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Agenda
• Ny syllabus för teoretisk examination

• Tidplan för implementering

• Regelreferenser

• Hur bedömer TS er första utformning av KSA?

• Instructional Systems Design

• Lärdomar från de första revisionerna
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ED Decision 2018/001/R
• Basic knowledge

• ATPL,CPL,IR, EIR(A), CB-IR(A)-samma tabell

• Daterade LO samt dubbletter borttagna

• Nya LO som omhändertar ny teknik

• Ensad utformning av kategorisering ( 010 01 01 01 (01)=subject-topic-subtopic-

paragraph-LO)

• General Student Pilot Route Manual

• Area 100 KSA

• Omfördelning av ämnestimmar

• Nya undervisningsformer

• IFR+VFR Communications slås ihop till 090-Communications
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Tidplan för implementering

31 jan 2022

Ny syllabus

senast 

implementer

ad 

Q3 2019 

Manualrevisioner

30 juni 2020

Sista datum 

att påbörja en 

examinations

period med 

gammal 

syllabus

31 mars 2020

Sista datum 

för 

elevanmälan 

till 

examination

med gammal 

syllabus

1 april 2020?

Första dag 

för att 

påbörja 

examination 

enligt ny 

syllabus

31 dec 2021 

Sista datum i

en 

examinations

period enligt 

gammal 

syllabus
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Regelreferenser

• KSA

- AMC & GM to part ORA-Amendment 5

• Timmar per ämne samt nya LO (Förutom ämne 090-Communications)

- AMC & GM to part FCL-Amendment 4

• LO för ämne 090 Communications samt små förändringar i diverse LO

- AMC & GM to part FCL-Amendment 8

• Samtliga regelförändringar förutom AMC & GM to part FCL-Amendment 8 

är inkluderade i Easy Access Rules för FCL och ORA

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20II%20to%20ED%20Decision%202018-001-R.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/AMC%20GM%20to%20Part-FCL%20-%20Amendmeent%204.zip
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20I%20to%20ED%20Decision%202019-017-R.pdf


TK Syllabus Comparison Document

• Detta exceldokument visar hur LO har förändrats från 

den gamla syllabusen till den nya:

• https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/TK-

Syllabus-Comparison-Document-v2.xlsx

(Inkluderar även förändringar införda genom AMC & GM 

to part FCL-Amendment 8)

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/TK-Syllabus-Comparison-Document-v2.xlsx
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TS bedömning av KSA

• Nytt för alla

• Vi måste börja någonstans

• Manualer-compliant

• Förstår vi hur ni har tänkt att genomföra KSA-

assessment?

• Men, vid tillsyn kommer vi att fokusera på…



8

Instructional Systems Design-ISD
AMC2 ORA.ATO.230(a), GM5 ORA.ATO.230(a), AMC1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b).

• Ett systematiskt och strukturerat sätt att konstruera och 

utveckla ett utbildningsprogram.

• Många olika modeller

• ADDIE- Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation

• Centralt begrepp i CBTA
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ADDIE
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Instructural Systems Design

• Krävs att ni beskriver er modell för ISD

• Fokus på utvärdering och hur utfallet från utvärderingen 

initierar förändring och utveckling av kursen

• Fokusområde vid verksamhetskontroller from 2021
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Tips för manualrevisioner

• Använd parallella versioner av manualer så länge utbildning 

och examination enligt båda syllabus pågår.

• Använd korsreferenslista för KSA som skickats ut (bifoga till 

manualrevisionen)

• Blir någon manual en nyrevision (rev 0) uppskattas om ni är 

noga med att beskriva vilka förändringar som gjorts.

• Gör en ordentlig utvärdering efter första genomförandet av 

en kurs enligt ny syllabus.



Kom ihåg…

Er första KSA-bedömning kommer att vara den bästa ni någonsin 

har gjort!
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