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Drogi Czytelniku,

Niezmiernie ważny dla przyszłego progresu naszego kraju jest dalszy 
rozwój metod nauczania i instrumentów wspomagających. Jest to istot-
na kwestia dla przedsiębiorców, jak i dla całego społeczeństwa.Tylko w 
ten sposób będziemy mogli utrzymać wzrost poziomu życia, który udało 
nam się osiągnąć w ciągu ostatniej dekady.

Główne cele edukacji powinny być dużo bardziej praktyczne i kłaść na-
cisk na zdobywanie doświadczeń, a także znacznie bardziej skierowane 
na rozwój i wzmacnianie umiejętności miękkich. 
 
Celem tego artykułu jest wstępne przedstawienie tego, w jaki sposób Ty i 
Twój zespół możecie przyczynić się do ważnej, wartościowej i - odważy-
my się powiedzieć, że koniecznej - zmiany w sposobie rozwijania umie-
jętności miękkich w zakresie przedsiębiorczości i intraprzedsiębiorczoś-
ci. Możesz być właścicielem firmy, pracownikiem, nauczycielem, 
przedstawicielem organizacji publicznej lub studentem. Jeśli jesteś 
zainteresowany długoterminowym rozwojem, niniejszy artykuł jest dla 
Ciebie odpowiedni. Jeśli będziesz postępować zgodnie z radami, które 
tu dajemy, będziesz na bieżąco ze współczesnymi i solidnymi badania-
mi w nauce, a także możesz oczekiwać wyższego zwrotu z inwestycji w 
HR, w sektorze edukacyjnym korzyścią będzie bardziej zmotywowana 
młodzież, dla społeczeństwa wartością dodatnią będą silniejsze, zrówn-
oważone pomysły i inicjatywy o niższym wskaźniku upadku i bank-
ructwa.

Prezentujemy Państwu silne uzasadnienie naszych sugestii dotyczących 
przedstawionych inicjatyw, a także pokazujemy, jak budować doświad-
czenia edukacyjne dostosowane do dzisiejszej młodzieży i przyszłych 
przedsiębiorców. 
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Teraz piłka jest po Waszej stronie. Dzieląc się z Wami naszymi metoda-
mi i udokumentowanymi sukcesami z naszych warsztatach FEP, zam-
ierzamy zapewnić wam wysokie prawdopodobieństwo powodzenia w 
przyszłości. Zgodnie z jakościową wiedzą o nauce, być może sprzeczną 
z powszechnymi przekonaniami, musimy stwierdzić, że nikt nie może 
nikogo czegoś nauczyć. Od ciebie zależy, czy zdecydujesz się uczyć z 
tego, co zapewniamy.
Nauka jest sportem kontaktowym. Spodziewaj się wielu wyzwań na 
drodze. Należy jednak pamiętać, że uczenie się na błędach jest o wiele 
bardziej skuteczne niż świętowanie sukcesów. 
 
Osoby tworzące ten projekt, chciałyby podziękować naszym partnerom z 
rządu, społeczności, jednostek edukacyjnych, korporacji a także wszyst-
kim pojedynczym osobom, za pomoc w tworzeniu tej niezwykle ważnej 
platformy, i w zmniejszeniu niektórych luk pomiędzy edukacją formalną a 
przedsiębiorstwami. 
 
W imieniu MY FUTURE i INSTITUTE FOR APPLIED KNOWLEDGE, życzy-
my wszystkim udanej lektury i wielu sukcesów. 

Natalia Różańska, Prezydent My Future, PL
Marta Różańska, Członek zarządu My Future PL
Carsten Thornhøj, Załorzyciel Institute for Applied Knowledge, DK
Enija Mugruevica, Wolontariusz Institute for Applied Knowledge, DK

POLSKA, Czerwiec 2018
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PODSUMOWANIE

E-guide omawia trzy główne problemy konwencjonalnej edukacji.

1.	Zbyt	duży	nacisk	na	twarde	umiejętności	w	rozwoju	przedsiębiorczości	
uczniów.
2.	Nierealne	oczekiwania	co	do	tego,	jak	szybko	można	poprawić	umie-
jętności	miękkie.
3.	Brak	przykładów	dobrej	nauki	i	dobrego	nauczanie.

Badanie	typowych	stylów	i	metod	edukacji	pokazuje	nam,	że	zbyt	często	
koncentrujemy	się	na	podnoszeniu	twardych	umiejętności,	kiedy	uczymy	
młodych	ludzi.	Jest	to	złe,	ponieważ	to	właśnie	te	miękkie	umiejętności	
wykorzystujemy	do	prowadzenia	biznesu,	pracy	twórczej	czy	w	prow-
adzeniu	zespołu.		

Podstawowe	wnioski	wskazują	również,	że	twarde	umiejętności	są	
bardziej	“namacalne”	i	“mierzalne”	w	porównaniu	z	umiejętnościami	mięk-
kimi,	takimi	jak	cechy	osobowości	i	umiejętności	współpracy.
Artykuł	wskazuje	na	szerokie	i	solidne	badania,	które	wyraźnie	wskazują	
na	ogromną	liczbę	dysfunkcjonalności	w	konwencjonalnych	metodach	
nauczania	w	naszych	szkołach	i	innych	miejscach	w	branży	doradztwa	
biznesowego.	Jednym	z	przykładów	jest	mit	możliwości	zmiany	w	zach-
owaniu	poprzez	krótkoterminowe	interwencje	i	niezdrowe	pielęgnowanie	
wzorców	do	naśladowania.	Dodatkowo,	istnieje	dysfunkcyjna	“inspiracji”	
wierząc,	że	doprowadzi	to	do	samodzielnego	uczenia	się.

W	artykule,	pokazujemy	również,	że	umiejętności	miękkie	są	preferow-
anym	i	jak	do	tej	pory	brakującymi	z	perspektywy	pracodawców.
Prezentujemy	wstępne	kroki	do	rozpoczęcia	rozwiązywania	obu	prob-
lemów:	Warsztat	Przyszłych	Przedsiębiorców	Polski.	Rozwiązanie	to,	to	
pierwszy	krok	w	kierunku	nowego	podejścia	do	nauczania	i	uczenia	się.

Przedstawiamy	możliwe	narzędzia	do	bardziej	wydajnego	szkolenia	i	
edukacji	wraz	z	wytycznymi	dotyczącymi	realizacji	tego	pomysłu.	Poka-
zujemy	wystarczającą	wiedzę	na	temat	zasad	nauczania,	aby	wyjaśnić,	
dlaczego	Warsztaty	FEP	są	wartościowym	i	ważnym	uzupełnieniem	inic-
jatyw	już	realizowanych	w	ostatnich	latach.

     Twierdzimy, 
że musimy 
mieć znacznie 
wcześniejszy 
start i znacznie 
bardziej prakty-
czne podejście 
do nauczania i 
uczenia się niż 
obecnie jest to 
postrzegane.
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Twierdzimy,	że	musimy	mieć	znacznie	wcześniejszy	start	i	znacznie	
bardziej	praktyczne	podejście	do	nauczania	i	uczenia	się	niż	obecnie	
jest	to	postrzegane.	Mówiąc,	dlaczego	musimy	i	jak	możemy,	wyposażyć	
ludzi	już	od	najmłodszych	lat	w	realistyczną	możliwość	pójścia	ścieżką	w	
kierunku	rozpoczęcia	własnej	działalności	gospodarczej	lub	podjęcia	roli	
przykładu	zmian	w	firmach.
Odkryliśmy,	że	dzięki	naszym	warsztatom	FEP	można	motywować	młode	
talenty	i	przekazywać	wiedzę	o	miękkich	umiejętnościach.
Ważnym	osiągnięciem	był	dobry	odbiór	przez	uczestników.	Mimo	że	
uczący	się	często	nie	jest	w	stanie	ocenić	umiejętności	nauczyciela	i	
ocenić	nabytej	wiedzy	początkowo,	uważamy,	że	silne	wsparcie	ze	strony	
tych,	którzy	w	tym	uczestniczyli,	jest	korzystne	dla	rozwoju	tej	idei.
Prezentujemy	podstawowe	wymagania	inwestycyjne	potrzebne	na	
początek.	Zakładamy,	że	będą	one	bardzo	różne	w	zależności	od	kontek-
stu.
Możliwymi	ulepszeniami	i	możliwymi	krokami	na	przyszłość	byłoby	
zbudowanie	osobnych	zakresów	dla	konkretnych	branż,	a	także	prze-
prowadzenie	warsztatów	skierowanych	bezpośrednio	na	konkretny	pro-
fil	firm.	W	ten	sposób	FEP	może	jeszcze	bardziej	ułatwić	współpracę	
pomiędzy	uczniami	a	stricte	przedsiębiorcami,	która	zwiększy	efektywn-
ości	zasobów	zainwestowanych	w	szkolenia	i	edukację.

Rysunek 1 i 2 : Video z warsztatów

Videa dostępne na:

https://www.youtube.com/watch?v=M6CQ4W1StK0
https://www.youtube.com/watch?v=Z5v-Z1_JAwQ&t=27s
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WSTĘP 

Poniższy	artykuł	stanowi	dorobek	intelektualny	projektu	pilotażowego	
Przyszłe	Przedsiębiorcy	Polski,	który	odbył	się	w	Jedlni-Letnisko,	wojew-
ództwo	mazowieckie	w	Polsce	w	dniach	12-15	kwietnia	2018	roku.

Istota projektu pilotażowego Przyszli Przedsiębiorcy Polski 

Niniejszy	dokument	dotyczy	firm,	instytucji	edukacyjnych,	władz	i	innych	
osób	zaangażowanych	w	organizację	edukacji,	a	także	osób	korzysta-
jących	z	niej.	Szczególnie	szkoły	i	firmy	otrzymają	mapę	dotyczącą	no-
woczesnych	metod	zwiększania	najbardziej	pożądanych	i	rzadkich	kompe-
tencji	w	zakresie	zarządzania	zasobami	ludzkimi.
Dla	każdego,	kto	pragnie	odnieść	sukces	w	życiu,	jest	to	równie	ważne.	
Przez	lata	uczono	nas,	a	większość	z	nas	w	to	wierzyła,	że	ciężka	praca	
i	osiąganie	celów	w	pracy	praktycznie	gwarantuje	sukces	zawodowy.	Jest	
to,	niestety,	nieprawdziwe.

Zbyt	często	ludzie	są	zatrudniani	za	swoje	umiejętności	twarde,	np.	eg-
zaminy,	CV,	poprzednie	osiągnięcia	itp.	Przeważnie,	gdy	ci	sami	ludzie	są	
zwolnieni	z	pracy	lub	z	innych	powodów	zmieniają	pracę,	dzieje	się	tak	ze	
względu	na	“kwestie	współpracy”,	“nieporozumienia”,	“zepsute	marzenia”	i	
tym	podobne.	Rzadko	dostrzegamy	brak	twardych	umiejętności	jako	przy-
czynę	wypowiedzenia	z	którejkolwiek	strony.

Niektórzy	uczeni	twierdzą,	że	koszt	złego	zatrudnienia	wynosi	aż	240	000	
USD.	Ponieważ	jest	to	“średnia	liczba	globalna”,	jej	dokładna	kwota	praw-
dopodobnie	nie	jest	taka	sama	dla	każdej	firmy	w	różnej	branży.	Jednak	
nie	można	zaprzeczyć,	że	dla	firm,	osób	i	społeczeństwa	inicjatywy	ma-
jące	na	celu	poprawę	umiejętności	miękkich	mają	prawdopodobnie	wyższy	
zwrot	z	inwestycji	niż	jakakolwiek	inna	inwestycja.	Pod	warunkiem,	że	
nauczanie	w	zakresie	umiejętności	miękkich	jest	kompetentne	i	dobrze	
stosowane.

