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Prašymas FI(H) instruktoriaus kvalifikacijai pratęsti arba atnaujinti
Application and assessment of competence report form for the revalidation or renewal of the FI(H) instructor rating
1. Pareiškėjo 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
FI(H)
pratęsimas

Iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos FI(A) kvalifikacijos turėtojas turi įvykdyti bent 2 iš 3 reikalavimų:
To revalidate a FI certificate, applicants shall fulfil, before the expiry date of the FI certificate, at least 2 out of the 3 requirements:

revalidation

1)

FI(H)
atnaujinimas
renewal

1A SKYRIUS
SECTION 1A

Išskraidyti bent 50 valandų kaip sraigtasparnių instruktorius (skrydžių instruktorius (FI), tipo Mokymo valandos per 36 mėn:
kvalifikacijos instruktorius (TRI), skrydžių pagal prietaisus instruktorius (IRI) ar egzaminuotojas). Total training hours (36 months):
Jei instruktorius nori pratęsti leidimą mokyti pagal prietaisus (BIR arba IR), bent 10 iš šių 50
valandų turi sudaryti BIR arba IR mokymas, kuris turi būti įvykdytas per 12 mėnesių laikotarpį
iki FI(A) pažymėjimo galiojimo pabaigos dienos
BIR arba IR mokymo valandos per
Complete at least 50 hours of helicopter as FIs, TRIs, IRIs or examiners. If the privileges to instruct 12 men:
for the BIR and the IR are to be revalidated, 10 of those 50 hours shall be flight instruction for a BIR or IR training hours (12
BIR or an IR and shall have been completed within the last 12 months immediately preceding the months):
expiry date of the FI(H) certificate
2) Išklausyti patvirtintos mokymo įstaigos (ATO) ar kompetentingos institucijos rengiamą FI Data:
kvalifikacijos kėlimo mokymą (pridėkite patvirtinantį dokumentą)
Date:
Complete a refresher training as a FI at an ATO or at a competent authority (enclose confirmation)
3) Per 12 mėnesių laikotarpį iki FI(H) pažymėjimo galiojimo pabaigos dienos privalo išlaikyti Data:
gebėjimų vertinimo egzaminą
Date:
Pass an assessment of competence in the period of 12 months immediately preceding the expiry
date of the FI(H) certificate
IRI(H) kvalifikacijos turėtojas, bent kas antrą kartą siekdamas pratęsti IRI(H) kvalifikacijos galiojimą, privalo įvykdyti 3 punkto
reikalavimą
For at least each alternate revalidation of an IRI(H) certificate, holders shall have complied with the requirement in point 3
Jei IRI(H) kvalifikacija nustoja galioti, prašymo teikėjas per 12 mėnesių iki prašymo atnaujinti kvalifikaciją pateikimo dienos turi
If the IRI(H) certificate has expired, it shall be renewed if the applicants in the period of 12 months before the application for the renewal
1)

Atlikti FI kvalifikacijos kėlimo kursą mokymo įstaigoje ATO (pridėkite patvirtinantį dokumentą)
Complete a refresher training as a FI at an ATO or at a competent authority (enclose confirmation)

Data:
Date:

2)

Per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo datos išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą
Pass an assessment of competence within a period of 12 months before the application date for
the renewal

Data:
Date:

