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Drodzy czytelnicy!
W styczniu 2020 roku podczas 50. Sympozjum GAP nie zdawaliśmy sobie sprawy,
że 51. Sympozjum GAP odbędzie się w całkowicie nowej rzeczywistości. Rok 2020
przyniósł nam wydarzenia, których się nie
spodziewaliśmy i do których niestety ciągle
musimy się dostosowywać.
Zmiany nie ominęły również 51. Sympozjum, które po raz pierwszy odbywa się
w formie hybrydowej. Gazeta Sympozjalna
w całości będzie dostępna tylko w wersji
elektronicznej.
35. Gazeta Sympozjalna porusza tematy
dotyczące: „Kompetencje przyszłości” oraz
„Inwestycje i odporność gospodarcza – wyzwania dla Polski”, a także zawiera informa-

cje o działaniach podejmowanych na terenie
naszej Uczelni.
Szczególne podziękowania składam wszystkim osobom ze środowiska GAP, bez których
nie udałoby się wydać Gazety Sympozjalnej.
W szczególności pragnę podziękować Pani
Redaktor Elżbiecie Cegle, która dokonała
wielu potrzebnych korekt oraz Sylwii Zając,
która jako grafik wspaniale złożyła gazetę
w całość.

Monika Kozyra
Redaktor Naczelny
35. Gazety Sympozjalnej
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Zabawa w chowanego
z emocjami

Nasze braki i ich konsekwencje
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Inwestycje i odporność
gospodarcza – wyzwania
dla Polski

Matematyka, biologia, historia, fizyka,
geografia – to dziedziny nauki, którym
społeczeństwo nadało na tyle dużą wagę,
że zostały wprowadzone jako podstawa
wykształcenia i rozwoju młodej osoby. Nie
można jednak oprzeć się wrażeniu, że czegoś
w tym algorytmie kształcenia ,,światowego”
i ,,oświeconego” człowieka brakuje. Sfera
emocjonalna towarzyszy każdemu, choć
niektórzy próbują ją maskować, a nawet
się jej pozbyć. Inteligencja emocjonalna,
wciąż stanowi niedocenianą część ludzkiej
osobowości i spychana jest na dalszy plan,
a to właśnie ona może stanowić jedną
z ważniejszych kompetencji przyszłości.
Z jednej strony schemat tłumienia emocji
często wpajany jest „od maleńkości”, poprzez
utożsamianie go z pozytywnymi cechami
osobowości, a jednocześnie w dorosłym
życiu wymaga się posiadania umiejętności
komunikacyjnych, których istotnym
elementem jest właśnie zdolność do
wyrażania swoich uczuć.
Sprzeczność tę potęguje fakt,
że w programach nauczania brakuje zajęć
dotyczących rozpoznawania własnych
emocji, nikt nie zachęca do ich zrozumienia
i rozwoju, pozostajemy więc sami ze swoimi
uczuciami, ukrywamy je, nie potrafimy
sobie z nimi radzić, co utrudnia nam życie
i współpracę z otoczeniem. Dlaczego więc
nie przykłada się wagi do kwestii tak istotnie

zwiększającej skuteczność komunikacji
w społeczeństwie, które podzielone
wewnętrznymi konfliktami samo spowalnia
swój własny rozwój? Takie podejście sprawia,
że często stajemy się wykwalifikowanymi,
choć niezbyt dojrzałymi dziećmi udającymi
dorosłych. Dorosłych nieznoszących krytyki
czy sprzeciwu, nieumiejących radzić
sobie z porażkami, stresem, konfliktami.
Pozornie zapatrzeni w siebie, skupieni
na podnoszeniu wyników sprzedażowych
i osiąganiu kolejnych szczebli kariery
stajemy się głusi na to jaką rolę pełnią
w życiu emocje.

Człowiek i jego samoświadomość
Według izraelskiego psychologa, pioniera
i specjalisty z zakresu inteligencji
emocjonalnej, Reuvena Bar-Ona, wpływ
na inteligencję emocjonalną ma wpływ,
oprócz interpersonalnej, nastawionej
na współpracę z innymi, również inteligencja
intrapersonalna, umiejętność radzenia
sobie ze stresem, zdolność do adaptacji,
a także ogólny nastrój każdego człowieka.
Widać więc wyraźnie, że znaczna część
wymienionych sfer ludzkiej natury odnosi
się do pracy nad samym sobą i w tym
zakresie ważna jest samoświadomość,
która w dzisiejszym świecie i codziennym
życiu często pozostaje niedoceniona. To, czy
znamy swoje uczucia i wartości, świadczy
o tym, jak ważni jesteśmy sami dla siebie.

II rok studiów magisterskich,
Marketing i Komunikacja
Rynkowa

Często mówimy bowiem o empatii
i odpowiednim podejściu do drugiego
człowieka, co oczywiście również stanowi
o kompetencji społecznej, a jednocześnie
nie troszczymy się o własne zdrowie
i samopoczucie. Tłumiąc emocje tracimy
możliwość zdobywania ogromnej wiedzy,
a tym samym i wykorzystania wielkiego
potencjału.
Ludzie, którzy odnieśli sukces w świecie
biznesu wielokrotnie podkreślają, że ich
konkretne decyzje to często po prostu
kwestia intuicji. Podejmowanie trafnych
wyborów, zwłaszcza przy niewielkiej
ilości informacji, bądź całkowitym ich
braku to niezwykła sztuka, która świadczy
o wysokiej świadomości emocjonalnej,
wysokiej samoocenie i samokontroli. Bez
tego trudno mówić o znajomości własnego
Ja, a więc także o dojrzałości emocjonalnej.

Emocje w życiu zawodowym
Kadra kierownicza i zarządzająca zwykle,
choć ciągle nie zawsze, zdaje sobie sprawę
z roli i znaczenia kompetencji społecznych,
niezbędnych do przewodzenia zespołowi
ludzi, motywowania ich i zarządzania
nimi, nie wszyscy jednak potrafią dostrzec,
że tak naprawdę każdy człowiek pełni rolę
lidera i kierownika jednoosobowej komórki,
która tak samo potrzebuje zrozumienia,
wysłuchania i zmotywowania. Aby w pełni
wykorzystać potencjał przedsiębiorstwa,
przeprowadza się m.in. analizę jego
mocnych i słabych stron i to samo powinno
dotyczyć ludzi, by skuteczniej i efektywniej
wykorzystać ich talenty i umiejętności.
Chociaż przeprowadzane powszechnie
testy predyspozycji wskazują potencjalne
ścieżki kariery, to często pozostają one
tylko w sferze teoretycznej i rzadko są
wykorzystywane jako przydatne narzędzia
dostarczające wartościowych danych.
We współczesnym świecie bardzo ważna
jest też elastyczność – umiejętność
dostosowania się do ewoluujących
warunków otoczenia. Bez niej zarówno
całe organizacje, jak i indywidualnie
każdy z nas odbiera sobie nowe
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Stefania Strzałka

CV do poprawki

II rok studiów licencjackich,
Ekonomia,
Studencki Instytut Analiz
Gospodarczych

-A co oni umieją, ci Młodzi Kandydaci?
-Praktycznie wszystko.
-Radosław jestem, umiem skopiować dane, wkleić dane, wyszukać pionowo.
-Mirosław, projekty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. Raporty: produkcja, dystrybucja, … 
-Zbigniew, brawurowa obsługa Pakietu Office.

możliwości rozwoju i buduje wokół siebie
mur na fundamentach lęku, niezrozumienia
i potrzeby ciągłej kontroli.
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Posiadanie nierozwiniętej inteligencji
emocjonalnej i społecznej może nie tylko
pogorszyć nam relacje z innymi, ale wpływa
także na poczucie braku sensu w pracy, a stąd
już krótka droga do wypalenia zawodowego
czy depresji. Nic więc dziwnego, że często
obawiamy się sztucznej inteligencji, która
może nas zastąpić, skoro sami z taką
łatwością obniżamy własną wartość.
Technologia, która ma być udogodnieniem
i pomocą postrzegana jest jako zagrożenie,
przy czym jednocześnie sami pozbawiamy się
największego atutu, jakim jest umiejętność
rozumienia własnych emocji oraz potrzeb
otaczających nas ludzi. Bez tego przyszłość,
w której ludzie nie są zdolni do radzenia
sobie z emocjonalnością, rozmawiania
o niej i współodczuwania, nie wygląda zbyt
optymistycznie, bo rzeczywiście maszyny być
może lepiej poradzą sobie w takiej sytuacji
z powierzonymi zadaniami. Nie potrzebują
same kierować swoim życiem, nie wpadną
w depresję, ani nie muszą radzić sobie
z natłokiem negatywnych myśli. Co więcej
będą one w stanie bezbłędnie rozpoznawać
i analizować ludzkie emocje zyskując
przewagę nad człowiekiem w tej kwestii.

