Kratka navodila za izpraševalce pri preverjanju

 Srečanje s kandidatom
Pusti pozitivni prvi vtis na kandidata
Prostor za pripravo miren, brez motečih dejavnikov
Oceni psihično stanje kandidata (trema in živčnost)
Prilagodi ton govora in reakcije
Vzpostavi mirno vzdušje
Komunikacija brez jezikovnih ovir








 Splošne informacije
Pokaži potrdilo izpraševalca
Zahtevaj osebni dokument od kandidata (ID)
Preveri pravno podlago za preverjanje
Predstavitev zahtev preverjanja (PPL, CPL…)






 Dokumentacija kandidata
Preglej knjižico letenja kandidata
Preveri zdravniško spričevalo kandidata
Preveri dokumentacijo zrakoplova
Ugotovi skladnost s predpisanimi pogoji
Uporabi ustrezni obrazec (odvisno od namena)
Preveri zapise o usposabljanju








Prva odločitev: Dokumentacija




Izpolnjevanje pogojev po delu FCL
Zrakoplov je ploven
Ali kaj manjka?

 Predstavitev načrta preverjanja
Postavi cilje in namen preverjanja
Predstavi časovni okvir preverjanja
Predstavi postopek preverjanja
Predstavi pravila, dopustna odstopanja
Postopki v primeru izrednih situacij







 Posvet, ki ga opravi kandidat

 Kratek premor pred poletom

 Med letom

 Ustna vprašanja
3 – 5 ustnih vprašanj
postopki v sili




Druga odločitev: Navodila






Odločitev: izvesti preverjanje ali ne?
Poznavanje postopkov v sili!
Izračun obremenitve!
Ocena vremenskih minimumov
Kandidat oddal načrt leta, če je potrebno?

Ne podajaj nobenih navodil med letom
Neposredno ne vplivaj na let
Pasivni odnos -> brez poseganja v letenje
Ne vplivaj na kandidatove odločitve
Nadzoruj napredovanje leta
Zapisuj pripombe / komentarje
Ustno ne ocenjuj letenja med letom









 Netehnične veščine
Samozavest / odločnost
Samokritika / drža
Uporaba kontrolnih seznamov
Sprejemanje odločitev / prilagajanje spremembam
Komuniciranje in sprejemanje odločitev
Razporeditev dela








 Postopki v sili in nenormalne razmere
Upoštevaj varnostni vidik manevrov
Preglej zahtevane elemente na kontrolni listi
Oceni možnost za varno izvedbo postopkov
Če ni možno v letu, opravi na tleh






 Dejstva za ocenitev kandidata
Štejejo samo dejstva
Objektivnost!




Tretja odločitev: Rezultat



Poslušaj kandidata
Ne dajaj pripomb
Kandidat naredi načrt letenja
Kandidat opravi izračun obremenitve
Kandidat oceni omejitve/obremenitve
Kandidat odda načrt leta, če je ustrezno








Začni brez dodatnega pritiska na kandidata
Ustvari pozitivno klimo
Postopki in priprave na let
Zapisovanje opomb med letom, ne pomeni, da je
kandidat kaj narobe naredil (spremljanje leta)






Razkrij rezultat in dejstva
Oceni kandidata:
o
OPRAVIL /
o
NI OPRAVIL /
o
DELNO OPRAVIL

 Dokumentacija / obrazci






Izpolni zadnjo veljavno vlogo (spletna stran CAA)
Ne delaj pod pritiskom, vzemi si čas!
Vpis v knjižico letenja, licenco, če je ustrezno
Pazi na podpise in pravilno izpolnjevanje obrazca
Vpis v knjižico letenja kandidata

 Ocena kandidata







Kratka, bistvena
Brez navodil, samo dejstva
Prikaz pomoči in izraz podpore kandidatu
Pozitivna kritika / področja za izboljšave
Predlog za izboljšanje standarda usposabljanja
Poročanje CAA o predlogih za izboljšave

