informacija
Applicant’s personal details
Vardas:

Pavardė:

First name(s):

Last name(s):

Adresas:
Address:

Licencijos Nr.:

Sveikatos pažymėjimo Nr.:

Licence No.:

Medical certificate No.:

Telefono Nr.:

Sveikatos pažymėjimo galiojimas:

Phone No.:

Medical certificate validity:

El. paštas:

Sveikatos pažymėjimo apribojimai:

E-mail:

Medical limitations:

Data:

Pareiškėjo parašas:

Date:

Signature of applicant:

2. Reikalavimai
Conditions
MCCI(A)
pratęsimas

Prašymo teikėjas, siekiantis pratęsti MCCI(A) pažymėjimą, per paskutinius 12 turi:

revalidation

≥3 valandų praktinis mokymas, kuris gali būti skrydžio mokymas ar MCC mokymas atitinkamu FNPT II/III MCC, FTD
2/3 ar FFS prižiūrint tipo kvalifikacijos instruktoriui (TRI(A)), kompleksinio skrydžio instruktoriui (SFI(A)) ar
daugianarės įgulos sąveikos instruktoriui (MCCI(A)), kurį šioms funkcijoms vykdyti paskyrė mokymo įstaiga ATO. Į
šias skrydžio mokymo prižiūrint instruktoriui valandas įtraukiamas prašymo teikėjo gebėjimų patikrinimas pagal
Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.920 dalį
Practical instruction of ≥3 hours, which may be flight instruction or MCC instruction on the relevant FNPT II/III MCC,
FTD 2/3 or FFS, under the supervision of a TRI(A), SFI(A) or MCCI(A) nominated by the ATO for that purpose. These
hours of flight instruction under supervision shall include the assessment of the applicant’s competence as described
in Regulation (EU) No 1178/2011 FCL.920
Prašymo teikėjas, siekiantis atnaujinti MCCI(A) pažymėjimą, turi:

MCCI(A)
atnaujinimas
renewal

The applicant for revalidation of MCCI(A) shall, within the last 12 months of the validity period:

Techninis mokymas, susijęs su tokio tipo treniruokliu (FSTD), kokiu prašymo teikėjas ketina vykdyti mokymą
Technical training related to the type of FSTD where the applicant wishes to instruct
≥ 3 valandų praktinis mokymas, kuris gali būti skrydžio mokymas ar MCC mokymas atitinkamu FNPT II/III MCC, FTD
2/3 ar FFS prižiūrint tipo kvalifikacijos instruktoriui (TRI(A)), kompleksinio skrydžio instruktoriui (SFI(A)) ar
daugianarės įgulos sąveikos instruktoriui (MCCI(A)), kurį šioms funkcijoms vykdyti paskyrė mokymo įstaiga ATO. Į
šias skrydžio mokymo prižiūrint instruktoriui valandas įtraukiamas prašymo teikėjo gebėjimų patikrinimas pagal
Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.920 dalį
Practical instruction of ≥3 hours, which may be flight instruction or MCC instruction on the relevant FNPT II/III MCC,
FTD 2/3 or FFS, under the supervision of a TRI(A), SFI(A) or MCCI(A) nominated by the ATO for that purpose. These
hours of flight instruction under supervision shall include the assessment of the applicant’s competence as described
in Regulation (EU) No 1178/2011 FCL.920

Instructor competencies and assessment (FCL.920)
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A24

Hours:

The applicant for renewal of MCCI(A) shall:

3. Instruktoriaus gebėjimų patikrinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.920 dalį.

1.10

Val.:

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Val.:
Hours:

Val.:
Hours:

Mokymo įstaigos paskirto
instruktoriaus (TRI, SFI
arba MCCI) parašas
Signature of TRI, SFI or MCCI
nominated by the ATO

Parengti mokymo medžiagą
Prepare resources

Sukurti mokymuisi palankų klimatą
Create a climate conducive to learning

Parodyti žinias
Present knowledge

Integruoti grėsmių ir klaidų valdymą (TEM) ir įgulos išteklių valdymą (CRM)
Integrate Threat and Error Management and Crew Resource Management

Tinkamai organizuoti laiką mokymo tikslams pasiekti
Manage time to achieve training objectives

Palengvinti mokymąsi
Facilitate learning

Vertinti mokinio rezultatus
Assess trainee performance

Stebėti ir peržiūrėti pažangą
Monitor and review progress

Vertinti treniruotes
Evaluate training sessions

Teikti rezultatų ataskaitas
Report outcome

Puslapis: 1 iš 2

Pastabos:
Remarks:

Vertinimas:

Išlaikytas

Neišlaikytas

Assessment:

Satisfactory

Unsatisfactory

Patikrinimas atliktas:
Assessment was performed on:

Skrydžio laikas:

FFS

FTD 2/3

FNPT II/III MCC

FSTD registracijos Nr.:

Flight time:

FSTD registration No.:

Instruktoriaus licencijos Nr.:

Instruktoriaus vardas, pavardė:

Instructors’s licence No.:

Instructor’s name:

Instruktoriaus parašas:

Data:

Signature of instructor:

Date:

TKA sprendimas
TCA decision

Specialisto vardas, pavardė:

Parašas:

Data:

Specialist‘s name:

Signature:

Date:

_______________________________

A24

Puslapis: 2 iš 2

