
KĄ REIKIA
ŽINOTI APIE
IKO ASISTENTŲ
MOKYMO
KURSUS
ŠIS GIDAS SUPAŽINDINS TAVE SU IKO ASISTENTŲ
PROGRAMOS RĖMAIS, KURIE PADĖS SUPRASTI KAIP
TINKAMAI PASIRUOŠTI MOKYMAMS, KAD LAIKAS,
PRALEISTAS JUOSE, TAPTŲ EFEKTYVESNIS IR
NAUDINGESNIS, O ASISTENTO SERTIFIKATAS - SALDUS IR
MALONUS



Kas yra ATC? IKO Assistant Training Course (ATC) yra profesionalūs kaitavimo kursai, paruošti pagal IKO
(International Kiteboarding Organization) metodiką,  suteikiantys galimybę pasiruošti ir būti priimtiems į
instruktorių kursus (ITC - instructor training course). Asistentų kursuose išsamiai mokomasi apie saugumą,
lavinami gelbėjimo ir gelbėjimosi įgūdžiai, plačiau ir giliau mokomasi susijusios ir aktualios kaitavimui teorijos,
tokios kaip: metereologija, potvyniai ir atoslūgiai, įrangos priežiūra ir remonto pagrindai, baziniai aerodinamikos
pagrindai, reziumuojamos prasilenkimo taisyklės, tarpautiniai ženklai ir kita. Ši programa turi daug privalumų tiek
norint pakelti kaitavimo lygį, tiek ruošiantis tapti profesinaliu instruktoriumi. 



TRYS ŽINGSNIAI
TAPTI IKO

ASISTENTU 

1 ŽINGSNIS - IŠMOKITE
PAGRINDUS

ATC MODULE 1: E-LEARNING
Pasiruoškite asistentų kursams patogiai
namuose! Užsiregistruokite ir atsiskaitykite
tiesiai IKO puslapyje - tai suteiks jums
galimybę mokytis iš video paskaitų, o taip
pat prieigą prie asistentų vadovėlio.

2 ŽINGSNIS - PASITIKRINKIT ŽINIAS

ONLINE EGZAMINAS 

Apjunkite savo žinias iš asistentų vadovėlio,
video paskaitų ir išlaikykite ONLINE
egzaminą. 

3 ŽINGSNIS - GAUKITE SERTIFIKATĄ 

ATC MODULE 2: IN-PERSON
TRAINING 
Metas susitikti ir mokytis gyvai!
Užsiregistruokite 5-ių dienų praktinių mokymų
kursams IKO Centre ir pabaikite programą bei
įgykite oficialų IKO asistento sertifikatą. 



KURSO TRUKMĖ APIE 12 VAL. 
KAINA 160 USD
IŠANKSTINIAI REIKALAVIMAI - NĖRA

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA: 

Asistento vadovėlio e-versija (NESPAUSDINKITE,
fizinę kopiją gausite MODULE 2 metu) 
Video paskaitos:
Points of sail terminology
Kite flight theory
Kite aerodynamics terminology
Basic principles of Aerodynamics
Equipment
Weather wind and tides
International kiteboarding signs 
IKO metinė narystė su DRAUDIMU
(https://www.ikointl.com/kitesurf-insurance)

1.

2.

3.

DAUGIAU INFORMACIJOS IR REGISTRACIJA:
https://www.ikointl.com/course/assistant

 

ATC MODULE 1:
E-LEARNING 



ONLINE
EGZAMINAS

130 klausimų testas žinių pasitikrinimui 

Apjunkite įgytas žinias iš ASISTENTŲ VADOVĖLIO ir VIDEO
PASKAITŲ 
Egzaminas skaitosi išlaikytas jei surinkote 70% teisingų atsakymų
Nepergyvenkite, jei neišlaikėte iš pirmo karto, galėsite bandyti tiek
kartų, kiek prireiks 
Pasižymėkite "užkliuvusius" klausimus ir išsisaugokite klaidas.
Kontaktinių kursų metu bus puiki proga atsakyti į iškilusius
neaiškumus bei taip pagilinti ir užtvirtinti žinias 
Oficialus sertifikatas gaunamas TIK sėkmingai išlaikius ONLINE
EGZAMINĄ ir sudalyvavus MODULE2 kontaktiniuose kursuose
ONLINE EGZAMINAS prieinamas įsigijus MODULE 1 