Pozostawia	nas	to	z	chęcią,	aby	spróbować	zbudować	siłę	roboczą	o	
lepszych	umiejętnościach	miękkich,	wspierać	innowacyjność	i	dążyć	do	
maksymalizacji	rentowności	przedsiębiorstw,	a	tym	samym	do	wzrostu	
PKB	kraju.
Pytanie	brzmi	oczywiście,	dlaczego	ten	proces	jest	nie	działa?	Nie	są	to	
nowe	odkrycia,	więc	dlaczego	tak	się	nie	dzieje?	Dlaczego	problem	pozos-
taje?
Powód	tego,	jak	to	pokaże	ten	dokument	w	dalszej	części,	jest	jasny:	jest	
to	trudne	i	wymaga	czasu.

Przez lata 
uczono nas, a 
większość z nas 
w to wierzyła, że 
ciężka praca i 
osiąganie celów 
w pracy prak-
tycznie gwa-
rantuje sukces 
zawodowy. Jest 
to, niestety, 
nieprawdziwe.
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Grupa docelowa 

Naszym	celem	jest	nauczanie	uczniów	w	wieku	16-18	lat.	Osoby	
z	wrodzoną	chęcią	uczenia	się.	Rzucamy	im	wyzwanie	i	używamy	prakty-
cznego	podejścia	do	nauki.	Jesteśmy	lojalni	wobec	najbardziej	zaawanso-
wanych	metod	nauczania	i	pracujemy	w	oparciu	o	wieloletnie	doświadcze-
nie	w	dziedzinie	szkolenia,	nauczania,	przywództwa	i	wierzymy,	że	robimy	
różnicę.

Uczestnicy,	którzy	uczestniczyli	w	projekcie	pilotażowym,	podzielają	tę	
opinię.	Wiemy,	że	uczeń	nie	jest	w	stanie	ocenić	dokładnie	nauczycie-
la	–	w	końcu	jest	uczniem,	jednak	wyczerpanie	i	ból	związany	z	każdym	
ćwiczeniem	był	ukojony	radością	ze	zdobywania	nowych	doświadczeń.	

Link pomiędzy strategią a wynikami

Każda	inicjatywa	w	środowisku	biznesowym	aby	zaistnieć	musi	być	opła-
calna	dla	akcjonariuszom.	Nauczanie	miękkich	umiejętności	ma	to	w	
sobie.

Obecnie	wiemy,	że	najważniejszą	rzeczą	w	każdej	organizacji	nie	jest	
strategia	firmy,	jej	produkty	i	usługi	ani	cena	akcji.	Jest	to	zdolność	do	
ciągłego	dostosowywania	się	do	klientów	i	rynku.	Ingemar	Dierickx	i	Karel	
Kool	z	INSEAD	nazywają	to	“dynamicznymi	możliwościami”	–	zdolnością	
firmy,	gdy	już	jest	konkurencyjna,	do	POZOSTANIA	nią.	Jest	to	oczywiście	
związane	z	umiejętnościami	przedsiębiorczymi	i	intra	przedsiębiorczymi.	

Kiedy	pytamy	ekonomistę	biznesu,	z	pewnością	oceni	“zasoby	niemateri-
alne”	jako	kluczowe	źródło	szacowania	wartości	firmy	w	dzisiejszych	cza-
sach.	Nie	ma	już	“wartości	księgowej”	firmy	w	takiej	roli,	jak	kiedyś.	Umie-
jętności	miękkie	są	jedną	z	grup	niematerialnych	zasobów	firmy.	Niektórzy	
ekonomiści	nazywają	to	“zasobami	współpracy”.	Zasoby	te	mają	decydu-
jące	znaczenie	dla	aktywizacji	pozostałych	wartości	niematerialnych.	Na	
przykład	kapitał	ludzki	-	w	formie	egzaminów,	twardych	umiejętności	czy	
doświadczenia.

Margaret	Peteraf	i	inni	badacze	zajmujący	się	zrównoważoną	konkurency-
jnością	zgadzają	się,	że	umiejętności	miękkie	są	trudne	do	naśladowania,	
a	tym	samym	stanowią	podstawę	trwałej	rentowności.	Umiejętności	mięk-
kie	są	również,	jak	widać	w	tym	raporcie,	rzadkie	i	są	niezbędne	do	usta-
nowienia	ograniczeń	dla	konkurencji.

       (..) umiejęt-
ności miękkie 
są trudne do 
naśladowania, a 
tym samym sta-
nowią podstawę 
trwałej rentown-
ości.
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Umiejętności	te,	jeśli	są	prawidłowo	wyważone,	prowadzą	do	pozytywne-
go	wpływu	nawet	na	PKB	powiatu.	Ma	to	wpływ	na	wzrost	GDP,	gdyż,	na	
przykład	stres	związany	z	pracą	spowodowany	nieefektywnymi	warunkami	
panującymi	w	miejscu	pracy,	jest	kosztowny	zarówno	dla	firm,	jak	i	sekto-
ra	opieki	zdrowotnej.	Stres	jest	przez	wielu	postrzegany	jako	największy	
problem	w	obecnych	miejscach	pracy.	Takie	deficyty	są	ponadto	trudne	do	
oszacowania,	do	leczenia	i	wyleczenia.	Ważne	jest	stwierdzenie,	że	stres	
nie	jest	problemem	-	to	SYMPTOM	problemów.	Często	związany	z	brak-
iem	umiejętności	miękkich.

Zdrowa kultura czy nie?

UMIEJĘTNOŚCI	MIĘKKIE,	często	używane	jako	tak	zwany	klej,	który	pozwoli	
skleić	wszystko.	Są	one	kluczem	do	optymalnej	wydajności	w	pracy,	a	także	
silnym	czynnikiem	zapewniającym	efektywną	równowagę	między	życiem	za-
wodowym,	a	tym	samym,	w	perspektywie	publicznej,	zapewniają	optymalne	
warunkami	dla	społeczeństwa.	Sprawiają,	że	wysyłanie	dzieci	do	szkoły	przez	
10	lat	lub	dłużej	jest	wartościowe.

Najbardziej	decydującą	rzeczą	w	każdej	organizacji	jest	energia	przepływają-
ca	od	góry	do	dołu,	w	całym	miejscu	pracy.	W	kontekście	zarządzania	często	
nazywamy	to	KULTURĄ	ORGANIZACJI.	Kultura	jest	tworzona	przez	ludzi.	
Zawsze,	automatycznie	i	nieuchronnie.	Aby	istniała	ZDROWA	i	OPŁACAL-
NA	kultura	dla	społeczeństwa,	firm	i	osób,	ważne	jest,	aby	umieć	stosować	
umiejętności	miękkie.	W	prostszych	słowach:	aby	współpracować,	zachować	
uczciwość	i	umieć	zarządzać	zespołem	w	odpowiedni	sposób.

Każda	firma,	agencja	rządowa	i	organizacja	non-profit	jest	organizmem	i	
wszystkie	funkcjonują	tak,	jak	każdy	organizm.	Tylko	wtedy,	gdy	organizm	jest	
zdrowy,	mogą	się	zdarzać	dobre	rzeczy.	Kiedy	organizm	jest	niezdrowy,	jest	
odwrotnie	-	ruch	jest	powolny	i	niezdrowy.

Łatwo	jest	powiedzieć,	kiedy	kultura	firmy	idzie	źle.	To	dlatego,	że	kultura	
jest	najgłośniejszą	rzeczą,	jaka	dzieje	się	w	każdym	miejscu	pracy.	Jest	to	
poważne,	ponieważ	z	badań	Ed	Shein	wiemy,	że	narzucona	zewnętrznie	zmi-
ana	kultury	jest	trudna.	Niektórzy	nawet	powiedzą,	że	niemożliwe.

Zdrowie	organizmu,	dla	którego	ludzie	pracują,	jest	niezwykle	ważne	dla	
wszystkich	osób	w	organizacji,	bez	względu	na	nazwę	czy	opis	stanowiska.	
Wielu	inteligentnych	i	utalentowanych	intra	przedsiębiorców	odbyło	tę	lekcję	
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na	własnej	skórze.	Osiągnęli	swoje	cele,	zadowolili	swoich	klientów,	pracow-
ali	nad	swoimi	talentami	i	w	pełni	angażowali	się	w	pracę	-	ale	wciąż	wpadali	
w	tarapaty.	Może	zdenerwować	kogoś	wyżej	w	hierarchii,	ponieważ	byli	zbyt	
dobrze	postrzegani	w	swojej	pracy	lub	mówili	więcej	prawdy,	niż	starsza	ekipa	
kierownicza	była	gotowa	usłyszeć.	Może	byli	zbyt	spragnieni	blasku,	a	zespół	
nie	chciał	pozostawać	w	cieniu.

Na	pewno	popełnili	błąd:	źle	odczytali	sygnały,	że	ich	zastosowanie	umiejęt-
ności	miękkich	nie	było	wystarczająco	dobre.

Harmonogram interwencji edukacyjnych

Jeśli	więc	zmiana	kultury	jest	trudna	/	kosztowna	/	niemożliwa,	musimy	umoż-
liwić	stosowanie	umiejętności	miękkich	PRZED	wejściem	do	miejsca	pracy.
Niektóre	osoby	mogą	pozostać	obojętne	i	nadal	sprawiać,	że	ludzie	są	
wściekli	lub	czują	się	zranieni,	nie	zauważając	tego.	Jest	to	katastrofalne,	
ponieważ	ludzie	w	strachu	są	dobrzy	w	“czytaniu	energii”.	Są	często	czujni.	
Niektórzy	stają	się	tak	przerażeni	i	tak	obolali,	że	łatwo	widzą	innych	jako	
swoich	wrogów,	nawet	jeśli	ci	szczerze	chcą	pomóc.

Rozwiązanie	tego	problemu	nie	jest	łatwe	dla	żadnego		dla	dyrektora	general-
nego	lub	dyrektora	szkoły.	Podobnie	jak	w	przypadku	zakochania	się.	Wiemy,	
że	to	dobrze,	gdy	wszystko	idzie	po	naszej	myśli,	ale	nie	możemy	tego	zapla-
nować.	Nie	zawsze	możemy	zoptymalizować	rozwiązanie,	nie	możemy	też	
iść	nad	tym.

Dla	liderów	społecznych	chodzi	o	plan	następnych	lat,	następną	elekcję,	kole-
jną	ryzykowną	inwestycję	i	kolejny	osąd	rynku.	Jest	to	uzasadnione,	biorąc	
pod	uwagę	trudne	żądania	akcjonariuszy	i	giełdy.	Wystarczająco	uczciwe,	
wielu	powie.

Może	to	spowodować,	że	przejdziemy	do	krótkoterminowych	interwencji.	
Kiedy	już	OSIĄGNIEMY	DEFICYTY,	wysyłamy	ludzi	na	seminaria	i	kursy.	
Organizujemy	spotkania	integracyjne	i	ogłaszamy	“pracownika	roku”	po	raz	
dziesiąty.	Zbyt	często	na	próżno.	W	USA	w	2012	r.	a	szkolenia	korporacyjne	
wydano	162	biliony	USD.	Badania	przeprowadzone	pokazują,	że	tylko	około	
10%	takich	szkolenia	jest	skuteczne.