INSTRUKTORIAUS GEBĖJIMAI

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

INSTRUCTOR COMPETENCIES

1.1

Oro teisė / Air law

1.2

Bendros žinios apie orlaivius / Aircraft general knowledge

1.3

Skrydžio charakteristikos ir planavimas / Flight performance and planning

1.4

Žmogaus galimybės ir apribojimai / Human performance and limitations

1.5

Meteorologija / Meteorology

1.6

Navigacija / Navigation

1.7

Skrydžio procedūros / Operational procedures

1.8

Skrydžio principai / Principles of flight

1.9

Mokymo vykdymas / Training administration

A8

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Puslapis: 1 iš 3

1B SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

SECTION 1B

INSTRUCTOR COMPETENCIES

1.10

Parengti mokymo medžiagą / Prepare resources

1.11

Sukurti mokymuisi palankų klimatą / Create a climate conducive to learning

1.12

Parodyti žinias / Present knowledge

1.13

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

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

1.14

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

1.15

Palengvinti mokymąsi / Facilitate learning

1.16

Vertinti mokinio rezultatus / Assess trainee performance

1.17

Stebėti ir peržiūrėti pažangą / Monitor and review progress

1.18

Vertinti treniruotes / Evaluate training sessions

1.19

Teikti rezultatų ataskaitas / Report outcome

2 SKYRIUS

INSTRUKTAŽAS PRIEŠ SKRYDĮ

SECTION 2

PRE-FLIGHT BRIEFING

2.1

Vaizdinis pristatymas / Visual presentation

2.3

Techninis tikslumas / Technical accuracy

2.4

Paaiškinimo tikslumas / Clarity of explanation

2.5

Kalbėjimo aiškumas / Clarity of speech

2.6

Mokymo technika / Instructional technique

2.7

Modelių ir pagalbinių priemonių naudojimas / Use of models and aids

2.8

Mokinio dalyvavimas / Student participation

3 SKYRIUS

SKRYDIS

SECTION 3

FLIGHT

3.1

Demonstracijos organizavimas / Arrangement of demo

3.2

Kalbos ir demonstravimo derinimas / Synchronisation of speech with demo

3.3

Klaidų taisymas / Correction of faults

3.4

Orlaivio valdymas / Aircraft handling

3.5

Mokymo technika / Instructional technique

3.6

Bendroji orvedystė ir saugumas / General airmanship and safety

3.7

Oro erdvės išsidėstymas ir naudojimas / Positioning and use of airspace

4 SKYRIUS

DAUGIAMOTORIO LĖKTUVO (ME) PRATIMAI

SECTION 4

ME EXERCISES

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Šiuos pratimus reikia demonstruoti vertinant gebėjimus dėl skrydžių instruktoriaus kvalifikacijos, jeigu patikrinimas atliekamas su ME.
These exercises are to be demonstrated at the assessment ofcompetence for FI for ME aircraft.

4.1

Veiksmai, sugedus varikliui iškart po kilimo / Actions following an engine failure shortly after take-off

4.2

Artėjimas tūpti ir antrasis ratas su vienu varikliu / SE approach and go-around

4.3

Artėjimas tūpti ir tūpimas su vienu varikliu / SE approach and landing

5 SKYRIUS

POSKRYDINIS APTARIMAS

SECTION 5

POST-FLIGHT DE-BRIEFING

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Vaizdinis pristatymas / Visual presentation
Techninis tikslumas / Technical accuracy
Paaiškinimo aiškumas / Clarity of explanation
Kalbėjimo aiškumas / Clarity of speech
Mokymo technika / Instructional technique
Modelių ir pagalbinių priemonių naudojimas / Use of models and aids
Mokinio dalyvavimas / Student participation

6 SKYRIUS PAPILDOMI PRATIMAI
SECTION 6 OTHER EXERCISES

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

6.1
6.2
6.3

H8

Puslapis: 2 iš 3

3. Tikrinimo rezultatai ir skrydžio informacija
Result of the test and details of the flight
Teorinis egzaminas žodžiu:

Išlaikytas

Neišlaikytas

Theoretical oral examination:

Passed

Failed

Teorijos egzaminuotojo vardas:

Teorijos egzaminuotojo parašas:

Name(s) of theory examiner:

Signature of theory examiner:

Vieta:

Data:

Place:

Date:

Pastabos:
Remarks:

Įgūdžių patikrinimas:

Išlaikytas

Neišlaikytas

Assessment of competence:

Passed

Failed

Įgūdžių patikrinimas atliktas:

Sraigtasparnyje

Treniruokliu

Assessment of competence was performed on:

Helicopter

FSTD

Sraigtasparnio tipas:

Sraigtasparnio arba treniruoklio registracijos Nr.:

Type of helicopter:

Helicopter or FSTD registration No.:

Aerodromas arba vieta:

Kilimo laikas:

Aerodrome or place:

Take-off time:

Skrydžio laikas:

Tūpimo laikas:

Flight time:

Landing time:

Egzaminuotojo pažymėjimo Nr.:

Egzaminuotojo vardas, pavardė:

Examiner’s certificate No.:

Examiner’s name:

Egzaminuotojo parašas:

Data:

Signature of examiner:

Date:

4. Užsienio egzaminuotojams. Jeigu egzaminuotojas turi ne lietuvišką licenciją, taikomi Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.1030 b dalies 3 punkto iv ir
v papunkčių reikalavimai
For foreign examiners. In case the examiner holds non-Lithuanian licence, Regulation (EU) No 1178/2011 FCL.1030 (b) (3) (iv) (v) is applicable
Pareiškiu, kad peržiūrėjau ir taikiau atitinkamas nacionalines procedūras ir reikalavimus, nurodytus Egzaminuotojų skirtumų
EDD versija:
EDD Version:
dokumente (EDD). Pridedu egzaminuotojo pažymėjimo kopiją, kur yra nurodyti mano, kaip egzaminuotojo, įgaliojimai.
I hereby declare that I have reviewed and applied the relevant national procedures and requirements of the applicant’s competent authority contained
in the Examiner Differences Document.
I have attached to this report a copy of the examiner certificate containing the scope of my privileges as examiner.

Data:

Parašas:

Egzaminuotojo vardas ir pavardė:

Date:

Signature:

Examiner’s name:

..........................

TKA sprendimas
TCA decision

Specialisto vardas, pavardė:

Parašas:

Data:

Specialist‘s name:

Signature:

Date:

_______________________

H8

Puslapis: 3 iš 3