 



ATC MODULE 2:
In-Person Training

KURSO TRUKMĖ 40H (5-ios dienos) 
KAINA 350Eur 

ĮSIVERTINKITE, AR GALITE DALYVAUTI KURSUOSE: 

Minimalus amžius - 16 metų 
Gebu skaityti ir priimti informaciją anglų kalba (skaidrės ir vadovėlis
paruošti tik anglų kalba, tačiau bendrausime LIETUVIŠKAI) 
Turiu IKO level 4 kaituotojo sertifikatą arba atitinku rekomenduojamą
kaitavimo lygį*. Daugiau info:
(https://www.ikointl.com/course/kiteboarder/advanced)

*_Jei ne viskas pavyksta iš level 4 elementų, nieko tokio, asistentų kursų
metu pasimokysim, tad žinios ir praktika padės tapti geresniu raideriu

KURSUOSE ĮGYSITE IR IŠMOKSITE: 

Spalvotai spausdintą IKO Asistento vadovėlį klasės ir namų darbams 
Asistento sertifikatą ir galimybę dalyvauti IKO ITC kursuose (Instructor
training course) bei tapti IKO level 1 instruktoriumi
Prižiūrėti ir, jei reikia, padėti antro lygio (Kiteboarder level 2) kaitiorui 
Padėti IKO instruktoriui mokyti DISCOVERY (kursas ant kranto), level 2
kaitiorui užtikrinti saugumą, tinkamai parinkti ir suderinti inventorių
pamokai ar nuomai
Dirbti IKO sertifikuotame centre
Prižiūrėti ir organizuoti saugumą spote
Prižiūrėti ir organizuoti mokyklos įrangą užsiėmimams ir rūpintis
einamuoju remontu
Rūpintis nuoma nepriklausomiems kaituotojams (įrangos parinkimas, ir
S.E.A. analizė)
Dalintis informacija apie save IKO puslapyje



PASIRŪPINKITE REIKALINGU
INVENTORIUMI PRIEŠ KURSUS

Pasitikrinkite, ar į kursus atsivežate:

Pilną kaitavimo inventorių (aitvaras, baras, lenta, trapecija, peilis stropoms a.k.a. line-
cuter)*'**
Hidro kostiumą
Šalmą
Impact vest arba plaukimui skirta liemenę
Rašymo priemonę, skirtingų spalvų pieštukų arba tušinukų, trintuką
Užrašų sąsiuvinį

*_Asmeninis inventorius reikalingas riding testui. Kažko trūksta ir neturite? Viskas gerai!
Nepamirškite, kad inventorių galima pasiskolinti arba išsinuomoti, o pamiršus - įsigyti
kursų metu vietoje (line cutter, šalmas, leashas ir t.t.) 
**_Mokymo praktikai inventorių suteikia mokykla (aitvaras, trumpų stropų barai,
saugumo inventorius mokiniams) 



ATC Module2
maksimalus dalyvių
skaičius - 8 
Registruokitės iš anksto ir užsitikrinkite vietą*

Pasirinkite patogią
kursų datą

Išsianalizuokite  ir baikite
Module1 programą 

Pasižymėkite ir užduokite
klausimus apie Module1 ir
Module2 programas

Suplanuokite laisvą laiką
Module2 kursams 

Elektroniniu paštu
gausite rekvizitus
avansui 

8 671 98 415
ATSAKYSIME Į  VISUS KLAUSIMUS

*_Vieta Module2 kursuose rezervuojama tik po avansinio mokėjimo  



You can't buy happiness, but you
can buy a kite lesson...

LAURYNAS JUODEŠKA
IKO EXAMINER

RIDE 
ENJOY
PROGRESS 