Kluczem	do	tego,	jak	zgadza	się	większość	naukowców,	jest	to,	że	musimy	
oderwać	się	od	krótkoterminowych	interwencji.	W	niniejszym	raporcie	przed-
stawiamy	niezaprzeczalny	dowód,	że	wszyscy	musimy	lepiej	zrozumieć,	że	
potencjalna	korzyść	dla	firmy	z	zastosowania	nowych	umiejętności	nie	
może	dziać	się	automatycznie	i	w	pośpiechu	-pomimo	wszelkich	kosztów

W USA w 2012 r. 
a szkolenia kor-
poracyjne wy-
dano 162 biliony 
USD. Badania 
przeprowadzone 
pokazują, że 
tylko około 10% 
takich szkolenia 
jest skuteczne.
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przydzielonych	przez	kierownictwo	i	pomimo	apetytu	na	osiągnięcie	szyb-
kich	i	łatwych	obrotów	przez	dostawców	konwencjonalnych	seminariów	i	
programów	szkoleniowych.

Wyzwanie mierzalności 

Dodatkowo,	umiejętności	miękkie	są	trudne	do	zmierzenia.	O	wiele	trud-
niejsze	niż	jakiekolwiek	twarde	umiejętności.	Jaka	jest	wartość	gracza	
zespołowego?	Jaka	jest	wartość	wzajemnego	zrozumienia?	Jaki	jest	
dokładny	zysk	z	wysłuchania	kolegi	lub	z	prośby	o	informacje	od	introw-
ertyków?

Nic	dziwnego,	że	problem	pozostaje.	Po	co	inwestować	w	rzeczy,	których	
nie	możemy	zmierzyć.	Nadzieje	i	modlitwy	są	dla	Kościoła	do	załatwienia,	
prawda?

Rozwiązaniem	tego	problemu	jest	podejmowanie	-	znacznie	więcej	niż	
obecnie,	wspólnych	przedsięwzięcie	firm,	szkół	i	rządu.	Może	być	to	
sfinansowane,	nawet	z	nadwyżką,	z	miliardów	euro	które	są	przeznaczane	
na	krótkoterminowe	interwencje	i	szkolenia,	które	odbywały	się	przez	te	
lata.

Identyfikacja problemu

W	tej	sekcji	znajdziesz	niektóre	z	wyzwań	związanych	z	kulturą,	edukacją	
i	szkoleniem.	Nie	zamierzamy	omawiać	wszystkich	obszarów	tradycyjnego	
nauczania.	Dostarczymy	jednak	kluczowych	zasad,	które	należy	rozważyć,	
jeśli	celem	jest	wypełnienie	luk	w	konwencjonalnym	podejściu	do	nauki	z	
przyczyn	związanych	z	karierą.

Przedstawimy	ogólne	zagadnienia	dotyczących	konwencjonalnego	
zarządzania,	nauczania	i	rozwoju	zasobów	ludzkich,	które	należy	zop-
tymalizować	i	dostosować	do	współczesnego	myślenia	o	szkoleniach	i	
edukacji.	Następnie	szczegółowe	wyjaśnimy	polską	sytuację	edukacyjną	
i	warunki	szkolnictwa.	Jest	to	bardzo	ważne,	ponieważ	wiemy,	że	wszyst-
kie	interwencje	w	zakresie	zarządzania	muszą	opierać	się	na	kontekście.	
Dotyczy	to	oczywiście	jeszcze	bardziej	HRM.

Zaprezentujemy	wybrane	przez	nas	blokady	i	przeszkody,	które	mogą	stać	
na	drodze	edukacji,	a	na	które	jeszcze	niestety	nie	znaleźliśmy	odpow-
iednich	rozwiązań.		Apelujemy,	abyście	się	na	tym	oprali	i	przyczynić	do	
dalszych	rozwiązań	tych	problemów.	Zachęcamy	do	refleksji	nad	prolema-
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mi	i	niech	nasza	selekcja	zainspiruje	Cię	na	drodze	do	rozwiązania	odpo-
wiadającego	Twoim	potrzebom,	poziomowi	ambicji	i	sytuacji	w	jakiej	się	
znajdujesz.

Luki 

Aby	móc	usprawnić	transfer	wiedzy	wśród	młodzieży,	ważne	jest	zro-
zumienie	luk	w	konwencjonalnych	metodach	uczenia	się.	Tradycyjne	
nauczanie	zapewnia	ważny	przepływ	informacji	między	uczniem	a	nauczy-
cielem,	co	ma	znaczący	cel	w	używaniu	dostarczanej	wiedzy.

Pragnienie	uczenia	się	-	lub	jego	brak	-	było	badane	przez	badaczy	be-
hawioralnych	i	kilku	innych	od	dziesięcioleci.	Wierzymy,	że	wynik	debaty,	
rozpoczętej	przez	McGregora,	o	tym,	że	ludzie	rodzą	się	z	chęcią	do	
badania	i	angażowania	się	,	a	tym	że	potrzeba	do	działań	i	rozwoju	pozos-
taje	niezaspokojona	dla	przyszłych	pokoleń.

Jednak	wielu	badaczy	przeprowadza	ciągłe	badania	dowodzące	argu-
mentów,	że	konwencjonalne	metody	nauczania	nie	są	wystarczające	do	
znaczącego	wzrostu	i	uczenia	się.	Często	mylone	jest	to,	że	wiedza	jako	
“efekt	końcowy”	jest	tym,	co	ważne,	zaniedbując	znaczenie	indywidualne-
go	samorozwoju.

Poniższy	rozdział	rzuca	światło	na	zrozumienie,	co	oznacza	uczenie	się	
i	przedstawia	wyniki	badań	uczonych	na	temat	aspektów,	które	zwracają	
uwagę	na	nieefektywność	konwencjonalnego	uczenia	się.
Większość	ekspertów	dowiaduje	się,	że	podstawą	jest	własna	moty-
wacja	ze	strony	uczącego	się.	Odwołujemy	się	do	tego	aspektu	w	oddziel-
nej	sekcji	tego	raportu.

Problem z poznawaniem
 
Badania	przeprowadzone	przez	Pfeffer	&	Sutton,	przedstawione	w	latach	
90-tych,	wskazywały	na	szereg	przypadków	“braku	akcji”	w	biznesie	–	
znany	jako	problem	z	poznawaniem	.	Zjawisko	to	jest	również	tytułem	
bestsellerowej	książki,	przedstawiającej	wiele	mitów	i	zbyt	dobrze	znanych	
sytuacji	“wiemy,	co	należy	ZROBIĆ”,	ale	zbyt	mało	jest	rozwiązań,	a	jeszc-
ze	mniej	z	nich	jest	podejmowanych.

Badania	P	&	S	wskazują	na	kilka	przyczyn	nieefektywności	w	wiedzy	o	
tym,	co	należy	robić,	ale	nie	na	podstawie	ich	działania.	Można	to	postrze-
gać	jako	nieużywanie	wiedzy.
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Ważną	przyczyną	braku	działań,	według	Pfeffera	i	Suttona,	jest	nadmierne	
zaufanie	do	wpływu	poszczególnych	“supergwiazd”	i	bierne	słuchanie	
ich	opinii.	Większość	ludzi	myśli,	że	napędzanie	się	nowymi	pomysłami	
i	inspiracjami	będzie	później	prowadzić	do	zmiany	ich	zachowania.	Jest	
to	znane	jako	“mówienie	jako	substytut	działania”.	Dlatego	widzimy	całą	
branżę	“inspirujących	mówców”	i	dość	wyraźnych	“coachów”.	Dobrze	jest	
słuchać	piłkarza	roku	i	jego	osiągnięć.	Nie	będzie	to	jednak	jednoznaczne	
ze	zdobyciem	nowych	umiejętności	piłkarskich.	Często	przyczynia	się	
to	nawet	do	zwiększonej	liczby	ograniczeń	nauczania,	jak	zostało	to	
uzgodnione	między	ekspertami	w	dziedzinie	nauczania	-	strach	przed	
niepowodzeniem	wzrasta,	gdy	różnica	między	uczniem	a	nauczycielem	
jest	postrzegana	jako	zbyt	duża.	Nie	ma	znaczenia,	czy	luka	jest	duża,	czy	
tylko	postrzegana	jako	taka.

W	ten	sposób,	zapraszając	“wysokiej	klasy	inspiratorów”	i	“super	gwiazdy”	
na	pokład,	wielu	nauczycieli	i	menedżerów	zachowuje	się	dysfunkcyjnie	
dla	oczekiwanego	przekazu	wiedzy.	Myślą,	że	ci	ludzie	zainspirują	innych,	
podczas	gdy	oni		nie	będą	przekazywać	wiedzy.	Dobry	nastrój	i	wiele	
uśmiechów	zaraz	po	przemówieniu	mędrca	lub	wybitnego	biznesmena	o	
imponujących	wynikach	można	łatwo	zinterpretować	jako	“nauczyliśmy	się	
czegoś	nowego	dzisiaj”,	przez	niedoświadczonego	lub	niedoinformowane-
go	dyrektora	generalnego.

Niektórzy	z	bardziej	znanych	“inspiratorów”	i	wzorców	do	naśladowania	są	
nawet	przestępcami	i,	jak	twierdzą	niektórzy	eksperci	behawioralni,	chory-
mi	ludźmi.

Richard	Branson	jest	na	przykład	skazanym	oszustem	podatkowym,	por-
zuconym	przez	swojego	oryginalnego	wspólnika	biznesowego	i	odbywał	
karę	w	więzieniu	za	swoje	czyny.	Nie	każdy	zdaje	sobie	sprawę,	że	wiele	
z	jego	majątku	pochodzi	z	cięcia	wynagrodzeń	pracowników	w	linii	lot-
niczej,	którzy	nie	mieli	gdzie	się	podziać.	Rodzina	pilota,	który	zginął	w	
katastrofie	lotniczej	Virgin,	może	uznać	slogan	Virgin:	“Jeśli	twoje	sny	się	
nie	boją,	nie	są	wystarczająco	duże”	za	obraźliwe.	Zmarli	nie	mogą	mówić	
o	buzujących	cytatach	wyprodukowanych	przez	dział	osobistego	brandin-
gu	Branson	i	umieszczonych	na	LinkedIn.	Takie	proste	i	cyniczne	działania	
mają	niewiele	wspólnego	z	umiejętnościami	przywódczymi.	Steve	Jobs	
jest	jest	uważany	przez	wielu	przez	ekspertów,	za	socjopatę	i	psychopatę	
z	silnymi	symptomami	Aspergera.	Nie	jesteśmy	psychologami.	Istnieją	jed-
nak	bezsporne	stwierdzenia,	że			osoby	z	jego	najbliższego	otoczenia	za-
wodowego	zachorowali	pracując	dla	niego.	Podobne	zachowania	zarzuca	
się	Elonowi	Musk.		Nie	możemy	tego	osądzać,	ale	faktem	jest	jednak,	że	
TESLA	nigdy	nie	przynosiła	zysków	w	żadnym	roku,	a	bankructwo	zbliża	

Większość 
ludzi myśli, że 
napędzanie się 
nowymi po-
mysłami i inspi-
racjami będzie 
później prow-
adzić do zmiany 
ich zachowania. 
Jest to znane 
jako “mówienie 
jako substytut 
działania”.



