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Kas yra IKO ITC?
Kursų programa 
Išankstiniai reikalavimai kandidatams
Ką jums suteikia instruktoriaus sertifikatas?
Ką turėti su savimi?
Kaip galiu pasiruošti kursams?
Registracija ir kodėl tai svarbu  



Įgykite pranašumą siekiant meistriškumo mokant kaituoti.
Ši pirmaujanti pasaulyje instruktorių ruošimo programa -
geriausias būdas tapti profesionalu ir pradėti savo
gyvenimo nuotykį. Visas pedagogikos turinys ir praktiniai
užsiėmimai kursuose atskleis jums balansą tarp smagaus  ir
saugaus darbo, padės mėgautis veikla ir tuo pačiu išmokys
prisitaikyti prie kiekvieno mokinio individualumo. 
IKO mokymo programa nuolatos atnaujinama, prisitaikant
prie besikeičiančios įrangos, vyraujančių tendencijų ir
apibendrinant IKO instruktorių mokymo praktiką visame
pasaulyje, tad būsite pasiruošę mokyti įvairiomis sąlygomis. 

KAS YRA IKO ITC KURSAI?
ITC - INSTRUCTOR TRAINING COURSE



SAUGUMAS

ITC metu daug dėmesio koncentruosime į pamokas vandenyje, 
 tad mokinio ir jūsų saugumas jame - aukščiausias IKO
prioritetas, išmoksite pasirūpinti mokiniu ir savimi.

IKO MOKYMO METODIKA

Nesekmės - dalis augimo proceso, tad mokysimės taikliai
identifikuoti mokinių klaidas, o pozityviu ir efektyviu būdu
aiškinantis jas su mokiniu pasiektumėt išsikeltus pamokos
tikslus.

PSICHOLOGIJA IR PEDAGOGIKA

Šiose paskaitose, mokysimės atpažinti ir kontroliuoti mokinio
emocines būsenas, kad kaitavimo pamokoje mokinys nepatirtų
nereikalingo streso ir motyvacija išliktų aukštumoje.

IKO ITC PROGRAMA 
IŠMOKYTE MOKYTI NUO 6 IKI 46 MAZGŲ, SEKLUMOJE AR GYLYJE, PUČIANT BET KOKIAI KRYPČIAI

DAUGIAU 

Taip pat jūsų laukia detali mokymo metodika, boat rescue
procedūra, paskaitos ir pamokos kurias vesite jūs, kad galėtumėte
patobulėti visapusiškai.



18 metų amžiaus (gali būti ir mažiau, tačiau tuomet reikės tėvų
sutikimo ir sertifikatą kandidatas gaus tik sulaukus 18-os)
Atitikti IKO level 4 kaitavimo lygį: galėti daryti šuolį su “grabu”,
toeside upwind ridding, board recovery in deep water, rider
recovery, jump transition, galėti pasidaryti deep water self-
rescue, self launching, self-landing, galėti fiziškai nuplaukti 
 200 m atvirame vandenyje
Turėti galiojantį IKO instruktoriaus asistento sertifikatą
Turėti ne senesnį kaip 2 metų pirmosios pagalbos pažymėjimą
arba pabaigti šiuos mokymus instruktorių kursų metu su IKO
egzaminatoriumi
Gebėti įsisavinti informaciją anglų ir lietuvių kalbomis 

REIKALAVIMAI
SIEKIANT INSTRUKTORIAUS
SERTIFIKATO, JUMS REIKĖS:



IKO duomenų bazėje galėsite ieškoti darbo 
 visame pasaulyje
Galimybė siekti aukštesnės kvalifikacijos ir 
 mokyti iki 6-ių mokinių vienu metu
Suteikti elektroninį IKO sertifikatą savo mokiniui,
kuris leis nuomotis inventorių ir tęsti mokymus
kitame IKO centre  

KVALIFIKACIJA PRIPAŽĮSTAMA VISO PASAULIO IKO CENTRUOSE, 

O TAIP PAT:  

Su instruktoriaus sertifikatu įgysite ir metų naryste
su IKO draudimu
Spalvotai spausdintą naujausią IKO instruktoriaus
vadovėlį 
IKO puslapyje ir mobilioje aplikacijoje turėsite
priėjimą prie mokomosios  medžiagos, kuri padės
pamokose



• Inventorių plaukti vietos sąlygomis (aitvaras,
baras, lenta, trapecija su kaito pavadėliu,
peiliukas stropoms)
• Hidrokostiumą ir kitų šiltalų pagal poreikį 
• Šalmą
• Impact vest arba liemenę plaukimui
• Skirtingų spalvų pieštukų, tušinukų, trintuką 
• Užrašų knygutę

*_Pamokose su mokiniais naudosite
mokyklinius aitvarus ir kitą būtiną inventorių 

PASIRŪPINKITE ASMENINIU
INVENTORIUMI*

KURSŲ METU TURĖKITE 



Kursų metu reikės pademonstruoti savo kaitavimo
įgūdžius, tačiau gali ir nebūti tam sąlygų, tad pagal
galimybes turėkite video, kur matytųsi jūsų lygis
Sumokėjus avansinį registracijos mokestį, gausite
elektroninę vadovėlio versiją, pastudijuokite iš
anksto
Pasiruoškite klausimus - atvirose ir grupinėse
diskusijose rasime visus atsakymus
Esate instruktorius asistentas, užsiregistruokite
praktikai mūsų mokykloje prieš kursus 

KAIP GALIU PASIRUOŠTI
KURSAMS?

SKLANDESNIS IR EFEKTYVESNIS
KURSAS - MŪSŲ SIEKIAMYBĖ 



REGISTRUOKITĖS
KURSŲ KAINA 790EUR
40 VAL. 5/6 DIENOS*

*_6A DIENA GALI BŪTI PAPILDOMA JEIGU SAVAITĖS
BĖGYJE NEBŪTŲ VĖJO MOKYMO PRAKTIKAI 

Lietuvoje organizuojami 2 arba 3 instruktorių
kursai šiltojo sezono metu 

IŠSIRINKITE KURSŲ DATĄ

IKO ITC kursuose maksimalus dalyvių skaičius - 8
vieta rezervuojama tik po avansinio mokėjimo (250 Eur) 

REZERVUOKITE VIETĄ AVANSINIU MOKĖJIMU

Greičiausias būdas gauti informaciją - skambutis
+370 671 98 415
Taip pat galite rašyti - labas@kaitavimocentras.lt 

KILUS KLAUSIMAMS SUSISIEKITE 



ATMINKITE

...MES AUGAME, KAI SIEKIAME
PROFESIONALUMO 

ŽMONĖS PERKA NE TAI, KĄ DAROTE, O
TAI, KODĖL TAI DAROTE...



LAURYNAS JUODEŠKA
JŪSŲ IKO EGZAMINATORIUS (SINCE 2018) 

2008-ais metais

KAITUOTI PRADĖJO

nuo 2009 metų
daugiau kaip 12000 mokymo valandų
beveik 600 mokinių 

IKO INSTRUKTORIUS 

laurynas.juodeska@gmail.com
+370 671 98415

KONTAKTAI
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