Inteligencja emocjonalna jako kompetencja
przyszłości
Chociaż taka wizja przyszłości to bez
wątpienia przykra perspektywa, warto
zaznaczyć, że inteligencja emocjonalna
to kompetencja przyszłości, którą można,
a wręcz trzeba rozwijać na każdym
etapie życia, aby móc w pełni prawidłowo
funkcjonować w środowisku atakowanym
dziś przez nadmiar różnorodnych bodźców.
Im wcześniej zaczniemy nad nią pracować,
tym większa szansa, że ominą nas lęki
społeczne, wypalenie zawodowe, osiągniemy
sukces i satysfakcję z życia. Nasuwa się więc
pytanie, czy bez powyższych umiejętności
sami nie staniemy się „robotami bez uczuć”,
w dodatku omylnymi?

Chociaż przyszłość jest zawsze dużą
niewiadomą to rosnąca w ostatnim czasie
świadomość społeczeństwa zmniejsza szansę
na spełnienie się czarnego scenariusza.
Podkreślana coraz częściej istotność
emocji, a także umiejętność zarządzania
nimi, być może sprawi, że praca będzie
dla społeczeństwa mniej uciążliwym
i stresogennym obowiązkiem, a stanie
się sposobem na realizację samego siebie
i podnoszeniem ogólnego dobrobytu.
Inteligencja emocjonalna, do tej pory
niedoceniania, staje się powoli przedmiotem
zainteresowań coraz większej grupy
osób, a specjaliści podkreślają rolę nauki
rozpoznawania i radzenia sobie z własnymi
uczuciami od najmłodszych lat. Jak w każdej
innej dziedzinie życia tak i w tej lepiej
jak najwcześniej zapobiegać wystąpieniu
określonych problemów, niż później
naprawiać nagromadzone podczas wielu lat
niedopatrzenia i zaniedbania. Najważniejszą
rolę mają tu do odegrania rodzice, na których
spoczywa odpowiedzialność za rozwój
dziecka od najmłodszych lat.
Zakładając, że swojej emocjonalnej sferze
życia ludzie zaczną poświęcać więcej
uwagi i stanie się ona ważnym elementem
w życiu codziennym każdego człowieka,
prawdopodobnie ludzkość czeka obiecująca
przyszłość, w której technologia nie będzie
konkurencją, a przydatnym narzędziem
pomocnym w dalszym globalnym rozwoju.

Źródła ilustracji:

CV do poprawki
Niech pierwszy rzuci smartfonem, kto ani
razu nie zapytał Google „jak napisać CV”.
W odpowiedzi na tę frazę otrzymujemy około
870 tysięcy wyników. Wydawać by się mogło,
że to całkiem zadowalająca ilość wiedzy
i każdy z zainteresowanych po jej przyswojeniu będzie w stanie bez wysiłku popełnić CV
zapewniające mu zaproszenie na rozmowę
kwalifikacyjną. Jednak każdy, kto choć raz
znalazł w Internecie, poradnik o tym, w jakiej
formie nasze (nie)kompetencje będą wyglądać korzystniej, wie jak bezwartościowe jest
to 870 tysięcy. Można zatem wysnuć tezę,
że w CV, poza kolorem czcionki, wspomniane
kompetencje też mają znaczenie. I niestety,
pisząc: kompetencje, nie mam na myśli obsługi popularnego edytora tekstowego i prawa
jazdy kat. B. Świat się zmienia: automatyzacja
i globalizacja bezpardonowo przemeblowują
rynek pracy, a co za tym idzie, również CV
przyszłych Młodych Kandydatów. Tym razem
zmian będzie wymagać nie tylko klauzula
o przetwarzaniu danych osobowych.

Czy różnisz się od robota?
Należy pamiętać, że kompetencje to nie
tylko wiedza i umiejętności przypisane do
danego stanowiska, lecz najważniejsza jest
umiejętność ich zastosowania w zmieniającej
się rzeczywistości. Z uwagi na postępującą
automatyzację kompetencje, które zyskują
na znaczeniu, to te odróżniające ludzi od robotów. Znajdziemy pośród nich m.in.: przedsiębiorczość, inteligencję emocjonalną, krytyczne myślenie czy kreatywność; do pożądanych
należą również kompetencje inżynierskie,
zaawansowane kompetencje cyfrowe i wiele
innych. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością poszukiwane umiejętności również
ulegają zmianie, dlatego szczególnie pożądane jest kształcenie ustawiczne i zdolność
szybkiego uczenia się.

Niekończąca się nauka

unsplash.com

Kształcenie ustawiczne polega na uczeniu
się przez całe życie i charakteryzującym
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się elastycznością, więc nie ograniczonym
miejscem ani czasem. Opiera się na trzech
elementach: ciągłości, kreatywności i umiejętności samodzielnej nauki. Wyjątkowy charakter tych cech determinuje fakt, że w szybko
zmieniającej się rzeczywistości posiadana
wiedza równie szybko staje się nieaktualna.
Umiejętność uczenia się pozwala na odświeżanie swojej wiedzy, dostosowywanie się do
nowych warunków pracy, w tym zdobywanie kolejnych umiejętności i kompetencji
koniecznych do aktualizowania CV przez
Młodych Kandydatów. Jest to niezwykle
ważne w kontekście częstej zmiany pracy,
co już następuje, a w przyszłości może stać
się wręcz potrzebą chwili. Obecni Młodzi
Kandydaci w całej swojej karierze zawodowej
prawdopodobnie dwudziestokrotnie zmienią
miejsce zatrudnienia.

piszą o trzyfazowym cyklu nieustającej aktywności pracownika, który również może okazać
się nieoceniony. Dlatego, powtarzając za nimi,
Szanowni Młodzi Kandydaci, „zarabiajcie,
uczcie się i miejcie aspiracje”!

Źródła:
Hart R., Using e-learning to help students develop life-

long learning skills, Royal Roads University, 2006.
Głąbicka K., The importance of lifelong learning in XXI

century, Central European Review of Economics & Finance Vol. 8, No. 2, 2015.

Kiler-ów dw-óch, reż. Juliusz Machulski, Polska 1999.
Malik R., Ewolucja rynków pracy pod wpływem prze-

mian technologicznych – aktualne wnioski dla Polski,
W: „Polska po 2015 roku: gospodarka, społeczeństwo”, red.

***

Krawczyk M., Warszawa 2018.

W obliczu zmian na rynku pracy najważniejsza stała się zdolność dostosowania swoich
umiejętności do nieustająco zmieniających
się wymagań. Młodzi Kandydaci muszą,
po pierwsze: zdobyć umiejętność samodzielnego uczenia się, po drugie: pozyskać
nietypowe kompetencje, i wreszcie: dokonać
kilku poprawek w CV (kolejność zamierzona
i raczej rekomendowana). J. Taylor i D. Hardy

Wykorzystanie metody firmy Monster, Oficyna Ekono-

Taylor J., Hardy D., Jak efektywnie poszukiwać pracy.
miczna, Kraków 2006.

