ETIČNI KODEKS TRENERJEV ZVEZE ŠKIS

Etični kodeks trenerjev ureja nekatere točke delovanja trenerjev v bazenu trenerjev Zveze ŠKIS.
Predstavlja vodilo ravnanja trenerjev pri pripravi in izvedbi izobraževanj v okviru Zveze ŠKIS, ravnanja
v odnosu do udeležencev, sotrenerja, prostora in materialov ter Zveze ŠKIS. Vsebino etičnega
kodeksa so sestavili trenerji sami.
SPLOŠNA NAČELA
1. V času izvedbe izobraževanja trener ne konzumira opojnih substanc in ni pod njihovim
vplivom.
2. S svojim vedenjem daje trener zgled udeležencem, tudi v času druženja.
3. Trener je primerno oblečen in nosi ŠKIS majico/srajco. Pri izbiri oblačil mora upoštevati status
udeležencev izobraževanja.
4. Trener se na delavnico dobro pripravi.
5. Trener je točen.
6. Trener izobraževanje izvaja v določenih časovnih okvirjih naročnika in se ga drži.
7. Trener izvaja izobraževanja na teme, za katere se čuti ustrezno usposobljenega oz. je
ustrezno usposobljen.
8. Trener je vir motivacije udeležencem med celotnim dogodkom (projektom), ne samo med
lastno delavnico.
ODNOS DO UDELEŽENCEV
9.
10.
11.
12.
13.

Trener nad udeleženci ne izvaja kakršnega koli psihičnega in fizičnega nasilja.
Trener spoštuje udeležence. Vse udeležence obravnava enakovredno in enakopravno.
Trener ščiti osebne podatke o udeležencih.
Trener je na voljo za pomoč udeležencem tudi po izvedenem izobraževanju.
Izdelkov udeležencev (posnetki, materiali itd.) trener ne daje v javnost brez privoljenja
udeležencev in jih ne posreduje nobeni tretji osebi.
14. Trener upošteva želje udeležencev.
15. Trener izpolni obljube do udeležencev.
ODNOS DO SOTRENERJA
16.
17.
18.
19.
20.

Trener nad sotrenerjem ne izvaja kakršnega koli psihičnega in fizičnega nasilja.
Trener ne blati sotrenerja.
Trener spoštuje sotrenerja.
Trener upošteva medsebojne dogovore s sotrenerjem.
Trener s sotrenerjem vzdržuje dobro komunikacijo.

21. Trener spoštuje avtorsko delo drugih trenerjev. V kolikor želi uporabljati vizualno ali
metodično enake elemente predhodno pripravljenih in izvedenih izobraževanj, mora avtorja
prositi za dovoljenje.
22. Trener med treningom aktivno posluša sotrenerja in se nanj primerno odziva.
23. Trener sprejema odločitve skupaj s sotrenerjem, tudi v primeru kriznega managementa.
ODNOS DO PROSTORA IN MATERIALOV
24.
25.
26.
27.
28.

Trener uporablja materiale racionalno in ekonomično.
Trener vse neuporabljene materiale vrne na Zvezo ŠKIS.
Trener pripravi prostor pred prihodom udeležencev.
Trener pospravi prostor, ko konča z izvajanje izobraževanja.
Trener uporablja pripomočke Zveze ŠKIS, kolikor je le mogoče, vključno z uporabo logotipov
na materialih, kot so učni listi, izročki, prosojnice itd.
ODNOS DO ZVEZE ŠKIS

29. Trener se drži dogovora z naročnikom in ne odpove izvedbe izobraževanja, razen v primeru
višje sile, nesreče ali nalezljive bolezni.
30. Trener se udeležuje internih dogodkov in srečanj bazena trenerjev.
31. Trener je po svojih zmožnostih na voljo za pomoč trenerjem v bazenu.
32. Treningi v organizaciji Zveze ŠKIS imajo prednost pred ostalimi naročniki, četudi so bolje
plačani.
33. Trener širi vrednote Zveze ŠKIS in bazena trenerjev.
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