
Szanowni Państwo!

Każdy szanujący się ośrodek szkolenia kierowców stara się o to, by jak naj-
więcej kursantów zdało egzamin już w pierwszym podejściu. Nie zawsze te 
starania kończą się sukcesem. Nawet najlepiej przygotowany kursant może po-
pełnić błąd lub niedopatrzenie, na które wyczulony jest egzaminator. Przyczyny 
tego stanu rzeczy mogą być różne i często trudno dojść ich źródła. W efekcie 
instruktor notuje kolejny negatywny wynik, ośrodkowi spada tzw. zdawalność, 
WORD „zapycha się” egzaminami, a za wszystko płaci kursant.

To najbardziej oczywisty powód, dla którego instruktorzy powinni się kształ-
cić – zarówno podczas szkoleń, pozwalających na podnoszenie jakości pracy, 
jak i poprzez stały kontakt z egzaminatorami oraz kadrą WORD. Dlatego Insty-
tut Transportu Samochodowego w Warszawie przygotował projekt: 

„Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”.

Celem projektu jest zachęcenie instruktorów nauki jazdy do inwestowania 
w wiedzę – co wzmocni ich pozycję zawodową. Podczas wykładów i samo-
kształcenia e-learningowego instruktorzy będą poznawać sposoby skutecznego 
przekazywania wiedzy, psychologiczne metody pracy z kursantem oraz możli-
wości poprawy wyników egzaminów i wiele innych zagadnień. Zajęcia popro-
wadzą eksperci z zakresu prawa, psychologii i metodyki oraz egzaminatorzy  
z WORD – będzie więc okazja omówić skuteczność egzaminowania i przekazać 
tę wiedzę Waszym kursantom. 
Główne tematy szkolenia:
1. Zdawalność i główne przyczyny niepowodzeń na egzaminie.
2. Ustawa o kierujących pojazdami – planowane zmiany w szkoleniu  

 i egzaminowaniu.
3. Dokumentacja szkolenia – omówienie najczęściej popełnianych błędów. 
4. Prawa i obowiązki instruktora, w tym odpowiedzialność prawna. 
5. Psychologiczna sylwetka instruktora, w tym bariery i możliwości zawodowe. 
6. Problem korupcji, molestowania i mobbingu. 
7. Organizacja pracy własnej, redukcja kosztów, ekonomika szkoły jazdy.

Wszyscy uczestnicy dostaną materiały dydaktyczne: trzy skrypty, dwa  
poradniki (metodyczny oraz praktycznej nauki jazdy) dotychczas niepublikowane, 
planer z terminarzem do lipca 2011 r., zbiór prawa z licencją na aktualizację do lipca 
2011 r., nalepkę magnetyczną na pojazd. Po zakończeniu szkolenia otrzymają Pań-
stwo Zaświadczenie ITS oraz prawo posługiwania się identyfikatorem projektu.

Warto więc zasięgnąć szczegółowych informacji, które znajdą Państwo na 
stronie internetowej www.osk.net.pl, pod numerem 65 575 85 33 lub w swoim 
WORD.