Strona  16

wielkimi	krokami.	Mimo	to,	te	trzy	osobowości	są	wielokrotnie	pokazywane	
młodym	ludziom	jako	wzorce	“wielkich	zestawów	umysłów”.	Uważamy,	że	
jest	to	złe	i,	co	ważniejsze,	przeszkadza	w	dobrym	uczeniu	się.	Uważamy,	
że	takie	“wzorce	do	naśladowania”	są	po	części	powodem	wielu	“seryjnych	
kłamców	i	oszustów	startupowych”.	Prowadzi	to	do	istnienia	dużej	ilości	
pokusy	w	“branży	startupowej”	i	błędnego	postrzegania	tego,	o	co	chodzi	w	
startupie.	Ta	sytuacja	jest	szkodliwa	dla	dobrze	przemyślanych	inicjatyw	potr-
zebnych,	aby	społeczności	startupów	żyły	dłużej.

Rozwój	odpowiednich	umiejętności	miękkich,	jak	twierdzimy,	zminimalizuje	
“wiele	rozmów	i	bezczynności”	i	obniży	podziw	dla	pokusy	nadużycia.

Strach i konkurencja wewnętrzna jako ograniczenia dla uczenia się 
Dla	nauki	i	dzielenia	się	wiedzą,	dwa	inne	zjawiska,	związane	z	powyższym,	
wydają	się	bardzo	ważne.	Po	pierwsze	jest	to	strach,	a	po	drugie	wewnętrzna	
konkurencja.

Strach 
Strach	odgrywa	znacznie	większą	rolę	w	zarządzaniu	przedsiębiorstwami	
niż	zwykle	uznawane.	Jest	to	związane	z	dość	powszechnym	stosowaniem	
twardych,	udanych	i	odważnych	modeli	ról	w	biznesie.	Wielu	liderów	biznesu	
o	wysokich	profilach,	którzy	osiągnęli	kilka	krótkoterminowych	zwycięstw,	zbyt	
szybko	publikuje	książkę	o	własnych	niesamowitych	rezultatach.	Kilka	z	nich	
zostaje	nawet	bestsellerami.	Często	chwaleni	przez	wielbicieli	i	wspominani	w	
mediach	społecznościowych,	gdzie	kontrola	jakości	jest	często	nieobecna,	a	
nawet	niechciana.
Niestety,	kiedy	tak	zwane	“wyniki”	tych	gwiazd	są	analizowane	kilka	lat	
później,	nie	jest	przyjemne	widzieć	szkody,	które	spowodowały	stosując	terror	
jako	narzędzie	przywódcze.	Przykładem	tego	w	badaniach	Pfeffer	&	Suttons	
jest	“Piła	Łańcuchowa	Al”	(Albert	J.	Dunlap),	przez	innych	nazywanych	“Ram-
bo	in	Pinstripes”.
Na	poziomie	firmy	kultura	INTEL	Corporation	zniszczyła	życie	tysięcy	pra-
cowników.	Nie	przez	żadnego	indywidualnego	CEO,	ale	przez	istniejącą	
dominującą	kulturę,	za	którą	odpowiedzialny	był	każdy	dyrektor	generalny	
pracujący	tam	przez	te	lata.
Wydaje	się,	że	trudno	jest	w	środowisku	biznesowemu	zastosować	pamięć	
długoterminową.	Dlatego	nadużycia	mogą	być	kontynuowane.
Ludzie,	którzy	żyją	w	strachu,	będą	chronić	wiedzę,	aby	chronić	siebie.	Moty-
wy	do	pomagania	innym	są	słabe.	Ludzie	z	dobrymi	umiejętnościami	miękkimi	
mogą	zapewnić	sobie	większą	wytrzymałość,	aby	w	konstruktywny	sposób	
przeciwdziałać	utracie	pamięci.

       Odwaga jest 
umiejętnością 
miękką, a także 
umiejętnością 
współpracy.
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Wewnętrzna konkurencja

Drugim	mechanizmem	jest	wewnętrzna	konkurencja.	To	jest	problem	i	
paradoks.	Firmy	potrzebują	być	konkurencyjne	-	to	podstawowe	prawo	bi-
znesu.	Niebieski	ocean,	stworzony	przez	nową	pomysłową	ideę,	nie	istnie-
je	zbyt	długo.	Gdy	firma	odniesie	sukces,	wejdzie	konkurencja,	niezależnie	
od	barier	wejścia.	

Oznacza	to,	że	spełnienie	ambicji	i	zdolności	dobrych	osiągnięć	w	
trudnych	warunkach	stają	się	ważne,	dlatego	niezbędne	są	umiejętności	
konkurencyjne.

Dowiedziono,	że	ambicje	połączone	z	delegowaniem	uprawnień	decyz-
yjnych	często	mogą	prowadzić	do	zwiększenia	motywacji	jednostki,	jak	
również	osobistego	docenienia.	Biorąc	to	pod	uwagę,	aby	przetrwać	
konkurencję	na	rynku,	delegujemy	władzę	decyzyjną	i	doceniamy	pra-
cowników.

Pamiętajmy	jednak,	że	w	przypadku	uczenia	się	może	to	często	prow-
adzi	do	braku	chęci	dzielenia	się	wiedzą.	Łatwo	jest	zrozumieć,	że	jeśli	
na	horyzoncie	widoczne	są	nagrody,	gotówka	lub	awans,	ludzie	stara-
ją	się	zdobyć	to,	co	uważają	za	sprawiedliwą	część	tortu	dla	siebie.	
Jest	to	ukierunkowanie	wykorzystania	umiejętności	konkurencyjnych	na	
współpracowników	bardziej	niż	na	konkurentów.	Firma	nie	ma	umiejętnoś-
ci	zespołowych	w	tej	sytuacji.	Umiejętności	zespołowe	są	umiejętnościami	
miękkimi.

W	całej	zachodniej	kulturze	nagradzamy	głównie	i	oczywiście	bezpośred-
nie	zachęcamy	do	indywidualnych	osiągnięć.	Jest	jednak	interesujące,	że	
najszybciej	rozwijające	się	gospodarki	na	świecie,	takie	jak	Azji,	mają	o	
wiele	szersze	spojrzenie	na	powody	sukcesu	i	porażki.	W	tych	kulturach	
częściej	zwraca	się	uwagę	na	kolektywizm.
Twierdzimy,	że	powinniśmy	się	przeciwstawić	naszej	zachodniej	kulturze.	
Ciekawe	jest	również	to,	że	koncepcje	takie	jak	LEAN,	SECI	i	inne	narzęd-
zia	do	zarządzania	pochodzą	właśnie	z	Azji.
Jeszcze	bardziej	interesujące	jest	to,	że	podstawy	nowoczesnych	metod	
nauczania	pochodzą	z	Azji:	“Powiedz	mi,	a	zapomnę,	pokaż	mi	i	będę	
pamiętać.	Pozwól,	że	spróbuję,	a	zrozumiem	“.	Konfutse	570	B.C.
Poniżej	przedstawimy	problem	“osobistego	wyboru”,	umiejętności	
konkurencyjne	mają	wartość	tylko	wtedy,	gdy	są	skierowane	do	zewnę-
trznych	konkurentów!
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Nieefektywne poszukiwanie ogólnych rozwiązań dla konkretnych 
problemów

Jest	jeszcze	kilka	luk	w	konwencjonalnych	metodach	rozwiązywania	prob-
lemów.

Niedawno	Leigh	Thompson	opisała		nieefektywność	w	bardzo	zrozumiały	
sposób.		Powody	autorki	możemy	znaleźć,	na	przykład	w	jej	książce	“Stop	
Spending,	Start	Managing”.	Teoria	Thompson	idzie	w	parze	z	odkryciami		
Pfeffer	i	Suttons	gdzie	menedżerowie	często	ponownie	analizują	dobrze	
zdefiniowany	problem,	wielokrotnie	angażując	zewnętrznych	konsultantów	
-	“Specjalistów”	z		ograniczoną	wiedzą	na	temat	kontekstu,	którzy	stara-
ją	się	zastosować	ogólne	rozwiązanie	do	określonego	problemu.	Wśród	
bardziej	wykształconych	i	wykwalifikowanych,	mantra	mówi:	“dla	każdego	
problemu	jest	dostępne	proste	rozwiązanie,	które	nie	zadziała”.	Aby	“kon-
cepcja”	mogła	być	sprzedana	w	sposób	zyskowny,	musi	być	standardowa.	
Jest	to	jedyny	sposób,	w	jaki	jedna	osoba	może	ją	dostarczyć	i	zreal-
izować	zgodnie	z	planem.	To	oczywiście	prowadzi	do	powiedzenia		“Jeden	
rozmiar	to	zły	rozmiar”.	Jest	to	argumentowane	w	badaniach	jako	jeden	z	
powodów,	dla	których	“zwycięskie	koncepcje”	zawodzą,	ponieważ	nie	są	
wystarczająco	powiązane	z	kontekstem.

Często	ci,	którzy	oferują	naukę	w	konwencjonalny	sposób	zapomina-
ją	o	kontekście,	w	którym	muszą	być	zastosowane.	Wbrew	wszystkim	
badaniom	w	tej	dziedzinie	wielu	doradców	i	dostawców	szkoleń	uważa,	że			
wiedzę	można	gromadzić,	pakować,	przechowywać	i	ponownie	stosować	
w	nowym	kontekście.	Mamy	nadzieję,	że	to	niewiedza,	a	nie	brak	etyki	
sprawiają,	że	dzieje	się	to	wielokrotnie.

Mistrz i uczeń

W	ostatnich	latach	niektórzy	badacze		argumentowali,	że	pracodawca	i	
pracownik	powinni	być	bardziej	“równi”.	Przez	niektórych	zostało	to		zin-
terpretowane,	jako:		“nie	wdrażaj	niczego,	co	nie	jest	lubiane	przez	pra-
cownika.”		Stanowi	to	problem,	ponieważ	kierownictwo	ma	znaczenie	tylko	
wtedy,	gdy	chodzi	o	zapewnienie	kierunku,	który	nie	byłby	ustalany	przez	
samych	pracowników.	Dlatego	wszystkie	istotne	działania	przywódcze	są	
związane	ze	zmianami.	Zmiana	jest	wbrew	ludzkiej	naturze,	jak	zostało	to	
powiedziane	przez	Maslowa	i	innych:	“	każda	inicjatywa	edukacyjna	ma	
wbudowany	w	sobie	konflikt”.

Wiele	procesów	transferu	wiedzy	jest	wszczepianych	o	wiele	bardziej	
demokratycznie	i	znacznie	bardziej	elastycznie,	niż	powinny.	Dzieje	się	

Dla każdego 
problemu jest 
dostępne pros-
te rozwiązanie, 
które nie zad-
ziała.
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z	powodu	strachu	przed	oporem	i	dlatego,	że	lider	boi	się	naruszenia	
atmosfery	w	miejscu	pracy.	Jednak	nie	ma	tutaj		powiązań		pomiędzy	
dobrostanem	a	produktywnością	pracowników.	Zdajemy	sobie	sprawę,	że	
tą	nieistniejącą	korelację	często	deklarują	doradcy	kierowników.	Jednak	
nigdy	nie	zostało	to	udowodnione.

