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IDC INFORMAATIOTA
Voidaksesi aloittaa ohjelman, on KAIKKI seuraavat edellytykset oltava täytetty:
1.

Olet PADI Divemaster / aktiivinen kouluttaja jossain toisessa
koulutusorganisaatiossa

K/E

_____

K/E
syntymäaika ___/____/____ ikä ____

_____

2.

Olet vähintään 18-vuotias

3.

Sinulla on korkeintaan 12 kuukautta vanha lääkärintodistus, jossa
todetaan sinun olevan sukelluskelpoinen. ( Kouluttajakokeeseen
alkaessa vaaditaan myös max 12 kuukautta vanha todistus!!!)
K/E
Lääkärintodistus päivätty___/___/___

_____

4.

Olet ollut luokiteltu sukeltaja vähintään kuuden kuukauden ajan K/E
Peruskurssin luokituspäivämäärä ____/_____/____

5.

Sinulla on vähintään 60 sukellusta lokikirjassasi osoittaen kokemusta
myös yö-, syvä- ja navigointisukelluksista. ( Kouluttajakokeeseen
osallistuvilta vaaditaan 100 sukellusta lokikirjassa !!!)
K/E _____
sukellusten määrä ______

6.

Olet suorittanut ensiapukoulutuksen 24 kuukauden sisällä
K/E
Ensiapukurssin päivämäärä ____/_____/____

_____

.7

Olet suorittanut painalluselvytyskoulutuksen 24 kuukauden sisällä K/E
Painalluselvytyskurssin päivämäärä ____/_____/____

_____

8.

Sinun on ymmärrettävä, hyväksyttävä sekä allekirjoitettava OWSI-ohjelman
oppimissopimus
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ENNEN KOULUTTAJAOHJELMAA:
•

Lue
o
o
o
o
o
o
o

PADI Open Water Diver manuaali
Adventures in diving
Rescue Diver Manuaali
Divemaster manuaali
Sukellustietojen työkirja
Peak Performance Buoyancy outline
Project AWARE outline

• Käy läpi koko kouluttajakandidaatin työkirja
• Päivitä kouluttajakansiosi
Tee KAIKKI independent study knowledge review´t työkirjan ensimmäisestä
osasta. Siihen tarvitset seuraavat kirjat: “the Best of Undersea Journal”, “Law and
diving professional” sekä “Business in diving” .Tarvitset myös Kouluttajamanuaalin, PPB- sekä AWARE luentorungot. Osaan kysymyksistä löydät
vastauksen ”independent study”-osan artiukkeleista. Kirjoita ylös asiat, joita et
ymmärrä taikka joista haluat keskustella kouluttajakurssin aikana.
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KUN KOULUTTAJAKURSSI ALKAA:
Ota mukaasi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAIKKI sukelluskorttisi
Valokopio KAIKISTA sukelluskorteistasi (molemmat
puolet)
Sukelluslääkärintodistus (max 12 kuukautta vanha)
Ensiapu- ja Painalluselvytyksen todistus (max 24 kk vanha)
3 valokuvaa
Lokikirjasi
Valokopio viimeisestä täytetystä lokikirjasivustasi
Sukellusvarusteesi (kaikki kouluttajalta vaaditut)
Muistiinpanovälineet

•
•
•
•
•
•

Kouluttajakansio (Instructor Manual)
Kouluttajan työkirja (Instructor Candidate Workbook)
PADI Open Water Diver manuaali
Adventures in diving
Rescue Diver Manuaali
Divemaster manuaali

•
•

Peak Performance Buoyancy outline
Project AWARE outline

•

Instructor Application niin täydellisesti täytettynä kuin
pysty

Kouluttajakurssi on rankka ohjelma, ellet ole valmistautunut huolellisesti. Tee
itsellesi palvelus ja harjoittele myös altaassa. Sinun on kyettävä
DEMONSTROIMAAN KAIKKI PADIn peruskurssilla opeteltavat taidot.
Mikäli tulet valmistautuneena, on meillä molemmilla hauskaa kouluttajakurssisi
aikana ja maksimoit oppimisesi.
JP Vuorio
Kurssinjohtajasi
jp@aquanauts-divecenter.com
+358 40 5119089
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