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UDDANNELSE AF TEORIINSTRUKTØRER
DUO’en skal i henhold til styrelsens vejledning for DTO’er kunne dokumentere, at teoriinstruktører
har den fornødne baggrund for at kunne undervise i de enkelte teorifag.
DUO’en skal sikre en standardisering af teoriinstruktørerne, så teoriundervisningen lever op til de
normer, som DUO’en sætter for den teoretiske uddannelse.
Indledningsvis skal alle undervisere i teori gennemgå et kursus i undervisningsteknik. Det vil
gælde alle flyvende instruktører uanset om de er en del af DUO'en eller opererer udenfor, men
også undervisere i øvrigt skal have gennemført en eller anden form for pædagogisk kursus som
f.eks. en læreruddannelse, befalingsmand i forsvaret, underviser på fagskoler m.v. Disse kurser
skal kunne dokumenteres.
Alle nye teoriinstruktører skal aflægge en prøve i de(t) fag de underviser i. Prøven skal besvares
med min. 90% rigtige.
DTO-vejledningen foreskriver:
”Teoriinstruktører skal være i besiddelse af den fornødne erfaring indenfor luftfart og i de områder,
som er relevant for de fag de underviser i.”
UL-instruktører som teoriinstruktører
UL-instruktører, der har gennemgået DULFUs instruktørkursus, eller som er konverteret til ULinstruktør med rettighed som PPL- eller SPL-instruktør kan efter klubbens uddannelsesansvarliges
(UA) vurdering godkendes som UL-teoriinstruktør.
Forud for undervisning i et teorifag skal klubbens UA sikre sig, at den pågældende instruktør er
opdateret i det pågældende teorifag, har sat sig ind DUO’ens uddannelsesprogram for teorifaget
og anvender egnet undervisningsmateriale.
Teoriinstruktører som ikke er UL-instruktører
Andre end instruktører kan også godkendes som teoriinstruktører, forudsat at de lever op til
myndighedernes krav jfr. ovenfor. Sådanne teoriinstruktører skal derfor:
- have fornøden indsigt i luftfart generelt
- have særlig indsigt i det fag, som de underviser i
- have gennemgået et pædagogisk kursus, f.eks. som lærer, befalingsmand el.lign.
De pædagogiske krav, der stilles til UL-instruktører, gælder også for teoriinstruktører. Det betyder,
at teoriinstruktører udover den faglige viden også skal være besiddelse af sådanne pædagogiske
egenskaber, at de formår at bibringe eleverne den teoretiske viden på en tidssvarende måde, at de
er opdateret i det pågældende teorifag, at de har sat sig ind i DUO’ens uddannelsesprogram for
teorifaget og at de anvender egnet undervisningsmateriale.
UA skal med forannævnte midler sikre sig, at teoriinstruktører lever op til den standard i viden og
pædagogiske egenskaber der forventes i DULFU.
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Registrering af teoriinstruktører
Uddannelsesstedernes UA skal meddele DUO’en navn på teoriinstruktører og deres baggrund for at
undervise i fagene. Ved relevante nyheder eller ændringer indenfor de enkelte fag, vil DUO’en give
meddelelse direkte til teoriinstruktørerne.
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