Kompetencje przyszłości. Raport, https://www.startup.
pfr.pl/media/filer_public/cf/27/cf27122f-2285-4c9d-a7fe-c7967125cafa/raport_kompetencje_przyszlosci.pdf,
[dostęp: 20.03.20 r.].
Źródła ilustracji:
unsplash.com

Joanna Ujczak

Fińska recepta na deficyt
kreatywności

I rok studiów magisterskich,
Analityka Gospodarcza,
Studencki Instytut Analiz
Gospodarczych

Zmiany są nieodzownym elementem życia, tworzącym przyszłość. Mogą one prowadzić
w stronę postępu lub okazać się nieudane, jednak bez nich świat stałby w miejscu. Istnieje
więc pewne ryzyko, ale także nieskończone możliwości, które wymagają ludzi odważnych,
pomysłowych, kreatywnych. Właśnie kreatywność jest jedną z kluczowych kompetencji
przyszłości. Ken Robinson – znany na świecie pisarz i mówca – w jednej ze swoich książek
określa ją jako największy dar ludzkości. Pisze również, że „Jednym z głównych powodów,
dla których tak wielu ludzi myśli, że nie są kreatywni, jest edukacja”. Nie musi jednak tak
być, okres szkolny może i nawet powinien być czasem, kiedy nasza kreatywność intensywnie się rozwija.

dzieci nie muszą za wszelką cenę starać
się o wysokie oceny, mogą więc skupić się
na rozwoju swoich umiejętności i przede
wszystkim poszerzaniu wiedzy. Istotną rolę
odgrywa również atmosfera, nauczyciele
współpracują z uczniami na zasadach
partnerskich, nie przywiązuje się wagi do
hierarchii. Wykonywany zawód jest bardzo
szanowany i prestiżowy, nauczyciele nie
są odgórnie kontrolowani, sami mogą
decydować o metodach nauczania, które
uważają za najbardziej odpowiednie.
Duże zaufanie wynika również z trudnego
i długiego procesu kształcenia w kierunku
pedagogicznym oraz dalszej rekrutacji
na stanowisko w szkole.

Rewolucje przeszłości
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Człowiek niemal od zawsze dążył do rozwoju
i dokonywał coraz to odważniejszych
odkryć. Kolejne rewolucje przemysłowe,
które niewątpliwie były przełomowymi
momentami w dziejach ludzkości.
Wynalezienie maszyny parowej, pierwszej
żarówki Edisona, czy silnika spalinowego
Diesla było za każdym razem dużym
krokiem naprzód. Nie powstałby żaden
z tych wynalazków, gdyby ich twórcy
nie wykazali się kreatywnością. To, co
znane, jest dobre, natomiast to, co nowe,
może być jeszcze lepsze, dlatego właśnie
nieszablonowe myślenie powinno się
rozwijać od najmłodszych lat. Dzieci mają
w sobie najwięcej kreatywności, nie boją
się popełniać błędów ani nie stronią od
nowych doświadczeń, a dodatkowo posiadają
nieograniczoną ciekawość świata.

Dlaczego kreatywność?
Patrząc w przyszłość, najczęściej myślimy
o nowych technologiach, zmieniających
nasze życie. Swoje wyobrażenia opieramy

Wszechobecne/nudne schematy
Edukacja jest jednym z fundamentów
kształtowania naszej osobowości, podczas
nauki wczesnoszkolnej najwięcej chłoniemy
z otoczenia, a szkoła jest niezwykle istotną
instytucją dla młodego pokolenia. Należy
jednak pamiętać, że choć wszyscy jesteśmy
ludźmi, to posiadamy różne talenty,
motywacje czy życiowe potrzeby. System
edukacji w większości krajów przeważnie
nie uwzględnia tych różnic, poziom
nauczania dostosowuje się do najsłabszych
jednostek w grupie, ograniczając rozwój
innych. Testy uczą myślenia schematami,
w mniejszym stopniu zorientowane są
na zdobywanie wiedzy i wywołują dużą
presję na zdających. Szkoły coraz częściej,
zamiast koncentrować się na rozwijaniu
potencjału uczniów, przywiązują większą
wagę do osiąganych przez nich wyników.
Można powiedzieć, że pomiar dydaktyczny
odgrywa coraz większą rolę, kosztem nauki.

W Finlandii mogli się wyłamać
Nie wszystkie systemy edukacji są do siebie
podobne, przykładem jest wyłamująca się
ze schematów Finlandia. Szkolnictwo w tym
kraju jest oceniane jako jedno z najlepszych
na świecie, co pokazują wysokie wyniki
badania PISA – międzynarodowego badania
umiejętności uczniów, którzy ukończyli
15. rok życia. System ten wyróżnia przede
wszystkim duży nacisk na samodzielność,
rozwijanie pasji i dostosowanie nauki
do indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów, czemu sprzyja także mała
ich liczba w klasie. Zajęcia w szkole są
krótsze, a wakacje dłuższe, dzięki czemu
dzieci mają odpowiednio dużo czasu
na odpoczynek i zajęcia pozaszkolne, co
zwiększa koncentrację, a co za tym idzie
i efektywność nauki. Wyeliminowano też
współzawodnictwo między uczniami,
do 16. roku życia nie ma obowiązku
podejścia do egzaminów, wobec czego

na filmach science fiction, w których
pojawiają się roboty, latające samochody
i wiele innych nowoczesnych urządzeń
mających ułatwiać wykonywanie
codziennych czynności. Patrząc na kolejne
rewolucje przemysłowe, można odnieść
wrażenie, że w tym wszystkim zabraknie
miejsca dla człowieka. Nic bardziej mylnego,
rynek pracy nadal będzie potrzebował ludzi,
choć z pewnością zmienią się oczekiwania,
tak jak stało się to już wcześniej np.
w związku z powszechną automatyzacją.
Pokolenia na rynku pracy stopniowo się
wymieniają, a każde kolejne oczekuje
innych warunków zatrudnienia, natomiast
pracodawcy wymagają różnych umiejętności.
Ze względu na tak intensywne przemiany,
istotne będą kompetencje ponadczasowe.
Finowie uważają, że najbardziej kluczowym
aspektem szkolnictwa jest nauka
samodzielnego myślenia, poszukiwanie
sposobów skutecznego rozwiązywania
problemów. Z tego też względu
nie ingerują oni w konflikty między uczniami,
co pozwala im nauczyć się mierzyć się
z trudnymi sytuacjami, które czekają ich
w dorosłym życiu.

Ekspansja ku nieznanemu

9

Źródła:
Czujko-Moszyk E., Sukcesy fińskiego Systemu Edu-

Nie wiemy, co czeka nas w przyszłości, jak
zmieni się rynek pracy ani jakie zawody
będą najbardziej potrzebne. Musimy być
przygotowani na wszystko, być elastyczni
i umieć przystosować się do zmian.
Jednocześnie to my te zmiany tworzymy,
dlatego tak ważne jest powstawanie nowych
idei, nowych przedsiębiorstw z niebanalnymi
rozwiązaniami i usprawnieniami. Edukacja
w Finlandii nastawiona jest na rozwijanie
młodych umysłów nie pod kątem tego, co
jest teraz, ale pod kątem potrzeb przyszłości,
nawet tej odległej. Każdy człowiek ma w sobie
kreatywność, wszystko zależy od tego, jak
ją wykorzysta.

kacji, Czyli Dlaczego Finlandia Szczyci Się Jednym
Z Najlepszych systemów Szkolnictwa Na świecie –
porównawcze Studium Przypadku, Studia Edukacyjne, nr 48 (kwiecień), 2018, s. 349-65.
Palka D., Stecuła K., Postęp technologiczny – dobro-

dziejstwo czy zagrożenie?, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji., Opole 2018, s. 587–595.
Robinson K., Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywno-

ści, 2017.
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Zabójstwo zdalnego nauczania –
denat: kompetencje

III rok studiów licencjackich,
Gospodarka i Administracja
Publiczna

Doszło do niecodziennego zdarzenia. Popełniono morderstwo w czasach pandemii. Sprawcą
jest Nauczanie, ksywa - „Zdalne”. Każdy twierdził: „Taki dobry chłopak był, zawsze dzień
dobry na klatce mówił”. System zawiódł, zebrał żniwo.

