Etyka

Dylematy etyczne instruktora – cz. 5
W ostatniej części dylematów etycznych skoncentruję się na powinnościach właścicieli ośrodków szkolenia kierowców.
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Często pisałem w swoich artykułach, że inną mentalności myślenia przedstawicieli naszej
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niżanie cen. Czy faktycznie zapis ten jest przewe własnym gronie. Inni niekoniecznie to po-
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łowo „powinność” oznacza pewien obowiązek, zobowiązanie wobec siebie, ale również wobec swoich pracowników, którzy
są pierwszymi klientami OSK, a także kursantów, dla których wykonywane są usługi szkoleniowe. W tej części kodeksu etycznego można
przeczytać, że właściciel OSK powinien organizować okresowe szkolenia i seminaria podnoszące kompetencje instruktorów. W dzisiejszych
czasach istnieje moda na przeprowadzanie szkoleń. Szkolenie musi jednak wnosić tzw. wartość
dodaną. Powinno zatem wzbogacać zdobytą już
wcześniej wiedzę. Nie można szkolić dla samej
zasady. Nie można szkolić instruktora z zagadnień, które ma on doskonale opanowane, choć
może zdarzyć się sytuacja, że sprawy z pozoru
proste będą stanowiły dla niego swoisty problem. Organizator szkoleń powinien więc dokładnie rozpoznać potrzeby osób szkolonych,
tak aby edukacja nie oznaczała niepotrzebnego wydatkowania pieniędzy. Niech to będzie
też przestrogą dla Super OSK, które od 2012 r.
będą organizatorami trzydniowych szkoleń dla
naszej grupy zawodowej. Pewne problemy mogą
również pojawić się w związku z nowymi pytaniami egzaminacyjnymi. Koncentracja i opanowanie będą podczas studiowania bardzo przydatne. Może warto pomyśleć o tzw. szkoleniach
„miękkich”, które ułatwią nam skupienie uwagi
i opanowanie niepotrzebnych emocji?
Na komentarz zasługują pozostałe punkty
kodeksu, które w czasach wzrostu liczby szkół
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