Úvaha:
Vzdelanie, ohodnotenie, kompetencie

Je úplne bežné, že niektorí ľudia bez vzdelania sú lepšie platení, ako tí so vzdelaním.
Vysvetlenie – buď sú šikovní a spoliehajú sa na seba a nie na zamestnávateľa – SZČO
-

Je charakter ich práce tak náročný a neatraktívny, že o neho nie je všeobecný záujem

A tak tu sú napríklad baníci, smetiari, športovci – ktorí trénujú hodiny a hodiny a periodická tabuľka
im ku šťastiu nechýba.
Títo ľudia sú často riadení a podporovaní vzdelanými ľuďmi, ktorí sú však menej finančne ohodnotení.
Napríklad fyzioterapeut s vysokou školou, ktorý sa stará o športovca so základným vzdelaním.
No má prácu , práve kvôli tomu športovcovi.
Vzdelanie a pravidelné dovzdelávanie je veľmi dôležité. Pokiaľ tu však nebudú baníci, smetiari,
upratovačky, opatrovateľky, atď.... systém padne.
Budeme mať (a vlastne aj máme) tisíce vysokoškolákov, ktorí budú pripravení riadiť a zadávať úlohy,
no nebude komu. Títo ľudia nepôjdu upratovať, triediť odpad, vynášať smeti, či prebaľovať
inkontinetného človeka – je to pod ich úroveň.
A tak produkujeme prevzdelanú spoločnosť , ktorá stráca základ.
Na vysokých školách získavajú znalosti z rôznych oblastí. Človeka s rovnakým vzdelaním stretneme
v ambulancii, v nemocnici, či v ZSS - na oddelení v zmene, ako staničnú, ako hlavnú, ako zástupcu
riaditeľa pre odbornú činnosť, rovnako na škole - kde učí, rovnako na ministerstve, atď ...
Vzdelanie mu umožňuje flexibilitu.
Kompetencie, ktoré má ,vychádzajú ako zo vzdelania, tak z funkcie ktorú vykonáva. Rovnako je to so
zodpovednosťou.
Vďaka vzdelaniu by mali pochopiť súvislosti . Učili sa predsa riadiť, organizovať a zabezpečiť plynulý
chod jednotlivých pracovísk, či rezortov.
Ak nejakú prácu dokáže spraviť stroj, nikto nebude prirovnávať jeho nadobúdaciu hodnotu a údržbu
k svojej výplatnej páske.
Predstavme si opatrovateľku ako stroj. Stroj určený na výkon presných funkcii. Konštrukcia
zodpovedá činnosti (kurz) a ubgrady (kredity) zabezpečujú profesionalitu. Ten stroj riadi
kompetentná osoba.
Ak stroj nebude = táto osoba nebude mať prácu = nebude sa mať kto postarať o osoby odkázané na
pomoc.
Sú profesie , ktoré potrebujeme. Sú veľmi úzko zamerané, ale bez nich to nejde. Dbajme na to, aby
sme ich nestratili. Dbajme na to, aby bol o tieto profesie záujem.
Ak im nechceme vytvoriť primerané podmienky, tak ich stratíme.
,, Kto nemaže, ten nejede“

Tak to vidím ja.
Pekný deň priatelia

Jarino

