PEL-INFO E-Mail NR. 60
Dato: 16 DEC 2014
Emne: Invitation til at deltage i PPL teoriprøve.
Trafikstyrelsen vil fra april 2015 starte på en ny PPL teoriprøve strategi. Strategiens formål er, at
opbygge en spørgsmålsbank der kan genbruges, så der ikke skal udvikles en ny prøve for hver afvikling. Strategiens formål er også, at kunne tilbyde større fleksibilitet omkring mulighed for at afvikle
teoriprøver.
Da prøverne fra april 2015 og fremover vil være lukkede, får skoler, undervisere og elever ikke mulighed for at øve sig på prøver som tidligere. Trafikstyrelsen har ikke afsat ressourcer til at udvikle
særlige prøver, der kan offentliggøres.
Ud over at prøverne ikke offentliggøres, er der ikke tale om en væsentlig ændring i prøveformen blot en ny gruppering af fagende, så eksamen lever op til kravet i forordning 1178/2011.
Eftersom prøvespørgsmålene ikke længere er tilgængelige vil Trafikstyrelsen tilbyde skolernes teoriansvarlige eller udpegede undervisere følgende:


Den 14. april 2015 kl 0900-1600, inviterer Trafikstyrelsen PPL teoriansvarlige samt teoriundervisere til at løse en fuld PPL teoriprøve. Prøven vil foregå i Trafikstyrelsens lokaler i
København.



Den 16. april 2015 kl 0900-1600, inviterer Trafikstyrelsen i samarbejde med Herning flyveskole, til et tilsvarende arrangement. Dette arrangement vil foregå på EKHG.
Begge disse arrangementet kræver tilmelding.
(send en e-mail med navn og skole, til mahe@trafikstyrelsen.dk).
Der kan som udgangspunkt kun tilmeldes én person fra hver skole. Deltagelse i arrangementet er gratis.
Resultatet af besvarelsen har naturligvis ingen betydning for den enkelte, og formålet med
arrangementet er alene at give indsigt i prøveformen.



Trafikstyrelsen giver efterfølgende mulighed for, at skoler efter aftale kan tilmelde en underviser eller teoriansvarlig til en aktuel PPL teoriprøve om året.
Dette forudsætter at prøvestedet har ledig kapacitet. Formålet er at nye undervisere kan få
mulighed for at se prøverne.
Der opkræves ikke prøvegebyr for dette. Tilmelding skal ske til samme sted som prøvetilmelding normalt foretages.

På Trafikstyrelsens hjemmeside, under punktet Teoretisk Uddannelse, findes vejledning til den nye
prøveordning, samt forskellige støttedokumenter, herunder nummereret pensumoversigt, med opklarende arbejdsnoter.
Bemærk:
Spørgsmål til prøver, der afholdes fra april 2015, vil minde om de spørgsmål, der kendes fra
spørgsmålene i de tidligere offentlige prøver.
Prøvespørgsmål til prøver, der afholdes fra 2015, vil være udviklet efter det pensum, der er angivet i
AMC1 FCL.210;215 (teori syllabus for PPL teori).

Dette betyder, at der kan forekomme spørgsmål i emner, der traditionelt har optrådt med lav frekvens. I takt med en udbygning af spørgsmålsdatabasen vil spørgsmålene til prøverne således varierer fra prøve til prøve.
Undervisere opfordres derfor til at sikre, at deres materiale er i overensstemmelse med AMC1
FCL.210;215.
Efter ønske fra flere skoler er tidspunkt for implementering af den nye strategi udskudt fra februar til
april. Prøver der afholdes før april 2015, afholdes efter samme princip som hidtil.
Med venlig hilsen
Center for Luftfart, Personcertificering