Wydaje	się	jednak,	że	dzięki	najnowszym	artykułom	w	tej	sprawie	uznanie	
związku	“mistrzów	i	praktykantów”	w	starym	stylu	wcale	nie	jest	takie	złe.	
Przywódca	musi	naciskać,	a	później	w	procesie	uczeń	zrozumie	naukę.	
Intuicyjnie	możemy	to	zrozumieć,	myśląc	o	tym,	że	sierżant	wojskowy	
popycha	nowych	rekrutów	przez	błotnistą	wodę	i	drut	kolczasty	na	poligo-
nie.	Większość	żołnierzy	pamięta	o	tym	dobrze,	ale	dopiero	później	widzą	
cel	nauki,	kiedy	ratują	życia	w	prawdziwej	sytuacji,	co	wymaga	od	
żołnierza	doskonałej	formy	fizycznej.	Dlatego	odczucie	satysfakcji	przed	
użyciem	nabytej	wiedzy	nie	jest	istotne.

Osobisty wybór

W	nawiązaniu	do	omówionego	powyżej	działu:	“Mistrz	i	uczeń”	i	jak	wy-
jaśniono	przez	kilku	ekspertów	w	zakresie	transformacji	wiedzy,	wydajność	
procesu	uczenia	często	cierpi		na	“osobistym	wyborze”	pracowników.
Ten	problem	pojawia	się,	gdy	uczeń	ma	wybór,	czy	zastosować	nową	
wiedzę,	czy	nie.	W	wielu	kulturach	ten	wolny	wybór	wiąże	się	z	motywac-
ją,	na	przykład:		ludzie	często	widzą	i	słyszą	z	badań	motywacyjnych,		że	
praca	pod	silnym	przywództwem	może	demotywować.		W	prostszych	
słowach:	Jeśli	strach	przed	porażką	z	nowo	nabytymi	umiejętnościami	jest	
duży	i	uczący	się	uważa,	że			kara	za	kontynuowanie	niezmienionego	zach-
owania	nie	jest	zbyt	ciężka,	to	prawdopodobnie		chęć	podejmowania	
ryzyka	jest	niska.	Oznacza	to,	że	nauczanie	musi	mieć	nieuniknione	
“gorsze	strony”,	aby	wesprzeć	nowe	nabyte	zachowania.	Można	to	wz-
mocnić	nagrodami	za	“nowe	prawidłowe	zachowanie”.

Po	stronie	humorystycznej	możemy	wziąć	przykład	“nauki	palenia	papi-
erosów”.	To	nigdy	nie	było	przyjemne	dla	nikogo,	ale	rezultaty	powinny	być	
warte	dla	początkującego	palacza.		Wydaje	się,	że	nie	ma	znaczenia,	jak	
wiele	informacji	o	niebezpieczeństwie	palenia	zostało		przedstawionych	
uczniowi,	poniewaz	chęć	zdobycia	umiejętności	przez	osobę	jest		o	wiele	
ważniejsza	niż	racjonalna	wartość	umiejętności,	której	należy	się	nauczyć.

Mówiąc	najprościej,		ważniejsza	jest	umiejętność	przezwyciężania	bólu	
uczenia	niz	nauczania	przedmiotu.	

Mówiąc 
najprościej,  
ważniejsza jest 
umiejętność 
przezwyciężania 
bólu uczenia 
niz nauczania 
przedmiotu. 
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Skupienie się na słabszym uczniu

Czasami	widzimy	menedżerów	i	nauczycieli	szkolnych,	którzy	koncen-
trują	się	na	słabszym	uczniu,	próbując	motywować	i	zachęcać	go	o	wiele	
bardziej	niż	tych,	którzy	podążają	za	nimi.	Jest	to	zrozumiałe	ze	względu	
na	korzyści	społeczne.	Nie	zdarza	się	to	jednak	w	zespołach	o	wysokich	
osiągnięciach,	gdzie	warunkiem	wstępnym	jest	wniesienie	własnej	moty-
wacji.	Najlepsi	trenerzy	sportowi	nie	zwracają	się	do	swoich	sportowców,	
aby	dbali	o	dobrą	kondycję	lub	wyjaśnili	korzyści	płynące	ze	szkolenia.	
Często	chodzi	bardziej	o	to,	jak	uniknąć	obrażeń	i	dowiedzieć	się,	jak	nie	
wypalić	się	z	powodu	za	dużej	ilości	treningu.

Wyniki satysfakcji w nauce

Bardzo	często	widzimy	oceny	inicjatyw	edukacyjnych	opartych	na	“czy	lubisz”	
lub	“jak	odbierasz”.	To	nie	jest	złe,	ale	takie	wyniki	nie	mogą	być	bezpośrednio	
użyte	do	optymalizacji	nauki.	Jako	że	jakość	i	ilość	uczenia	się	nie	może	być	
oceniana	przed	tym,	jak	nowa	wiedza	została	użyta	i	przyniosła	ulepszone	
i	trwałe	rezultaty.	Długo	po	tym,	jak	wprowadzanie	wiedzy	zostało	zaprzestane.	
Krótko	mówiąc,	chęć	wprowadzania	na	rynek	kursów	z	wykorzystaniem	
wyników	popularności	zebranych	na	długo	przed	tym,	zanim	ktokolwiek	będzie	
w	stanie	stwierdzić,	czy	nauka	się	wydarzyła,	doprowadzi	do	utraty	skutec-
zności.	Często	mówimy:	“nigdy	nie	zmieniaj	zwycięskiej	koncepcji”.	Jednakże,	
jeśli	nie	istnieje	uważne	i	umiejętne	wykorzystanie	wyników	
satysfakcji,	jest	to	dysfunkcjonalne.	Faktem	jest,	że	uczeń	jest,	by	się	uczyć	
i	nie	ma	związku	między	“przyjemnością”	a	“efektem	kształcenia”.

Dlaczego Startupy upadają

Pomimo	licznych	inicjatyw	start-upowych,	inkubatorów	i	organizacji,	
statystyki	upadających	startupów		są	zaskakująco	wysokie.	Wskaźnik	
niepowodzeń	zidentyfikowany	przez	Forbes	w	2015	r.	wskazuje	że	90%	
startupów	upada	może	być	nieco	przesadzony,	statystyki	pokazują,	że	około	
60-70%	wszystkich	startupów	upada.	Nie	ma	jednoznacznej	odpowiedzi	na	
niepowodzenie	lub	przepisu	na	sukces,	jednak	wiele	badań	dostarcza	
interesujących	informacji	na	temat	częstych	przyczyn	niepowodzeń	startupów.
Badania	CB	przedstawiają	najczęstsze	błędy	Startupowe.		Trzy	
najważniejsze	powody	to:	brak	potrzeby	rynkowej,	brak	gotówki	i	wybór	
niewłaściwego	zespołu.	Badania	Go	Globe	wspierają	te	rezultaty	z	podob-
nymi	wynikami,	które	przedstawiają	interesujące	statystyki.		29%	firm	zabrakło	
gotówki,	zanim	były	otworzone.	Jest	to	ściśle	powiązane	z	innymi	
wyróżnionymi	strefami	
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niebezpieczeństwa,	np.	“miłością	do	własnego	pomysłu”	i	brakiem	przy-
gotowania.	Aby	potwierdzić	teorię,	że	porażki	są	bezpośrednio	związane	
z	umiejętnościami	miękkimi,	badania	pokazują,	że	20%	założycieli,	
którzy	nie	zdali	egzaminu	za	pierwszym	razem,	odniosło	sukces	za	dru-
gim	razem,	co	mogło	oznaczać,	że	zdobyli	umiejętności	potrzebne	do	
osiągnięcia	sukcesu	poprzez	“	naukę	przez	praktykę”.

Problem	pozostaje.	Na	przykład	rządy	zwiększają	wydatki	na	inkubatory	
startupowe,	w	2017	r.	rząd	Indonezji	podwoił	wydatki	na	startupy	zajmu-
jące	się	technologią,		w	które	zainwestował	27,6	mln	USD,	podczas	gdy	
na	przykład	liczba	start-upów	w	Wielkiej	Brytanii	wzrasta	do	nowego	rekor-
du,	co	pokazuje,	że	celem	jest	raczej	tworzenie	nowych	firm,	a	nie	
wspieranie		odnoszących	sukcesy	nowych	firm.

Łącząc	wątki,	właściwe	umiejętności	i	zrozumienie	prawdziwego	związku	
między	porażką	a	sukcesem	powinny	być	zakorzenione	wcześniej	niż	
wtedy,	gdy	pomysł	na	biznes	został	stworzony,	a	koło	korporacyjne	zaczy-
na	się	toczyć.

Ryzykowna rentowność inwestycji

Jednym	z	najbardziej	znanych	startupów	w	ostatnich	latach	jest	“FinTech”.	
FinTech	jest	wykorzystaniem	najnowocześniejszych	rozwiązań	do	
usprawniania	usług	finansowych	–	zaciągania	kredytów,	pożyczek,	
zarządzania	finansami,	operowania	walutami	czy	też	dokonywania	płat-
ności	online.		
Wydatki	w	Dolinie	Krzemowej	wzrosły	od	2012	do	2015	roku	o	ponad	40	
miliardów	USD.	Takie	scenariusze	istnieją	pod	być	może	nie	tak	
pochlebnym	określeniem	“szczęśliwe	pieniądze”.

W	2016	r.	wydatki	spadły	do			25	mld	po	tym,	jak	inwestorzy	zdali	sobie	
sprawę,	że	zwrot	z	inwestycji	prawdopodobnie	był	przereklamowany.	To	
daje	nam	wskazówkę	co	do	(braku)	zdolności	ze	strony	VC	do	sprawdza-
nia	wypłat	PRZED	inwestowaniem.

Duże	instytucje	inwestycyjne	w	Danii	i	innych	krajach	mają	niewielki	apetyt	
na	inwestycje	w	IT.	“Naszym	obowiązkiem	jest	ochrona	funduszy	naszych	
udziałowców”	-	mówi	Henrik	Nøhr	Poulsen,	szef	inwestycji	w	PFA	Pension,	
komentując	ryzyko	związane	z	sektorem	IT.

Podczas	gdy	finansowanie	FinTech	wydaje	się	atrakcyjne	dla	nowej	grupy	
inwestorów	-	instytucji	finansowych,	ważne	jest	również	rozważenie	
inicjatyw	rządowych	i	finansowania	startupów.

Naszym obow-
iązkiem jest 
ochrona fun-
duszy naszych 
udziałowców.
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W	Danii	nowy	firmowy	formularz	“IVS	ltd.”	nie	odniósł	sukcesu.	Konstrukcja	
IVS	specjalnie	skierowana	do	przedsiębiorców	z	dużymi	pomysłami	i	małymi	
kieszeniami,	osiągnęła	bardzo	złą	reputację.	Ze	względu	na	wysoce	
oportunistyczne	zachowanie	i	bezpośrednie	oszustwa	popełniane	przez	wielu	
przedsiębiorców,	prawie	niemożliwe	stało	się	ustanowienie	rachunku	
bankowego	lub	kredytu	pracującego	jako	IVS.	Wiarygodność	przedsiębiorców	
wzrosła.	Odważmy	się	powiązać	to	ze	złym	wyborem	“wzorców	do	
naśladowania”,	o	których	wspomniano	wcześniej.	Startupy	będą	musiały	
uzyskać	pomoc	w	zakresie	etyki	i	moralności.	Jest	to	wyraźnie	związane	z	
umiejętnościami	miękkimi.