Skrytobójca
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W obecnych czasach jesteśmy zmuszeni do
spędzania większej ilości czasu w domu,
zrezygnowania lub ograniczenia kontaktów
międzyludzkich oraz do nauki przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, co u niektórych powoduje zmniejszenie motywacji do codziennych czynności
oraz co gorsza - do rozwoju osobistego.
W momentach przestoju w życiu i zmniejszonej aktywności nie rozwijamy naszych
kompetencji lub jest to dla nas znacznie
trudniejsze, aby się zmobilizować. Czas studiów jest dla nas idealnym momentem, aby
rozwijać się nie tylko studiując, zdobywając
wiedzę kierunkową, ale wykorzystywać czas
między zajęciami na samorozwój, a w panującym czasie ze względu na nauczanie
zdalne mamy więcej czas (np. brak dojazdów
na uczelnie) i mogłoby to oznaczać, więcej
czasu dla nas, na dokształcanie się, na zdobywanie kompetencji, ale przez przytłoczenie ze świata zewnętrznego – nie robimy
tego w tak dużym stopniu jakbyśmy mogli.
Pomimo wszelakich udogodnień ze strony
skrytobójcy, nasz rozwój w kierunku kompetencji przyszłości jest zaburzony, a same
kompetencje stają się ofiarą systemu.

Trup
Z raportu Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że kompetencje ludzi nie były
wystarczające dla trzeciej rewolucji cyfrowej,
a co dopiero do czwartej, która aktualnie
trwa. Pokaźna część pracowników będzie
zmuszona do nabycia dodatkowych lub
całkowicie nowych kwalifikacji zawodowych
(World Economic Forum, s.36). Tempo zmian
jest ogromne, a wynika ono z wszechstronnej
digitalizacji, wymagającej od nas nowych
umiejętności oraz modyfikacji naszego sposobu myślenia i rozwiązywania problemów.

„Kluczowe kompetencje, w które warto
inwestować:
1. Myślenie analityczne i innowacyjne.
2. Strategie uczenia i aktywne uczenie się.
3. Kreatywność, oryginalność i inicjatywa.
4. Krytyczne myślenie i analiza.
5. Rozwiązywanie złożonych problemów.
6. Przywództwo i umiejętność wpływania
na innych.
7. Inteligencja emocjonalna
8. Rozumowanie, rozwiązywanie problemów i budowanie koncepcji (idei).
9. Analiza systemowa
i wyciąganie wniosków”.
Przytoczyłam 9 z 15 kompetencji, które
stanowią podstawę do oskarżenia „Zdalnego”,
a każda z nich to kolejny zarzut działający
na niekorzyść oskarżonego, bowiem ich posiadanie i rozwój to warunek chociażby znalezienia dobrej pracy w przyszłości i utrzymania jej jak najdłużej, tym bardziej, że są
to kompetencje poznawcze, a nie manualne
i fizyczne, które królowały jeszcze parę lat
temu. Na teraźniejszym rynku pracy liczą się
umiejętności nieszablonowe, które niestety
trudno zdobyć i ukształtować w aktualnym
systemie edukacyjnym w Polsce.
Zarzut pierwszy: Myślenie analityczne
i innowacyjne – rozwija się w nas podczas
analizy danego przypadku lub problemu,
która to analiza musi być poparta wiedzą,
wymaga czasu i skupienia. Odbywające się
dziś, w czasie pandemii, ćwiczenia w formie
zdalnej, nie motywują studentów do szukania nieszablonowych rozwiązań zadań,
skoro wystarczą dwa kliknięcia w klawiaturę
komputera, aby uczestniczyć w zajęciach.
Zarzut drugi: Aktywne uczenie się - podczas zajęć zdalnych nie jest tak efektywne,
jak podczas zajęć stacjonarnych. Formy
w postaci debat, dyskusji piramidowych, dyskusji panelowych, dyskusji wielokrotnych
są interesujące na zajęciach stacjonarnych,

ale w momencie kiedy te formy pojawiają się
podczas nauki zdalnej, nie cieszą się dużą
wydajnością i tracą swój potencjał. Podczas
tych aktywności potrzebujemy stosować
komunikację niewerbalną (oprócz wymawianych przez nas słów, ważny jest ton
wypowiedzi, barwa głosu, akcenty i ogólna
mowa ciała) która podczas zajęć zdalnych może być często zaburzana przez np.
problemy techniczne.
Zarzut trzeci: Kreatywność, oryginalność
i inicjatywa – w tych czasach? Cechy
niesamowicie potrzebne, nie tylko w życiu
artysty, ale również w innych zawodach. Dziś
wszystko mamy na wyciągnięcie ręki i nasza
praca w dużej mierze opiera się na metodzie
„kopiuj, wklej”, co w żaden sposób nie sprzyja
inicjatywie, kreatywności, oryginalności.
Zarzut czwarty: Przywództwo i umiejętności
wpływania na innych – podczas zdalnych
zajęć rozwijanie tych kompetencji jest
bardzo utrudnione. Najlepiej te zdolności
ćwiczyć i zdobywać podczas bezpośredniego
kontaktu z człowiekiem. Wpływ na innych
nie wywołuje się tylko po przez słowa, ale
również przez komunikację niewerbalną,
która podczas zajęć zdalnych jest prak-

tycznie niemożliwa do dostrzeżenia, co nie
pozwala w pełni praktykować umiejętności wpływania na innych skoro jedynym
naszym atutem do wykorzystania jest mowa
werbalna.
Zarzut piąty: Inteligencja emocjonalna na którą według Reuvena Bar-Ona składa się:
inteligencja intrapersonalna, radzenie sobie
ze stresem, zdolność adaptacji oraz ogólny
nastrój. Jest to umiejętność, której w samotności nikt nie jest w stanie się nauczyć,
ponieważ jest to zdolność pozapoznawcza,
stworzona aby ludzie efektywnie radzili
sobie z naciskami i potrzebami środowiskowymi (M. Caban, T. Rewerski 2005, s. 9).
Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
i zdolności adaptacji, w czasie powrotu do
normalności, poskutkuje brakiem możliwości odnalezienia się w pracy zespołowej, co
w późniejszym czasie może doprowadzić do
nieosiągnięcia sukcesu zawodowego.

zapewnionego wsparcia od otoczenia,
w końcu – bez możliwości zdobycia nowych kompetencji w aktualnym systemie
nauczania. W trakcie nauczania w trybie
zdalnym nie jesteśmy wstanie prowadzić
naturalnego treningu kompetencji, które
tak jak mięśnie, bez treningu, po czasie –
zanikną. W ten sposób jedno z pokoleń
stało się generacją wykluczenia kompetencyjnego. Zostaliśmy pozbawieni czasu
na rozwój i naukę kluczowych kompetencji,
bez których nigdy w sposób łatwy nie uda
nam się zmienić profesji, na zastraszająco
szybko zmieniającym się rynku pracy.
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Zostaliśmy zmuszeni do siedzenia
w domach, pozbawieni motywacji do nauki
i pracy nad własnymi umiejętnościami, bez
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Poza horyzont. Kurs
na edukację.
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Jest rok 1821. Na kontynencie europejskim
upowszechniają się maszyny parowe. Pojawiają się nawet pierwsze lokomotywy, choć
jeszcze mało kto myśli wówczas o kolei, nie
wspominając o samochodach. Przestworza i kosmos były raczej domeną poetów.
Wynalazcy marzą o komunikowaniu się
na odległość, ale pierwszy telegraf powstanie dopiero za kilkanaście lat, a telefon –
za kilkadziesiąt. Na kino przyjdzie poczekać
bez mała 75 lat. Zresztą co tam kino – wciąż
ludzkość uzależniona jest od świec, pierwsza
lampa naftowa pojawi się kilkadziesiąt lat
później, podobnie jak żarówka elektryczna.
Zdecydowana większość społeczeństwa żyje
na wsi, ale doświadcza istotnej zmiany –
pojawia się instytucja powszechnej szkoły,
gdzie z roku na rok coraz więcej dzieci zasiada w ławkach i słucha lekcji głoszonej przez
nauczyciela stojącego przy tablicy.
Jest rok 2021. Od 60 lat ludzie latają w kosmos, kwestią czasu jest powszechniejsza
dostępność takiej podróży. Bo doświadczenie
lotu samolotem ma naprawdę spora część
z nas. Jesteśmy coraz bardziej znudzeni
samochodami, rezygnujemy z telewizorów,
stacjonarny numer telefoniczny może mają
jeszcze nasi rodzice. Komunikujemy się
coraz częściej zdalnie, w czasie pandemii to
niemal wyłączny sposób kontaktu ze znajomymi. Zresztą zdalnie pracujemy, zdalnie kupujemy, zdalnie odbywamy praktyki religijne,

