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A SIRESZ (Siklórepülő Szövetség) és a Fly
Away Team a 2019. évben is közös
siklóernyős oktatói képzést hirdet.

REBISz

A képzés előadásai nyitottak, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Üzembentartás

Képzésvezető: Simonics Péter

Díjak jegyzéke
Jogszabályi háttér
Légtér
Starthelyalap
Önkéntes Sportalap
Szolgáltatások
Kapcsolat
Hírlevél

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a
hazai siklóernyős képzés színvonalát a
nemzetközi szinten is meghatározó országok
szintjére emeljük, többek között a
siklóernyőzés biztonsága, a repülés hatékonysága, a folyamatos fejlődés által
megélhető élmények sokasága, az ismeretek bővítése, a fejlesztések rendszeres
ismertetése végett. Oktatási tevékenységünknek biztos jogi hátteret adnunk,
mely szükség esetén valós támaszt jelent az oktatók, a növendékek és a pilóták
számára egyaránt. Ehhez a nemzetközi színvonalú szakmai alapokon túl az NKH-LH
és egyéb felügyelő hatóságokkal kialakított kétoldalú, korrekt kapcsolat
jelent segítséget.
Helyszín: IBS Office Center, 1021 Budapest, Tárogató út 2-4.

WayBack

április 5. péntek 16.00 – 21.00
A nap az oktatói képzésben résztvevőknek 16.00 – 20.00 óráig, a P-tandem
felkészítésen résztvevőknek pedig 17.00 – 21.00 óráig tart.

Egyé

Keresés

FRISS OLDALAK
SIRESZ

A meteorológia oktatása – Simonics Péter előadása
Pszichológia és oktatásmódszertan – Simonics Péter előadása (az
előadás része a P-tandem felkészítésnek is!)
Az NKH-LH által jóváhagyott siklóernyős képzési tematika és a
vonatkozó jogszabályok ismerete (az előadás része a P-tandem
felkészítésnek is!)
P-tandem felkészítés – Simonics Péter előadása

2018-12-03 20:46:47

Repülőorvosi vizsgálat
2018-05-07 17:35:03

Biztosítás

április 9. kedd 16.00 – 21.00

2017-12-14 23:41:37

Kapcsolat
2016-10-25 18:01:32

Képzési szervezet
2016-08-31 00:18:21

Siklóernyős kereskedelmi
tandempilóta képzés
2019-03-21
Tovább >>>

Siklóernyős Oktatói
Képzés
A SIRESZ (Siklórepülő
Szövetség) és a Fly Away
Team a 2019. évben is
közös siklóernyős oktatói
képzést hirdet.
2019-03-21
Tovább >>>

Légi- Díjkiosztó ünnepség
Repülés éjszakája Repülőbál, 2019.02.23-án,
szombaton!
2019-02-06
Tovább >>>

Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

P-TANDEM KÉPZÉS

Repüléstechnika oktatása az alapszintű siklóernyős képzésben –
Bereznay Attila előadása
Csörlős képzés – Pereczes Zsolt előadása
Felkészítés különleges repülési helyzetekre az alapszintű
siklóernyős képzésben – Falucskai Lóránt előadása
Légterek és közlekedési szabályok oktatása – Gaskó János
előadása
Az aerodinamika oktatása – Gaskó János előadása
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MKK díjátadó

JELENTKEZÉS:
A jelentkezéseket a kepzes@siresz.hu címen várjuk! (név, email, telefonszám,
klubod, repült órák száma, legmagasabb pilótajogosításod és megszerzésének
dátuma).

FreeFly Party,
2019.02.22-én, pénteken!
2019-02-06
Tovább >>>

A siklóernyős oktatás színvonalának általános emelése érdekében az előadások
nyíltak, érdeklődőként bárki ingyenesen részt vehet!
*****
A felkészítés a február 4-én megtartott éves kötelező oktató képzéssel
kezdődött.
A fenti napokhoz kiegészítésként kínálunk majd további előadásokat, amelyek
segíthetik a felkészülésed, fejlődésed, de a részvétel ezeken már fakultatív.
A további előadásokat IDE KATTINTVA böngészheted.

2019 eTitkár Start
Elindult a 2019. évi
regisztráció!
2018-12-03
Tovább >>>

Kötelező a részvétel az oktatói vizsgát megelőzően április 5-én és 9-én.
Becsatlakozhatsz akkor is a képzésbe, ha elmulasztottad a február 4-i kötelező
továbbképzést, mert lesz még egy pótalkalom azok számára, akiknek ez a dátum
nem volt megfelelő. Ebben az esetben azonban a pótnapon is kötelezően jelen
kell lenned – ennek dátumát igyekszünk azokhoz igazítani, akiket érint.

A VIZSGA IDŐPONTJA ÉS RÉSZLETEI
Közgyűlés
Tudnivalók a P-tandem / oktatói / szakoktatói vizsgákkal, továbbá vizsgák
honosításával kapcsolatban a SIRESZ-nél.