To	spowodowałoby,	że	zapotrzebowanie	na	lepszą	edukację	wzrośnie	
automatycznie,	należy	pomyśleć.	“Potrójna	spirala”	to	termin	używany	kilka	
lat	temu	dla	wspólnych	rządowych,	biznesowych	i	edukacyjnych	instytucji	
budujących	edukację	wspierającą	przedsiębiorców.	Badania	wskazują	na	
to,	że	obecnie	w	sektorze	edukacyjnym	niełatwo	znaleźć	sposoby	edukacji	
na	ten	temat.	Te	same	badania	pokazują	również,	że	konwencjonalne	teorie	
zarządzania	wynikające	z	takich	inicjatyw	bardziej	blokują	sukces,	niż	go	
wspierają.

To	wzmacnia	naszą	ambicję.	Dzięki	warsztatom	Future	Entrepreneurs	of	Po-
land	przyczyniamy	się	do	edukacji	i	sukcesu	młodzieży,	wprowadzając	ważny	
dodatek	do	obecnych	ofert	uniwersytetów	i	instytucji	szkolnictwa	wyższego.

Status metod uczenia się w Polsce vs w Danii

Zmiany	w	systemie	edukacji	w	Polsce	były	dyskutowane	bardzo	intensywnie	
w	ciągu	ostatnich	kilku	lat.	Polski	system	edukacji	od	2016	r.	uległ	znaczącym	
zmianom,	w	tym	zmianie	wieku	rozpoczęcia	nauczania	i	organizacji	szkół.	
Wśród	innych	zmian	obowiązkowe	kształcenie	ogólne	będzie	krótsze,	
a	nauka	w	szkołach	średnich	lub	zawodowych	będzie	odbywać	się	wcześniej.

Istnieje	wiele	wątpliwości	dotyczących	wyników	tych	zmian.	List	wysłany	
przez	Ministra	Edukacji	od	grupy	naukowców	zajmujących	się	badaniami	
edukacyjnymi	podkreśla	obawy	związane	z	kosztami	i	harmonogramem	pro-
ponowanych	zmian	w	nadchodzących	latach.	Naukowcy	zajmujący	się	eduk-
acją	wskazują	również,	że	skrócenie	czasu	trwania	powszechnego	kształce-
nia	ogólnego	stanowi	poważne	ryzyko	zwiększenia	nierówności	w	wynikach	
kształcenia.

Możemy	wyciągnąć	wniosek,	że	konsekwencje	zmian	zostaną	zainicjowane	
przez	lokalne	administracje,	nauczycieli,	rodziców	i	samych	uczniów.	Ponadto	
zmiany	w	edukacji	są	intensywnie	dyskutowane	nie	tylko	w	szkole	pod-
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stawowej	i	średniej,	ale	także	na	poziomie	uniwersyteckim.	Minister	Nauki	
i	Szkolnictwa	Wyższego	w	Polsce	Jarosław	Gowin	chciałby	poszerzyć	
kształcenie	teoretyczne	o	nauczanie	umiejętności	miękkich,	co	pozwoliło-
by	studentom	poprawić	swoje	kompetencje	i	lepiej	przygotować	się	na	
przyszłość.
Wiele	uwagi	w	niedawnej	dyskusji	na	temat	zmian	w	edukacji	koncentruje	się	
na	współpracy	między	biznesem	a	edukacją.	Jarosław	Gowin	powiedział	na	
konferencji	“Impact	\17	-	Economy	4.0	-”,	wynalazki	powstają	nie	na	uniwer-
sytetach,	ani	w	samych	firmach,	ale	w	ich	miejscu	kontaktu	(...)	“.

Debata	ta	jest	powiązana	z	dyskusjami	w	Danii	na	początku	2000	r.	Jako	“Po-
trójna	spirala”	wspomniana	powyżej.	Jest	to	bardzo		prawdopodobne,
że	Polska	może	skorzystać	z	duńskich	doświadczeń.

Edukacja w Polsce a edukacja w  Danii

Polska	i	Dania	mają	znaczne	różnice	w	metodach	kształcenia.	Niektóre	
różnice	mogą	być	spowodowane	ważną	reformą,	którą	Dania	podjęła	w	latach	
dziewięćdziesiątych.	Reformy	obejmowały	głównie	przejście	od	nauczania	
zapamiętywania	faktów	przez	rozumowanie	do	rozwijania	umiejętności	oby-
watelskich.

Naukowcy	z	Polski	z	IBE	dyskutowali	z	Ambasadorem	Europejskiego	
Stowarzyszenia	Nauczycieli	Historii,	Bennym	Christensenem	o	tym,	który	z	
wniosków	duńskich	reformatorów	ma	potencjalne	znaczenie	dla	polskiego	
systemu	edukacji.	Jedną	z	najważniejszych	różnic,	na	które	zwrócono	uwagę	
jest	liczba	godzin	spędzonych	na	pracy	interdyscyplinarnej.	Duńczycy	mają	
obowiązkowy	kurs	dla	ogólnego	zrozumienia	tekstu,	który	obejmuje	nauki	
humanistyczne,	społeczne	i	przyrodnicze.

Podczas	trzech	lat	nauki,	uczniowie	szkół	średnich	muszą	napisać	specjalny	
projekt	o	objętości	około	20	stron.	Projekt	musi	połączyć	dwa	przedmioty.	His-
toria	jest	jednym	z	najpopularniejszych	tematów	w	tych	projektach.	Uczniowie	
pracują	nad	projektem	przez	tydzień,	podczas	którego	nie	muszą	chodzić	do	
szkoły.	Podczas	pracy	nad	projektem	mogą	konsultować	się	z	każdym,	w	tym	
z	nauczycielami.

Kolejną	różnicą	między	edukacją	polską	i	duńską	jest	system	egzaminacyjny.	
W	Danii	uczniowie	używają	laptopów	we	wszystkich	egzaminach	pisemnych.	
W	sali	egzaminacyjnej	mogą	również	korzystać	z	podręczników,	słowników	
lub	ich	wcześniejszych	testów.	Egzaminatorzy	wiedzą,	że	liczy	się	to,	w	jaki	
sposób	uczniowie	mogą	korzystać	ze	źródeł,	a	nie	jak	dobrze	odtwarzają	
wiedzę	z	pamięci.
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Dyskusja	pomiędzy	przedstawicielami	Polski	i	Danii	doprowadziła	do	wątpli-
wości	Polaków	co	do	formuły	pozwalającej	na	wcześniejsze	przygotowanie	
prezentacji	i	wykorzystanie	materiałów	na	egzaminach.	Niektórzy	zauważyli,	
że	jednym	z	powodów	rezygnacji	z	prezentacji	studentów	w	polskim	egza-
minie	końcowym	było	podejrzenie,	że	uczniowie	korzystają	z	zbyt	szerokiej	
pomocy	innych	w	procesie	przygotowawczym.

Jednak	w	Danii	wprowadzono	zmiany	pomimo	pewnego	ryzyka,	że			ucznio-
wie	mogą	uzyskać	lepsze	oceny	podczas	egzaminu,	niż	na	to	zasługują.	
Duńczycy	nie	robią	z	tego	wielkiego	problemu.	Organy	badawcze	składają	się	
z	doświadczonych	osób,	jeden	nauczyciel	jest	zawsze	spoza	szkoły,	wysłany	
przez	ministerstwo,	aby	zapewnić	różne	poglądy	i	sprawiedliwość	oceny.	Pod-
czas	rozmowy	z	uczniem	na	temat	jego	projektu,	oceniający	mogą	z	łatwością	
sprawdzić,	jak	niezależna	jest	praca,	gdy	uczeń	wyraża	głębokie	opinie,	
przynosi	rozwiązania,	wyjaśniając	procesy	wnioskowania.

Problemy w polskim systemie edukacji

Dla	nas	poniższe	problemy	zostały	podkreślone,	ponieważ	są	one	
najważniejsze,	gdy	patrzymy	na	przeszkody	w	rozwijaniu	umiejętności	mięk-
kich.	Dlatego	też	są	one	najbardziej	istotne	dla	celów	FEP.

Bierna rola studentów
Systematyczne	badania	prowadzone	przez	IBE	wskazują,	że	najważniejszym	
problemem	szkół	w	Polsce	jest	zbyt	bierna	rola	ucznia	w	procesie	uczenia	
się.	Konwencjonalna	nauka,	choć	niezamierzona,	generuje	stosunkowo	
bierną	rolę	ucznia	podczas	zajęć.	Stwarza	to	z	czasem	trudność	w	rozwijaniu	
niezależnego	myślenia	i	tworzy	bariery	w	rozwoju	bardziej	złożonych	
umiejętności.
Szkoła	definiuje	ramy	akceptacji	wiedzy	podanej	przez	nauczyciela,	a	nie	jego	
“konstrukcję”	przez	uczniów.	Tymczasem	od	najmłodszych	lat	możliwe	i	
niezbędne	jest	rozwijanie	zdolności	poznawczych	młodzieży	poprzez	aktywn-
ość,	a	także	otwartość	na	emocje	i	własne	sposoby	rozumowania.

Niezależne myślenie
Naukowcy	z	IBE	wyciągają	te	same	wnioski	co	pan	Christensen	o	wyko-
rzystaniu	źródeł	i	odtwarzaniu	wiedzy	z	pamięci.	Polscy	badacze	z	IBE	
podają	przykłady	przekonania,	że			w	Polsce	rozumowanie	matematyczne	
jest	domeną	dla	wybranych,	bardziej	zaawansowanych	studentów	i	raczej	
osób	starszych,	najczęściej	w	klasach	matematycznych	szkół	średnich.	Ze	
zwykłych	lekcji	uczniowie	mają	w	przeważającej	części	nauczyć	się	pod-
stawowych	algorytmów	postępowania	i	asymilacji	terminów	podanych	przez	
nauczyciela.
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Szkoła	w	Polsce	nie	uczy	studentów	tak	dużo	samodzielnego	myślenia,	w	
porównaniu	do	Danii.	Badacze	udowodnili,	że	przeprowadzając	badania	z	
grupami	młodzieży,	gdzie	uczniowie	otrzymali	ćwiczenia	matematyczne	ściśle	
związane	z	rzeczywistymi	sytuacjami	życiowymi,	młodzież	wpadła	na	to	samo	
rozwiązanie,	ale	używając	różnych	metod.	Jak	wskazują	badania,	ponad	
połowa	nauczycieli	nie	akceptuje	innych	metod	niż	typowa	metoda	szkolna,	
nawet	jeśli	może	to	prowadzić	do	prawidłowego	wyniku.

Według	naukowców	droga	do	rozwijania	matematycznego	rozumowania	jest	
przeciwieństwem	tego,	co	praktykuje	się	w	typowej	szkole.

Uczenie się na błędach i testowanie własnego rozumowania
Co	więcej,	nie	tylko	poprawne	matematycznie	rozumowanie	(choć	
niekonwencjonalne),	ale	także	rozumowanie	z	pewnymi	błędami	powinny	być	
rozpatrywane	wspólnie	przez	uczniów	i	nauczyciela.	Dorosły	uczy	się	również	
na	błędach,	zwłaszcza	gdy	czuje	się	bezpieczny	i	ma	zaufanie,	że	może	po-
kazywać	swoje	błędy	innym	i	nie	będzie	przez	to	stygmatyzowany.	Młodzież	
uczy	się	od	najwcześniejszych	lat	malucha,	“testując”	własne	rozumowanie	
i	sprawdzając	reakcje	dorosłych.	Podobnie	jak	pracownicy	z	kolegami	i	sze-
fem.