zdalnie wchodzimy w związki. Jako ludzkość pracujemy nad fuzją termojądrowa, ale
nawet takie urządzenia jak pralki, zmywarki
czy odkurzacze prawdopodobnie mogły
doprowadzić naszych przodków sprzed 200
lat do zawału. I chodzimy do szkoły, gdzie…
dzieci zasiadają w ławkach i słuchają lekcji
głoszonej przez nauczyciela przy tablicy.
„W przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszych uczniów
rozwiązywania problemów jutra”. Jest
wielu autorów, którym przypisywane jest to
powiedzenie, ale mniejsza o autorstwo – powyższe zdanie skrótowo opisuje podstawowy
problem, z którym mierzy się współczesna
edukacja. A w praktyce mierzymy się my,
bo przecież każda i każdy z nas albo ma
już za sobą doświadczenie szkoły, albo jest
w trakcie „doświadczania” uroków tej instytucji (ewentualnie za sprawą dzieci czy wnuków będzie mieć z ze szkołą do czynienia).
Zresztą edukacja w jakimś sensie porządkuje
całą rzeczywistość – choćby letnie czy zimowe wakacje wyznaczają rytm społecznego
życia. Nie ma chyba innej instytucji, rozumianej w szerokim sensie, która tak mocno
determinowałaby nasze funkcjonowanie.
Trudno się zatem dziwić, w dobie tak ogromnych i dynamicznych zmian, że w bardzo
wielu środowiskach pojawia się przekonanie o konieczności wymyślenia edukacji

na nowo, tak aby odpowiadała wyzwaniom,
których w gruncie rzeczy jeszcze nie znamy.
Wystarczy sobie bowiem wyobrazić, że dzieci, które w tym roku rozpoczęły pierwszą
klasę (rocznik 2013), będą aktywne zawodowo prawdopodobnie do ok. 2080 roku. Nikt
nie wie, jak będzie wyglądać świat za 10 lat,
to co dopiero prognozować rzeczywistość
końca XXI wieku?!
To spostrzeżenie stanowi samo w sobie
fundament każdej odpowiedzi na pytanie
o przyszłość edukacji. Jakkolwiek byśmy jej
nie zaprojektowali, musi ona spełniać co najmniej jedną funkcję – uczyć, jak się uczyć.
Pytania o treść kształcenia są całkowicie
wtórne wobec tego podstawowego zagadnienia – człowiek, a zwłaszcza człowiek żyjący
w XXI wieku, musi być gotowy do nieustannego uczenia się. Uczenia się przez całe
życie (lifelong learning), albo wręcz „uczenia
się poprzez życie” (learning throughout life),
jak określają to dokumenty UNESCO sprzed
już … 30, a nawet 50 lat.
Nie da się jednak całkowicie uciec od określenia, czego konkretnie powinniśmy uczyć
w szkołach. W powszechnej opinii nie tylko
dzieci i młodzież, ale także dorośli powinni nabywać kompetencji cyfrowych, gdyż
funkcjonowanie w świecie czwartej rewolucji przemysłowej będzie na wszystkich
z nas wymuszać konieczność poruszania się
w cyfrowej rzeczywistości. Nie można jednak
zapominać, że w tej właśnie rzeczywistości
już niedługo (a niemal na pewno w 2080) nie
będziemy konkurować już tylko ze sobą, ale
także, a może przede wszystkim – z maszynami. Zatem już dziś musimy szukać takich
obszarów, w których człowieka nie zastąpią
maszyny, albo gdzie człowiek zawsze będzie
mieć nad maszyną przewagę.
Takim obszarem są niewątpliwie kompetencje społeczne, stanowiące obok wiedzy
i umiejętności istotny komponent kształcenia. Nie trzeba zresztą sięgać wyobraźnią
roku 2080, aby dostrzec, że już dziś kompetencje społeczne są jednym z kluczowych

czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy. Braki w tym zakresie, skutkujące m.in. dramatycznie niskim poziomem
zaufania, są istotną barierą rozwoju naszego
kraju. Co gorsza, perspektywy na przyszłość
nie rysują się zbyt optymistycznie – także
za sprawą nowych środków komunikacji więzi społeczne ulegają postępującej
fragmentacji. Szkoła, która kiedyś stanowiła
przestrzeń dla tworzenia wspólnoty (lokalnej, regionalnej, narodowej, etc.), w obliczu
rozpadu społeczeństwa na kawałki nie jest
w stanie temu trendowi przeciwdziałać.
Raport „Poza horyzont. Kurs na edukację” jest
próbą z jednej strony odpowiedzi na pytanie,
w jakim miejscu znajduje się obecnie polski
system edukacji i jakiego są jego największe słabości, a z drugiej strony wskazania,
w jakim kierunku powinny iść niezbędne
zmiany. Autorzy opracowania nie roszczą sobie prawa do prezentowania kompleksowego
planu reformy edukacyjnej, co raczej starają
się uwrażliwić odbiorców na główne zagrożenia, wynikające z uwarunkowań krajowych
i zagranicznych, i zachęcić do spojrzenia
na szkołę w odmienny sposób od tego, do
którego większość z nas jest przyzwyczajona. Stworzenie szkoły na miarę XXI wieku
musi być bowiem poprzedzone zmianą
społecznego imaginarium, czyli naszego wyobrażenia o tym, po co nam edukacja i czym
powinna ona być.
Co jednak najistotniejsze, bez uruchomienia
poważnej publicznej debaty na ten temat nie
tylko pozostaniemy z XIX-wieczną edukacją, ale także, a może przede wszystkim, nie
będziemy w stanie odpowiedzieć na inne
trapiące nas problemy współczesności, takie
jak choćby kwestia relacji między państwem
a obywatelem, które w pełnej krasie obnażyła
przed nami pandemia koronawirusa. Jeśli
coś ma nam bowiem pomóc zmierzyć się odważnie z wyzwaniami przyszłości, to nie ma
lepszego wehikułu niż edukacja. Tylko ona
jest w stanie przenieść nas „poza horyzont”.
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Otoczenie (nie)dostępne
A gdybyśmy już zawsze musieli pozostać w domach, tylko dlatego że świat nie byłby dostosowany do fizycznych możliwości ludzi? Teraz łatwiej sobie wyobrazić tę utopijną wizję
w naszej koronawirusowej rzeczywistości. A przecież są osoby, które pozostają w domach
przez ograniczenia w przestrzeni publicznej, nie tylko w sytuacji pandemii.

Zamknięte szkoły i uczelnie. Nieczynne
lokale fryzjerskie i kosmetyczne. Urzędy
z ograniczonym dostępem, zamknięte
kościoły, ogrodzone parki i lasy… Koronawirus przyniósł nie tylko strach o siebie
i bliskich, ale odebrał nam to, co do tej
pory było na wyciągnięcie ręki, przynosiło
radość i napędzało do działania.
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Osoby niepełnosprawne codziennie
“zmagają” się z infrastrukturą miejską.
Nie są w pełni samodzielne, a sprzęt, który
ma ułatwiać im codzienność (na przykład
wózek inwalidzki), staje się przeszkodą
w starciu ze schodami i drzwiami szkoły,
urzędu lub pracy.
Na skutek niedostosowanej infrastruktury publicznej osoby niepełnosprawne są
uzależnione od pomocy najbliższych lub
dobrej woli przechodniów. Tracą pewność
siebie, a wyjście poza tzw. “strefę komfortu” staje się niejednokrotnie przedsięwzięciem ponad miarę. W rezultacie osoby te
często są skazane na bierność zawodową, rezygnują z wykonywanej pracy lub
w ogóle jej nie podejmują. Aktywizacja
zawodowa dla osób niepełnosprawnych

nie jest tylko drogą do uzyskania finansowej
samodzielności. Jest jedną z części terapii –
dostarcza satysfakcji i spełnienia, pełni rolę
rehabilitacji i socjalizacji.

