Etyka

Dylematy etyczne instruktora – cz. 3
W trzeciej części dylematów etycznych chciałbym – zgodnie z obietnicą – kontynuować wątek
dotyczący szeroko pojętej kultury instruktora.
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zy czasy, w których żyjemy, sprzyjają kulturze? Wystarczy włączyć telewizor, radio, internet, aby przekonać się, że kultura, a wraz z nią słowo, to elementy ulegające permanentnej deprecjacji. Bierna chociażby obserwacja różnych sytuacji na drodze pozwala ocenić, że łatwiej być niekulturalnym niż
kulturalnym. Dlaczego? Kultura, podobnie jak
etyka, wymaga od człowieka podjęcia pewnego wysiłku. Trzeba wymusić w sobie określone zachowanie, mówiąc potocznie, musi nam
się chcieć zrobić coś dobrego. Poza tym musimy chcieć widzieć w drugim człowieku przede
wszystkim człowieka, a nie obiekt do wyładowania emocjonalnego.
Nikt z nas nie lubi krytyki, mamy również
problemy z przyznawaniem się do własnych
błędów. Taka jest ludzka natura. Czy jednak
zastanawiamy się, w jaki sposób rozmawiamy
ze swoimi kursantami? Czy umiemy ważyć słowa? Ciągle powtarzam, że dla przyszłych kierowców jesteśmy mistrzami i autorytetami. Wiedza i doświadczenia, które posiadamy, są naszym kapitałem. Miejmy tego świadomość. Czy
nie jest miło, kiedy kursant szczerze powie nam,
że dobrze szkolimy, jesteśmy opanowani, nie
mówiąc już o sile spokoju? Ale żeby być mistrzem, trzeba dobrze operować słowem. Nie
chodzi o to, aby być krasomówcą. Można nawet dysponować niewielkim zasobem słów, ale
używać ich w sposób komunikatywny, przede
wszystkim spokojny i bez zbędnych przerywników. Mam na myśli wulgaryzmy, które zdomino-
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