W	środowisku	szkolnym	nie	ma	wiele	miejsca,	aby	otwarcie	pokazać	własne	
błędy	i	niedoskonałości.	Nie	tylko	uczniowie,	ale	także	nauczyciele	szybko	
zdobywają	doświadczenie	życiowe,	aby	raczej	unikać	odkrywania	własnych	
błędów.	Uczenie	się	przez	zapytanie	i	błądzenie	ustępuje	miejsca	praktyce	
szkolnej	i	postępowaniu	zgodnie	z	aktualnym	wzorcem.

Efektywna komunikacja
Zazwyczaj	polscy	uczniowie	mogą	mówić	spontanicznie	i	wyrażać	swoje	
zdanie.	Jednak	bardzo	często	brakuje	im	umiejętności	radzenia	sobie	z	dys-
kusjami	z	innymi,	którzy	mają	przeciwną	opinię.	Jest	to	cierpliwość	słuchania	
oraz	utrzymanie	dyscypliny	intelektualnej	przy	jednoczesnym	porównywaniu	
różnych	argumentów,	a	także	kontrola	emocji,	która	jest	ważna	w	takich	dys-
kusjach,	po	raz	kolejny	-	umiejętności	miękkie.
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Wniosek z przedstawionych różnic

Należy	teraz	wyjaśnić,	że	dysfunkcjonalne	praktyki	zarządzania	połączone	
z	nierealistycznymi	ambicjami,	co	do	skuteczności	stosowanych	metod	ucze-
nia	się	blokują	poprawę	umiejętności	miękkich.

Prawdopodobnie	nie	da	się	usunąć	przeszkód,	ucząc	się	samemu.	Jednak	
zmiana	praktyki	zarządzania	może	pochodzić	tylko	z	nauki	o	tym,	dlatego	
punktem	wyjścia	jest	nauka,	a	nie	zmiana	praktyk.

Czynniki	instytucjonalne	w	wysokim	stopniu	wpływają	na	uczenie	się,	a	
obecny	sposób	nauczania	w	Polsce	niszczy	umiejętności	miękkie	i	zniechęca	
uczniów	do	samodzielnego	ich	zdobywania.

Inicjatywy	mające	na	celu	wspieranie	przedsiębiorców	są	w	wysokim	sto-
pniu	wykorzystywane	niezgodnie	z	przeznaczeniem	przez	oportunistów,	
napędzanych	zachowaniem	przekazanym	przez	wątpliwe	wzorce	
do	naśladowania.	

Skutkiem	tych	dysfunkcji	jest	do	dzisiaj	stabilny	wskaźnik	niepowodzenia	
startupów	i	niestety	niski	poziom	sukcesu,	gdzie	istniejące	firmy	działają	w	
niewłaściwy	sposób	z	dynamicznymi	możliwościami	i	inicjatywami	zmian.

Rozwiązywanie problemów

Teraz	zwracamy	się	do	prezentacji,	w	jaki	sposób	program		”Przyszli	Przed-
siębiorcy	Polski”	opiera	się	na	niezbędnej	wiedzy	o	uczeniu	się	i	głębokim	
spojrzeniu	na	obecną	sytuację	w	Polsce,	a	także	o	deklarowanych	ambicjach	
polskich	władz	i	firmowych	potrzebach	kadrowych.	Ta	kombinacja	badań	
sprawia,	że	nasze	sugestie	są	wykonalne	w	bardzo	dużym	stopniu.

W	tym	dziale	możesz	zobaczyć	krótkie	wyjaśnienie	podstawy	FEP	jako	pro-
gramu		“Przyszłych	Przedsiębiorców	Danii”,	który	został	znacznie	zmieniony	
i	zaadaptowany.	Prezentujemy	również	wyrażone	potrzeby	świata	biznesu	w	
Polsce	w	połączeniu	z	tym,	jak	duńska	tradycja	nauczania	i	inne	dobre	zasa-
dy	uczenia	się	mogą	być	wykorzystane	do	rozwiązania	już	ujawnionych	luk.

Na	koniec	przedstawiamy,	co	zrobiliśmy	podczas	projektu	pilotażowego	FEP,	
aby	poprowadzić	Cię	przez	Twój	własny	projekt	i	marketing	Twojej	propozycji	
wartości.

Należy teraz 
wyjaśnić, że 
dysfunkcjo-
nalne praktyki 
zarządzania 
połączone z nie-
realistycznymi 
ambicjami, co 
do skuteczności 
stosowanych 
metod uczenia 
się blokują po-
prawę umiejęt-
ności miękkich.
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Przyszli Przedsiębiorcy  Danii

Czym jest FED?

Przyszli	przedsiębiorcy	Danii	(FED)	to	organizacja	non-profit,	która	powstała	
w	celu	wypełnienia	luki	między	wiedzą	akademicką	a	tzw.	Praktykami	bizne-
sowymi.	Dobre	praktyki	edukacyjne	zainspirowały	twórców	FEP	do	prze-
niesienia	mocnych	stron	programu	duńskiego	do	Polski	dzięki	korektom,	które	
zostały	wprowadzone	na	podstawie	doświadczeń	członków	FED	i	badań	doty-
czących	skutecznych	praktyk.

Adaptacje i dodatki od programu FED do FEP

Cele	FED	do	wyposażenia	talentów	w	różnorodną,			multidyscyplinarną	sieć,	
praktyczne	umiejętności	i	podejście	“know-how”,	aby	dysponować	niezbęd-
nymi	narzędziami	do	wykorzystania	szans	na	przedsiębiorczość	i	przeksz-
tałcenie	pomysłów	biznesowych	w	rzeczywistość.	FED	robi	to	poprzez	
2-miesięczny	program,	który	składa	się	z	7	różnych	warsztatów	z	różnych	
dziedzin,	co	prowadzi	do	Startupowego	Weekend	i	Wielkiego	Finału.

FED	ma	kilka	mocnych	stron,	które	okazały	się	korzystne	do	przeniesienia	
na	polski	rynek.	Głównym	aspektem	znaczenia	zidentyfikowanym	przez	
członków	IFAK	we	współpracy	z	członkami	FED	jest	możliwość	nawiązania	
kontaktów	z	rówieśnikami	z	różnych	środowisk,	a	także	z	profesjonalnymi	i	
potencjalnymi	przyszłymi	pracownikami	lub	współpracownikami	oraz	zdoby-
ciem	nowej	wiedzy.	Większość	alternatywnych	metod	dostępnych	na	rynku	
ogranicza	grupę	docelową	do	uczestników	o	podobnych	doświadczeniach,	
zarówno	akademickich,	jak	i	zainteresowaniach,	co	powoduje,	że	uczestnicy	
nie	mogą	się	uczyć,	będąc	poza	swoim	zwykłym	środowiskiem.	To	jest	złe	dla	
uczenia	się.

FED	kultywuje	komunikację,	pracując	w	różnych	zespołach,	umiejętności	
prezentacji,	które	są	ważne	dla	porównania	w	FEP.	Jednakże,	na	podstawie	
wcześniejszych	ustaleń,	w	programie	FED	nie	ma	możliwości	uczenia	się,	po-
nieważ	większość	skupia	się	na	ciężkich	umiejętnościach,	które	łatwo	można	
zapomnieć	i	które	mogą,	ale	nie	muszą	być	używane	w	przyszłości.	Wynika	to	
z	braku	wglądu	w	transformację	wiedzy	w	programie	FED.

Jak	pokazują	badania,	nauka	trwa	długo,	co	stanowi	wyzwanie	dla	grupy	wie-
kowej	FED,	w	której	pula	talentów	wynosi	od	20	do	35	lat.	W	naszych	bada-
niach	odkryliśmy,	że	program	będzie	bardziej	korzystny	dla	grupy	wiekowej	
liceum,	w	którym	uczestnikom	zostanie	rzucone	wyzwanie,	ale	będą	wspiera-
ni	w	taki	sposób,	że	może	to	być	podstawą	do	przyszłej	kariery.
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Kolejnym	zidentyfikowanym	słabym	punktem	jest	brak	celu	wyniku	pro-
gramu,	który	powstaje	w	wyniku	wprowadzającego	w	błąd	marketingu.	FED	
oświadczył,	że	zapewnia	kompletny	zestaw	startowy,	a	wiele	nauczanych	
umiejętności	nie	ma	znaczenia	lub	nie	ma	wpływu	na	karierę	uczestników	
jako	przyszły	przedsiębiorca.	W	związku	z	tym	FEP	jest	dostosowywany,	aby	
zapewnić	zestaw	umiejętności	wewnętrznych	i	przedsiębiorczych,	ponieważ	
również	grupa	docelowa	jest	w	wieku	kształtowania	swojej	przyszłości.

Duńska tradycja nauczania

Powinniśmy	zacząć	od	stwierdzenia	Nielsa	Buura	Hansena:	“W	postrzeganiu	
duńskiej	szkoły	nauczanie	i	uczenie	się	to	nie	to	samo.	Są		one	dla	siebie	
komplementarne.	Nie	mogą	się	nawzajem	wymienić.	Dlatego	nie	można	twi-
erdzić,	że	możemy	przejść	od	nauczania	do	uczenia	się.”

Jak	większość	ludzi	zapewne	zauważyła,	w	ciągu	ostatnich	kilkudziesięciu	
lat	stało	się	nowoczesne,	aby	mówić	o	uczeniu	zamiast	o	nauczaniu.	Przez	
wiele	lat	ten	sposób	myślenia	o	percepcji	został	zapoczątkowany	przez	teorię	
autorstwa	Howarda	Gardnera	o		wielu	inteligencjach.

Teorie	Gardnera	są	popularne	od	wczesnych	lat	90-tych.	Teoria	Gardnera	
analizuje	potencjał	uczniów,	a	nie	ich	wady.	Teoria	skupia	się	na	wielu	moż-
liwościach	ucznia	(inteligencji)	i	dlatego	jest	odpowiednim	narzędziem	do	
spełnienia	wymagań	szkoły	podstawowej	dla	zróżnicowanego	nauczania,	na	
przykład	nauczanie	dostosowane	do	poziomu	każdej	osoby	w	klasie.	Pod	
pewnymi	względami,	ale	daleko	od	wszystkich,	teoria	Gardnera	pasuje	do	
duńskiej	tradycji	szkolnej.

Problem	polega	jednak	na	tym,	że	hasło	“idąc	od	nauczania	do	nauki”	czę-
sto	pokazuje,	że	przy	tej	zmianie	nazwy	możemy	zapomnieć	o	innej	bardzo	
wybitnej	duńskiej	tradycji,	a	mianowicie,	że	nauczyciel	musi	mieć	możliwość	
odniesienia	się	zarówno	do	swoich	metod	edukacyjnych,	jak	i	do	celu	wyko-
rzystania	tych	metod	w	jego	inicjatywach	edukacyjnych.

Znajomość	tych	okoliczności	może	pomóc	nauczycielowi	w	nauczaniu.	Po-
jęcie	uczenia	się,	nie	mówi	nic	o	tym,	gdzie	jako	nauczyciel	chce	iść	ze	swo-
im	nauczaniem	(i	dlaczego).	Dlatego	koncepcja	uczenia	się	i	nauczania	w	
perspektywie	duńskiej	uzupełnia	się	nawzajem,	ale	nie	może	zastąpić	siebie	
nawzajem.

To	rozumowanie	i	oddzielenie	nauki	od	nauczania	jest	wbudowane	w	warsz-
taty	FEP.	Dla	uczestnika	FEP	jest	to	odczuwalne	dzięki	wyraźnemu	kierunko-
wi	połączonemu	z	prawidłowym	poziomem	zachęty	a	pchnięciem.
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Co Eksperci uważają za dobrą naukę?