- Najtrudniejsze dla mnie jest mimo
wszystko poruszanie się - mówi
niewidoma od urodzenia Katarzyna
Zawodnik, gość programu “Siedem
metrów pod ziemią” Rafała Gębury.
- Nie czuję zagrożenia, ale nie mogę
sobie pozwolić na samotny odprężający spacer... - dodaje.
Na portalu gov.pl można odnaleźć listę
wymagań budowlanych dla przedsiębiorców, którzy organizują przestrzenie pracy
przeznaczone również dla pracowników
z niepełnosprawnościami. Ma to zapewnić swobodne poruszanie się po budynku
i wykonywanie pracy. Są tam wymienione
m.in.: przystosowanie i liczba toalet, odpowiednie wymiary drzwi. stopnie pochylenia
podłoża dla wózków inwalidzkich czy też
obecność widny. Spełniając wymienione
kryteria placówka z dumą może ogłosić,
że spełnia standardy unijne dotyczące osób
z niepełnosprawnościami.
Problemem jednak jest też utrzymanie zakupionych sprzętów. Awaria windy, sprzętu
elektronicznego do pracy dla pracownika
z niepełnosprawnością czy jedynej dostępnej
toalety ze znaczkiem wózka inwalidzkiego
czasem może nawet pozbawić godności
i wykluczyć taką osobę z zespołu. Zdrowy
pracownik pewnie nawet nie zauważy braku
windy i cierpliwie poczeka na naprawienie
usterki. Jednak dla osoby poruszającej się
na wózku czas oczekiwania często oznacza
brak pracy i ryzyko zwolnienia.

że problem osób niepełnosprawnych nie istnieje. Osoba bardzo słabo widząca nie może
prowadzić samochodu. Wówczas, aby dostać
się do pracy z trudem będzie wypatrywać
jadącego busa (bo na komunikację publiczną
często nie można liczyć) lub będzie zależna od bliskich. Dodatkowymi problemami
są brak chodników, wiat przystankowych,
czytelnych rozkładów jazdy – przykłady
niestety można mnożyć.
Obecnie wszyscy możemy doświadczyć
skutków “zamknięcia” przez panującą pandemię. Pozostając teraz w domach wierzymy, że działamy w dobrej intencji. Chwalą
nas media, celebryci napędzają do różnych
aktywności - wszystko po to, aby zatrzymać
nas w domach. Wiemy, że wkrótce stopniowo
wrócimy do normalności. Jednak mimo to
czujemy się przygnębieni, bezradni, a nawet
poniekąd wykluczeni.
To nieprzyjemne uczucia, dla niektórych są
one nawet bardzo bolesne. Mówi się, że obecny czas pozwala nam na głębszą refleksję
nad sprawami, na które zazwyczaj nie starcza czasu. Spróbujmy zatem poświęcić uwagę osobom z różnymi dysfunkcjami i ograniczeniami. Czy po powrocie do “normalności”
nasze otoczenie będzie stać na zapewnienie
również tym ludziom poczucia spełnienia
z pracy, czy chociaż odprężającego spaceru
po parku?

Źródła:
https://www.youtube.com/watch?v=vUWuoFFLP-M
(dostęp 20.04.2020 r.),
https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2425-wymaga-

W miastach na przestrzeni ostatnich kilku
lat można zauważyć znaczną poprawę
w przystosowaniu infrastruktury budynków
i ulic (sygnały dźwiękowe na światłach,
przystosowana płyta chodnikowa, toalety
publiczne dla niepełnosprawnych). Niestety na terenach wiejskich nadal wydaje się,

nia-budowlane-dla-pomieszczen-w-ktorych-beda-przebywaly-osoby-niepelnosprawne (dostęp 20.04.2020 r),
https://rampa.net.pl/rola-pracy-w-zyciu-osob-z-niepelnosprawnoscia/ (dostęp 20.04.2020 r.)
Źródła ilustracji:
pxhere.com
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Wariacje na temat

Nowy system rozwoju
kompetencji

W Kolegium GAP stawiamy
na rozwój!
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej jest miejscem, które niewątpliwie tworzą
ludzie z pasją i dużym doświadczeniem zawodowym. Dzięki styczności z tak wykwalifikowaną kadrą, która ciągle się rozwija, angażuje i współtworzy nowe jednostki i projekty, studenci
mają możliwość zapoznać się z różnymi obszarami działalności naukowej i zawodowej, dzięki
czemu mogą czerpać wiedzę i świadomie ukierunkować swój rozwój. Wszystkie kierunki KGAP
charakteryzuje interdyscyplinarność, w praktyce oznacza to, że obejmują one wiele dyscyplin
naukowych, co przekłada się w przyszłości na różnorodne możliwości zatrudnienia.
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Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie pracuje nad stworzeniem Modelu polityki edukacyjnej Edukacja
2030+, czyli zintegrowanego systemu
rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw, który
jest niezbędny do dynamicznego wzrostu
społeczno-gospodarczego Polski w warunkach rewolucji przemysłowej 4.0. Działania
obejmują wszystkie wymiary funkcjonowania
systemu rozwoju zasobów ludzkich, w tym
zagwarantowanie odpowiedniego systemu
instytucjonalnego i mechanizmów koordynacji, rozwiązania projakościowe, zarządcze
i materialne (finansowe) oraz system monitorowania i ewaluacji.
Na pierwszym etapie prac przeprowadzono
szczegółową analizę dostępnych raportów,
baz danych oraz wyników badań, czego
efektem było opracowanie koncepcji systemu
rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw społeczeństwa polskiego w kolejnych 25 latach.
Ważnym elementem działań było także
przygotowanie raportu Poza Horyzont – Kurs
na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju
kompetencji w Polsce pod red. prof. Jerzego
Hausnera, w którym autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie kompetencje okażą
się kluczowe w przyszłości. Biorąc pod uwagę
m.in. kształtujące się megatrendy oraz powiązane z nimi wyzwania rozwojowe dla Polski,
zespół ekspertów przygotował rekomendacje
dotyczące nowego systemu edukacji i sposobu jego ustanawiania. Aby zapoznać się

z publikacją zapraszamy na stronę https://
fundacjagap.pl/program-dialog.
Obecnie, wypracowane założenia prognostyczne są weryfikowane w drodze badań
empirycznych wykorzystujących różne metody i narzędzia badawcze, w tym m.in. ankietowanie, wywiady pogłębione i warsztaty
diagnostyczne. Efektem prac projektowych
ma być stworzenie „Modelu polityki edukacyjnej Edukacja 2030+”, czyli planu zmodernizowanego, nowoczesnego i kompleksowego systemu kształcenia.
Opracowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych rozwiązań jest możliwe dzięki
zaangażowaniu badaczy z różnych dziedzin
(m.in. takich jak: pedagogika, polityki publiczne, finanse publiczne, prawo, socjologia,
ekonomia i technologie cyfrowe) współpracujących z praktykami ze świata edukacji,
biznesu i sfery polityki publicznej.
Powyższe działania prowadzone są w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego
w erze rewolucji przemysłowej 4.0”, finansowanego ze środków programu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
DIALOG w latach 2019-2020.
Więcej informacji na temat projektu i proponowanych rozwiązań znajduje się na stronie:
www.fundacjagap.pl/program-dialog.