Éves rendes közgyűlés
2018.10.26.
2018-10-01
Tovább >>>

A vizsgákat mindenki számára egy napon tartjuk meg, így egyszerre akár több
vizsgát is letehetsz.
Elméleti és gyakorlati vizsga, vizsgabizottság előtt.
Időpont: 2019. április 24. szerda (a kezdés pontos ideje a végső
jelentkezésektől függ)
Ha az időjárás nem kedvezne a gyakorlati vizsgáztatásnak, akkor a pótnapok
április 25. csütörtök és 26. péntek.
Helyszín: a helyszínt a végső jelentkezések tükrében döntjük el – Budapest
környékén (60 km körzetben)
Egyebek:

P-tandem vizsgához tandem siklóernyőt, kérjük, hozzatok!
Amennyiben csörlésből zajlik a vizsga, úgy a csörlések díját a
vizsgadíj tartalmazza.
Szakoktatói vizsgához készüljetek a szakterületnek megfelelő
felszereléssel!
Oktatói vizsgához vagy honosításhoz siklóernyőt hozzatok!
Kérjük, küldjetek visszajelzést a kepzes@siresz.hu címre, hogy számíthatunk
rátok! Mivel a P-tandem, oktatói és szakoktatói vizsgák, honosítások egy napon
zajlanak, fontos, hogy a létszám előzetes ismeretében beoszthassuk a nap
programját.
Vizsgadíjak:
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Starthelyalap 2018 –
pályázati felhívás
A HFFA és a SIRESZ közös
Starthely Vegyes
Bizottsága (SVB)
pályázatot hirdet a
starthelyek 2018-ban
történő kezelésére.
2018-01-24
Tovább >>>

Közgyűlés
2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.

A képzésen és az előadásokon való részvétel ingyenes.
P-tandem vizsga: 15.000.-Ft
oktatói vizsga: 30.000.-Ft
szakoktatói vizsga: 30.000.-Ft
oktatói vagy szakoktatói vizsga honosítása - ingyenes (első
sikeres vizsgánál)

2017-10-01
Tovább >>>

Amennyiben egy napon több vizsgát teszel le, az egy vizsganapra befizetendő
maximális összeg 30.000.-Ft.
Más szervezetnél szerzett oktatókkal és szakoktatókkal abban az esetben tudunk
szerződést kötni, ha vizsgájukat honosítják. A honosításra oktatói/szakoktatói
vizsgáinkkal egy időpontban tudunk lehetőséget adni.
A "honosítás" folyamata:

Szerződéskötés előtt szeretnénk megismerni mindazoknak a repülését, munkáját,
akik eddig nem a SIRESZ keretein belül tevékenykedtek.
A honosításért folyamodó oktató/szakoktató a kitűzött vizsganapon a
vizsgabizottság előtt bemutatja elméleti és gyakorlati tudását. Előzetes
bejelentkezés éppen úgy kötelező a kepzes@siresz.hu címen, mint a frissen
vizsgázóknak. A felkészülési kérdéseket, anyagot előzetesen megküldjük.
A honosító vizsgáért – amennyiben az első alkalommal sikerül – semmilyen díjat
nem számítunk fel. Ha a vizsga nem sikerülne, a második vizsgánál már
pótvizsga díjat kell fizetni.

A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
2017-09-21
Tovább >>>

Az oktatói képzés alapjául a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
által jóváhagyott képzési tematika szolgál, melyet megtaláltok a SIRESZ és a
Fly Away honlapján is.

AZ OKTATÓI VIZSGA FELÉPÍTÉSE:

elmélet - írásbeli vizsga,
szóbeli vizsga – előadás,
gyakorlat.
A jelentkezőknek az írásbeli vizsga kérdéssorát, illetve az elméleti előadások
és a gyakorlati oktatói vizsga témakörit előzetesen megküldjük.
„A magyar siklóernyős oktatás jelenlegi állapotában komoly „update”-re szorul.
Ezen a képzésen és továbbképzéseinken olyan szakmai színvonalat próbálunk
veletek megismertetni és elsajátíttatni, amely garantálja a jövő és a
jelenkori oktatói munka hivatásszerű és igényes folytatását. Célunk, hogy a
munkánk – végezzük azt bárhol – olyan színvonalú legyen, amely megalapozza a
magyar oktatók elfogadottságát az egész világon. Egy küldetést valósít meg az,
aki veszi a fáradságot és megtanulja ennek a hivatásnak az igazi mélységeit.
Nem pecséteket osztunk számolatlanul, hanem igazi, képzett oktatókat
szeretnénk a magyar siklóernyőzés szolgálatába állítani.”
Simonics Péter, képzésvezető

<<< Előző kapcsolódó hír - - - - - - - - - - - Következő kapcsolódó hír >>>
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Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
2017-05-15
Tovább >>>
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