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
(MSAP) jest jednostką pozakolegialną, która
prowadzi działalność badawczo-wdrożeniową, doradczą, edukacyjną oraz wydawniczą.
Jej celem jest wspieranie swoim doświadczeniem i wiedzą jednostek świadczących usługi
publiczne, przedsiębiorstw publicznych
i prywatnych, instytucji otoczenia biznesu
oraz osób fizycznych, jak również oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy
Małopolski, kraju i regionów Europy poprzez
doskonalenie jakości polityk publicznych
i poprawę funkcjonowania administracji
publicznej oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarek lokalnych
i regionalnych. Obszarami strategicznymi
dla MSAP UEK są: administracja publiczna,
zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny,
gospodarka publiczna, ekonomia społeczna
i organizacje pozarządowe.
http://msap.uek.krakow.pl/index.php/pl/
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej została powołana do życia przez grono
pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskiej Szkoły
Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. Ma ona na celu
wspieranie środowiska studentów w aktywnych działaniach w sferze badawczo-naukowej, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności
turystyczno-sportowej oraz przedsięwzięć
kulturalnych i artystycznych. Dzięki takim
działaniom pomaga młodym i zdolnym
ludziom rozwijać się naukowo, intelektualnie,
a także kształtować umiejętności oraz pozytywne życiowe postawy. Ponadto Fundacja
GAP prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą skierowaną do
szerokiego grona przedstawicieli sektora
publicznego, pozarządowego i prywatnego,
tworzy również badania i wdrożenia w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego,
ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii
społecznej, partycypacji społecznej oraz
przedsiębiorczości i innowacji.
https://fundacjagap.pl/

Agencja Artystyczna GAP (AAGAP) jest
jednostką, która skupia swoją działalność
wokół kultury i sztuki. Młodzi ludzie, którzy
tworzą to miejsce posiadają spore doświadczenie w przygotowywaniu nieszablonowych
przedsięwzięć kulturalnych jak np.: koncerty
i widowiska muzyczne, spektakle teatralne, cykle wystaw i wernisaży, warsztaty
z zakresu edukacji artystycznej, targi oraz
sympozja naukowe. Niewątpliwie dużym
plusem, którym AAGAP może się pochwalić,
jest aktywna współpraca z uczelniami artystycznymi, placówkami kultury, jednostkami
samorządu terytorialnego oraz organizacjami
pozarządowymi takimi jak : Akademia Sztuk
Pięknych, Narodowe Centrum Kultury, Urząd
Miasta Krakowa, Województwo Małopolskie,
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Centrum Sztuki Współczesnej MOCAK czy
Radio Kraków.
http://aagap.pl/
Wraz z początkiem 2020 r. powstało działające w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie Centrum Polityk Publicznych
(CPP UEK). Jest to akademicki ośrodek badań
składający się z zespołów, które opracowują
i przygotowują raporty i ekspertyzy. Działa
na wielu poziomach: międzynarodowym,
krajowym, samorządowym, sektorowym oraz
dostarcza wiedzę i narzędzia dla tych, którzy
podejmują decyzje. CPP realizuje projekty
badawczo-rozwojowe w kilku obszarach,
m.in. takich jak: gospodarka i finanse, nauka
i edukacja, samorząd terytorialny, środowisko,
usługi publiczne, zarządzanie publiczne.
https://politykipubliczne.pl/
W ramach wspólnej inicjatywy Urzędu
Miasta Krakowa i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstało Obserwatorium
Wielokulturowości i Migracji (OWiM), które
zajmuje się analizą procesów migracyjnych
i przemian wielokulturowości w przestrzeni
miejskiej w wyniku czego powstają szczegółowe raporty, jak i również rekomendacje
mające na celu lepsze zarządzanie wyżej

wymienionymi procesami oraz pełniejsze
wykorzystanie potencjału indywidualnego
i zbiorowego cudzoziemców i przedstawicieli mniejszości etnicznych. OWiM
organizuje także regularne seminaria
prezentujące wyniki działań projektu oraz
zagadnienia pokrewne, tworzy przestrzeń
spotkań i współpracy dla wszystkich osób
zainteresowanych badawczo zmieniającym
się charakterem wielokulturowości miasta
w wyniku procesów migracji.
https://owim.uek.krakow.pl/
Wszystkie te jednostki niewątpliwie łączy
jedna rzecz – współtworzą je oraz aktywnie w nich działają i rozwijają się zarówno
pracownicy, jak i absolwenci Kolegium
Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Każda z tych jednostek skupia się
na konkretnym obszarze działań, realizuje
lub planuje organizować projekty, w które
mogą włączać się studenci, dając tym
samym możliwość rozwoju osobistego
i zdobywania niezbędnego doświadczenia
zawodowego pod okiem ekspertów.
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Co nowego w KN GAP ?

Koło Naukowe
Urbanistyki

Rok 2020 okazał się całkiem inny niż
planowaliśmy. W marcu zamknięta została
uczelnia, a funkcjonowanie naszego Koła
zostało zaburzone. Przyszło nam się
uporać z całkiem nową rzeczywistością
przez którą zostaliśmy zmuszeni do zmian
w funkcjonowaniu- całą naszą działalność
przenieśliśmy do sieci.
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Nasze plany na semestr letni zostały
zweryfikowane przez to co działo się
na świecie. Jednakże podsumowując
poprzedni rok akademicki, jesteśmy
dumni, że udało nam się zorganizować
kilka naszych flagowych wydarzeń. Były
to np. spotkania z cyklu VIP GAP. Naszym
gościem była Pani Jolanta Kwaśniewska,
a także Pan Alek Tarkowski i Pan Łukasz
Gibała. Patrząc na to z perspektywy roku
bardzo chcielibyśmy znów spotkać się
z naszymi gośćmi i porozmawiać siedząc
w salach naszej uczelni. W lipcu udało nam
się zorganizować również debatę oksfordzką online, debatujący zmierzyli się z tezą
„Przejęcie przez Chiny roli globalnego hegemona w sferze ekonomicznej przyniesie
więcej szkód niż pożytku”. Na przełomie
marca i kwietnia planowaliśmy również
zorganizować Ligę Debat Oksfordzkich,
której niestety nie udało nam się przenieść w ubiegłym roku do rzeczywistości

online, ale mocno wierzymy, że w tym roku,
z nabytym doświadczeniem będziemy mogli
obserwować debaty. Nie możemy również
zapomnieć o jubileuszowym 50 Sympozjum
GAP, inspirujące spotkania z ekspertami,
a także wspaniała zabawa do rana to był
zaszczyt, że Nasi członkowie mogli uczestniczyć, a także przyczynić się do tego wydarzenia. Wspomnienia sprzed roku sprawiają,
że chcielibyśmy znów uczestniczyć w tym
wydarzeniu w standardowym wymiarze.

Koło Naukowe Urbanistyki, kontynuuje
wieloletnie tradycje uczelniane, które skupiają się wokół poszerzania wiedzy oraz
zawiązywaniu długotrwałych więzi.
Członkowie tej organizacji badają zagadnienia z zakresu powiązań społeczno-ekonomicznych w kontekście przeobrażeń przestrzennych. Dzięki cyklicznym
spotkaniom mamy okazję do dyskusji oraz
organizacji wydarzeń, które pomagają nam
odnaleźć ludzi o podobnych zainteresowaniach nie tylko na naszym uniwersytecie,
ale również w naszym kraju. Rokrocznie
organizowane są ogólnopolskie warsztaty
planistyczne i konferencja naukowa Space
Day. Ponadto angażujemy się w różnorakie
debaty i wydarzenia.

W listopadzie zaczęliśmy się spotykać
na platformie ZOOM i za jej pośrednictwem
ustaliliśmy nowe „zasady gry”, oczywiste
dla Nas było, że musimy reaktywować Koło.
W tym samym miesiącu ogłosiliśmy nabór
na nowych członków KN GAP, aby zasilić
nasze szeregi nową energią. Niestety w tym
roku nie uda nam się spotkać w naszym kultowym już -103, ale mamy nadzieję, że online
też będziemy mogli się dobrze poznać i z nowym zastrzykiem mocy rozpocząć działania
nad naszymi projektami.
Od początku roku 2021 planujemy spotkania w ramach cyklu VIP GAP. Na razie nie
zdradzimy tożsamości naszych gości, mamy
nadzieje, że będą to dla Nas wszystkich
intrygujące spotkania. Chcemy pokazać,
że mimo, iż nie spotkamy się w tradycyjnej

sali wykładowej to i tak możemy wspólnie
porozmawiać z osobami, które inspirują studentów naszej uczelni. VIP GAP to wydarzenie, które zawsze budziło ogromne zainteresowanie, więc z radością pragniemy do niego
wrócić na nowych warunkach.
W tym roku akademickim tradycyjnie
odbędą się cykliczne seminaria „Dobre
rządzenie”, w których zawsze chętnie brali
udział członkowie naszego Koła. Tym razem
również wielu z nas zainteresowanych jest
działalnością naukową i chętnie dołączy do
takiego wydarzenia.
Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie
nam wiele pozytywnych wydarzeń i inspiracji
do dalszego działania. Jesteśmy ciągle otwarci na nowe pomysły i nowe aktywności, które
jako KN GAP możemy wdrażać. Rekrutacja do
naszego koła wciąż jest otwarta. Zachęcamy
do dołączenia oraz do udziału we wszystkich
organizowanych przez nas wydarzeniach.

Ostatnia odbyła się 17.12.2020r. Dwie drużyny podjęły się dyskusji nad tezą: „Pandemia
sparaliżowała przestrzeń publiczną”. Debatanci zbadali różnorakie aspekty zagadnienia: społeczny, przestrzenny, gospodarczy
i holistyczny. W dyskusję zaangażowali
się również słuchacze. Ostatecznie
bardziej przekonująca okazała się strona
opozycji, która przekonała nas, że przestrzeń społeczna nie została całkowicie
sparaliżowana.
W tym trudnym czasie szukamy rozwiązań
alternatywnych dla tradycyjnych spotkań
twarzą w twarz. Dlatego wszelakie planowane wydarzenia odbywają się wirtualnie
na platformie Zoom. Wszystkie działania
Koła można śledzić na Facebooku.
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Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie Akademickim
Wicemistrzem Polski w futsalu!
Srebrnymi zgłoskami na kartach historii naszej Uczelni zapisali się futsaliści AZS UEK,
którzy po raz pierwszy stanęli na podium Akademickich Mistrzostw Polski. W całym cyklu
zawodów wzięło udział aż 140 Uczelni Wyższych z całej Polski. W Turnieju Finałowym organizowanym przez Politechnikę Poznańską, rywalizowało 16 najlepszych ekip, które przeszły
długą drogę eliminacji, najpierw wojewódzkich, potem ogólnopolskich. O stromej drodze
na niemal sam szczyt, opowiedział nam trener i zawodnik naszych srebrnych medalistów,
kol. Daniel Bukalski.
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Jak wyglądały wasze przygotowania do
turnieju? Czy właśnie w nich tkwi tajemnica
tego sukcesu?
Przygotowania do sezonu rozpoczęły się tak
naprawdę już we wrześniu od obozu dochodzeniowego na naszej hali sportowej. Sekcja
futsalu w tym sezonie grała na kilku frontach:
II liga futsalu, Puchar Polski i Akademickie
Mistrzostwa Małopolski. Mecze rozgrywaliśmy praktycznie co trzy dni. To z pewnością
pomogło nam dobrze przygotować się do najważniejszych dla nas rozgrywek, czyli AMP.

Na drodze do finału mierzyliście się
z wieloma mocnymi drużynami. Który z tych
zespołów sprawił wam najwięcej problemów
i dlaczego?
Droga do wielkiego finału była naprawdę
długa. Po drodze przecież musieliśmy przejść
eliminacje na szczeblu wojewódzkim (AMM),
gdzie zajęliśmy dopiero 5 miejsce, czyli
przedostatnie premiowane awansem. Później
były eliminacje w makroregionie, czyli turniej
półfinałowy AMP w Kielcach. Tam prezentowaliśmy się przeciętnie i zakończyliśmy
zmagania na 4, czyli tym razem ostatnim
miejscu premiowanym awansem do turnieju finałowego. Najlepiej radziliśmy sobie
w meczach o najwyższą stawkę: pojedynek
z UJK Kielce o awans z grupy na Turnieju
Półfinałowym (7-4), na tych samych zawodach ćwierćfinał z PWSZ Tarnów (3-2), mecz
o awans do strefy medalowej na Finałach
w Poznaniu z Uniwersytetem Gdańskim (5-3)
i w końcu pojedynek z gospodarzem, Politechniką Poznańską (4-1) w meczu półfinałowym. Przechodząc do sedna - najwięcej problemów sprawili nam Tarnowianie, z którymi
na początku przegrywaliśmy 0-2. Gdybyśmy
nie wygrali tego meczu, nie pojechalibyśmy
nawet do Poznania.

wspierał nas Krzysztof Kusia, który prowadzi
nasz zespół w II lidze. Nie ma cienia wątpliwości, że to dzięki jego doświadczeniu
i wiedzy zdobytej przez lata wspaniałej
kariery futsalowej, mogliśmy wznieść puchar
za Wicemistrzostwo Polski.

Czy można wyróżnić jeden, przełomowy
moment w którym poczuliście, że jesteście
mocni i macie szansę na złoto?
W meczu półfinałowym przegrywaliśmy
do przerwy 0:1, by ostatecznie wygrać 4-1.
Pierwsza połowa była niezwykle wyrównana,
było sporo sytuacji bramkowych z obu stron.
W drugiej połowie to my dominowaliśmy
na parkiecie, co rusz tworząc dogodne sytuacje bramkowe. Czuć było w zespole, że każdy
chce wygrać. Myślę, że właśnie wtedy mentalnie uwierzyliśmy, że możemy wspiąć się
na najwyższy stopień podium.

Co możecie poprawić w swojej grze, aby za rok
zostać Akademickim Mistrzem Polski?
Przegraliśmy finał z drużyną, która w swoim
składzie miała sześciu zawodników grających
na co dzień w Ekstraklasie Futsalu, w tym
trzech reprezentantów Polski. Nie brakło nam
umiejętności piłkarskich lecz doświadczenia w grze na najwyższym poziomie. Ekipa
z Torunia gra ze sobą już wiele lat, mają
wypracowane schematy niemal do każdej
boiskowej sytuacji. Dość powiedzieć, że FC
Toruń w zeszłym sezonie zdobył wicemistrzostwo Polski, tuż za Rekordem Bielsko – Biała.
Trudno nam będzie zdobyć takie doświadczenie w przyszłym sezonie, bo nadal będziemy
grać w II lidze. Zatem, aby zostać Akademickim Mistrzem Polski będziemy potrzebowali
dużo szczęścia.

Ciężko jest łączyć rolę trenera
i zawodnika równocześnie?
W futsalu jest to wyjątkowo trudne zadanie, zawodnicy zmieniają się na boisku
„hokejowo”. Gra jest bardzo dynamiczna
co sprawia, że jest niewiele czasu na reakcje. Ale miałem pomoc, z ławki trenerskiej

Czy któryś z zawodników szczególnie
wyróżniał się na parkiecie i można
o nim powiedzieć, że zasłużył na miano
„odkrycia roku”?
Mógłbym wyróżnić kilku zawodników.
Jednym z nich jest oczywiście Mikołaj Zastawnik, który został uznany MVP turnieju.
Dominik Wilk również zagrał rewelacyjny
turniej. Szkoda, że nie zagrał w finale (musiał
pauzować za kartki), bo z jego umiejętnościami moglibyśmy nawiązać bardziej wyrównaną walkę. Powiem jednak, że od nich takiej
postawy należało oczekiwać, w końcu oboje
grają na poziomie Ekstraklasy i mogą pochwalić się występami z orzełkiem na piersi.
Wyróżniłbym dwóch zawodników, określając
ich „odkryciem roku”, to Marcin Gajewski
i Rafała Witaszyk, ten pierwszy po dwóch
latach walki z ciężką kontuzją wrócił do gry
w znakomitym stylu, Rafał natomiast w poprzednim sezonie nie załapał się do drużyny,

a w tym stanowił o jej sile i grał w pierwszej
czwórce.

Jak zmieniło się wasze życie odkąd
zdobyliście srebrny medal? Koledzy z uczelni
kłaniają się wam na korytarzu?
Gratulacje spływały z całej Polski, otrzymałem nawet wiadomość od trenera ze sztabu
pierwszego zespołu Lecha Poznań. Najbardziej jednak ucieszyłem się, kiedy Dziekan
Prof. Mazur zaprosił mnie już na drugi dzień
po powrocie na spotkanie i pogratulował mi
osobiście. Ukłony raczej nie należą się nam,
a kilku osobom z naszego Uniwersytetu,
które pomogły nam w budowaniu zespołu
przez lata. Wśród nich jest z pewnością Prof.
Hausner, dla którego nasza drużyna to „oczko
w głowie”. Szczególne podziękowania kieruję
również do Prof. Surówki, bardzo nam pomógł
z pozycji Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
Nasz sukces odbił się głośnym echem w środowisku akademickim w całej Polsce, mam
nadzieje, że uda nam się również zachęcić
nowe Władze Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie do wsparcia naszych drużyn, aby
ten sukces nie był ostatnim.
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