Jak	mówi	definicja,	uczenie	się	to	zdobywanie	wiedzy	lub	umiejętności	poprzez	
naukę,	doświadczenie	lub	bycie	nauczanym.	Knud	Illeris	wyjaśnia,	że			całe	
nauczanie	zawiera	dwa	bardzo	różne	procesy,	z	których	oba	muszą	być	akty-
wne,	zanim	dana	osoba	może	się	czegoś	nauczyć:	interakcja	i	pozyskiwanie.

W	swojej	książce	“Jak	się	uczymy”	(2007)	Illeris	przedstawia	pięć	rodzajów	
uczenia	się:	“Uczenie	się	0”	to	uczenie	mechaniczne,	w	którym	impuls	jest	
akceptowany	bez	żadnej	korekty.	Poprzez	ewolucję	etapów	przekształca	się	
w	przeciwieństwo:	“Uczenie	się	IV”,	które	jest	wyimaginowaną	przyszłą	formą	
uczenia	się	przez	zmysły.	Illeris	podkreśla,	że			szerokie	rozumienie	treści	jest	
ważne	nie	tylko	jako	wiedza	i	umiejętności,	ale	także	jak	na	przykład	
zrozumienie,	znaczenie,	przegląd,	orientacja	kulturowa	i	społeczna	oraz	
samoświadomość.	Motywacja,	emocje	i	wola	ucznia	mają	kluczowe	znaczenie	
dla	uczenia	się,	a	te	mogą	być	potencjalnie	aktywowane	w	procesie	“Uczenia	
się	III”,	które	przedstawia	podejście,	w	którym	można	wprowadzić	zmiany	ko-
rygujące	w	systemie	zestawów	alternatywnych,	ale	wciąż	kluczowe	nauczenie	
można		doświadczyć	tylko	w	“Uczenie	się		IV”.	

Ma	to	istotne	znaczenie	dla	wspierania	modelu	wymiarów	Illeris	Learn-
ing,	gdzie	autor	wyjaśnia,	że			dobra	nauka	składa	się	z	trzech	kamieni	
węgielnych.	Znany	jako	“Trójkąt	Illeris”:	treści,	zachęty	i	interakcje,	które	nie	
są	powszechne,	aby	mogły	być	równie	aktywowane	w	konwencjonalnym	
nauczaniu.	Tradycyjne	metody	nauczania	kładą	nacisk	na	treść,	podczas	gdy	
zachęty	i	interakcje	powinny	odgrywać	równie	ważną	rolę.	Illeris	wraz	z	inny-
mi	uczonymi	wprowadza	pogląd,	że	“z	doświadczenia	powinieneś	się	uczyć”,	
który	jest	również	duńskim	wyrazem	ludowym	wspierającym	duńską	tradycję	w	
interaktywnym	uczeniu	się	w	klasach.

Autorzy	stale	wspierają	pogląd	Illeris	na	temat	tego,	co	jest	uważane	za	dobrą	
naukę	i	dostarczają	informacji	na	temat	różnych	aspektów	znaczenia	aktyw-
nego	uczenia	się.	Aby	wymienić	tylko	kilku,	D.	F	van	Eynde	i	R.	W	Spencer,	
badali	zwiększony	wpływ	na	pamięć	poprzez	uczenie	się	przez	stosowanie	
metod,	podczas	gdy	J.	Hackathorn	i	inni	zakończyli	badanie,	że	aktywne	meto-
dy	uczenia	się	są	ściśle	powiązane	z	wyższą	wydajnością	uczestników.

Knud Illeris 
wyjaśnia, że   całe 
nauczanie 
zawiera dwa 
bardzo różne 
procesy, z 
których oba 
muszą być akty-
wne, zanim dana 
osoba może się 
czegoś nauczyć: 
interakcja i 
pozyskiwanie.
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Kiedy się uczymy?

Cykl	uczenia	się	Kolba	jest	dobrze	znaną	teorią,	która	wspiera	wyżej	wymie-
nionych	autorów,	argumentując,	że	największy	wpływ	na	uczenie	się	wynika	
z	doświadczenia.	Według	Kolba	(1984),	proces	uczenia	się	przebiega	według	
schematu	lub	cyklu	składającego	się	z	czterech	etapów,	które	obejmują	doś-
wiadczenie,	refleksja,	teoria	i	praktyka,	które	przekształcają	się	w	nowy	cykl	
uczenia	się.	(Rysunek	1).
Meltzoff	dokonał	wielu	
badań	nad	podkreśle-
niem	roli	krytycznego	
myślenia	w	procesie	
uczenia	się.	“Krytyczne	
myślenie	to	intelektu-
alna	dyscyplina,	która	
wymaga	przetwarzania	
aktywnie	i	umiejętnie	
konceptualizacji,	stoso-
wania,	analizowania,		                                             Rysunek 2: Kolb’s Cycle                
i	/	lub	oceniania	informacji	zebranych	od	lub	generowanych	przez	obserwa-			
cję,	doświadczenie,	refleksję,	rozumowanie	lub	komunikację,	służy	jako	prze-
wodnik	po	wierze	i	działaniu”	(Scriven,	1996)	To	wyjaśnia	znaczenie	czterech	
etapów	Kolba,	ponieważ	refleksja	odgrywa	ważną	rolę	w	procesie	uczenia	
się,	ale	nie	jest	możliwa	bez	obserwacji	i	działań.

Dodatkowo	L-D.	Hammond,	K.	Austin,	S.	Orcutt	i	J.	Rosso	w	swoich	
badaniach	wyjaśniają	pogląd,	że	zarówno	myśli,	jak	i	emocje	kształtują	pro-
ces	uczenia	się.	Umiejętności	metakognitywne	-	umiejętność	myślenia	i	
monitorowania	własnego	myślenia	-	umożliwiają	uczniom	zarządzanie	proce-
sem	uczenia	się,	poznanie	trudnych	nowych	koncepcji	i	efektywne	rozwiązy-
wanie	problemów.	Emocje	również	odgrywają	ważną	rolę;	uczniowie,	którzy	
są	przerażeni,	zaniepokojeni,	przygnębieni	lub	rozproszeni,	nie	mogą	skupić	
się	na	przetwarzaniu	informacji.	Pozytywne	emocje	-	poczucie	pewności	i	
chęć	do	wysiłku	-	pomagają	uczniom	myśleć,	wykonywać	zadania	edukacyjne	
i	przetwarzać	nową	wiedzę.	Inteligencja	emocjonalna	-	
umiejętność	rozpoznawania	i	radzenia	sobie	z	emocjami,	rozwiązywania	
konfliktów,	motywowania	się	i	wytrwania	w	obliczu	trudności	-	może	być	także	
nauczana	i	odgrywać	niezastąpioną	rolę	w	procesie	uczenia	się.	Teoria	X	i	
Teoria	Y	McGregora	wyjaśnia,	jak	ważną	rolę	ma	przekazanie	informacji	od	
nadawcy	na	właściwy	punkt	wyjścia	dla	wiedzy,	a	także	postawa,	kierunek,	
odpowiedzialność,	motywacja	i	kreatywność	są	bezpośrednio	związane	z	
zainteresowaniem	zaangażowaniem	i	wzrostem.
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Umiejętności miękkie a umiejętności twarde

W	konwencjonalnych	praktykach	uczenia	się	główny	nacisk	kładziony	jest	na	
umiejętności	twarde,	podczas	gdy	jak	pokazują	badania,	umiejętności	mięk-
kie	odgrywają	równie	ważną,	jeśli	nawet	nie	ważniejszą,	rolę	w	uczeniu	się.	
(Hes,	2007).	Zarówno	umiejętności	twarde,	jak	i	umiejętności	miękkie	mają	
kluczowe	znaczenie	dla	rozwoju	osobistego,	jednakże	z	różnych	powodów.	
Ważny	jest	również	fakt,	że	umiejętności	miękkie	pomogą	nam	w	zdobyciu	
umiejętności	twardych,	ale	nie	na	odwrót.	Umiejętności	miękkie	są	trudniejsze	
do	zdobycia,	są	bardzo	trudne	do	zmierzenia,	ale	odgrywają	najsilniejszą	rolę	
w	procesie	uczenia	się.	(Schulz,	2008)
Chociaż	nie	jest	to	możliwe,	aby	dokładnie	zmierzyć	które	umiejętności	mięk-
kie	są	najważniejsze,	naukowcy	prowadzą	ciągłe	badania	związane	z	tym,	
jakie	umiejętności	miękkie	są	najbardziej	oczekiwane	przez	pracodawców.	
Przeprowadzono	wiele	badań,	aby	potwierdzić	znaczenie	umiejętności	inter-
personalnych	potrzebnych	w	biznesie	i	przemyśle.	Ich	wynikiem	są	informacje	
zwrotne,	które	sugerują,	że	wśród	pracodawców	nadal	panuje	niezadowolenie	
z	braku	gotowości	niektórych	absolwentów	i	/	lub	pracowników,	które	powstały	
z	braku	aktywnego	uczenia	się	(Nealy,	2005).

                            		Niska																																																																																																																																																																				Wysoka           
Rysunek 3: Standaryzowana miara wymaganej biegłości 
(przedstawione wyniki są przybliżone)
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Ankieta	przeprowadzona	wśród	korporacji	przedstawia	umiejętności,	jakich	
wymagają	firmy	od	absolwentów	szkół	biznesowych	i	wyjaśnia,	że			najwyższą	
rolę	odgrywają	różne	rodzaje	komunikacji,	pracy	zespołowej	oraz	przywód-	
ztwa.	Whetten	i	Cameron	(1980)	przeprowadzili	badanie	z	420	praktykującymi	
menedżerami,	którzy	zostali	wyselekcjonowani	przez	przez	swoich	współpra-
cowników	i	przełożonych	jako	najbardziej	efektywni	w	wielu	publicznych	i	
prywatnych	organizacjach.	Wyniki		pokazały,	że	najważniejsze	umiejętności	
należą	do	tej	samej	kategorii	umiejętności	miękkich	-	czyli	komunikacja	i	
umiejętność	przywództwa.

Podczas	gdy	tradycyjne	nauczanie	w	pewnym	stopniu	obejmuje	niektóre	z	
przedstawionych	umiejętności,	takie	jak	umiejętności	prezentacji	czy	komu-
nikacja	pisemna,		większość	umiejętności	wymaganych	przez	firmy	od	absol-
wentów	jest	bardzo	mało	lub	w	ogóle	niezidentyfikowana	poprzez	edukację.

(...) większość 
umiejętności 
wymaganych 
przez firmy od 
absolwentów 
jest bardzo mało 
lub w ogóle 
niezidentyfi-
kowana poprzez 
edukację.
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Trend “uczeń-mistrz” w nauczaniu i transferze wiedzy

Jak	wskazują	badania,	motywacja	ucznia,	krytyczne	myślenie,	inteligencja	
emocjonalna	odgrywają	bardzo	ważną	rolę	w	procesie	uczenia	się,	jednak	
zwraca	się	również	uwagę	na	to	w	jaki	sposób	metody	nauczania	czy	też	
mentorowania	wpływają	na	uczenie	się	i	chęć	uczenia	się.	Bazując	na	
teoriach	T.	Maynard`a	i	J.	Furlong`a	(1993),	istnieją	trzy	zdefiniowane	modele	
mentoringu:	kompetencje,	staż	i	model	refleksyjny.

W	ostatniej	dekadzie	bardziej	powszechne		stało	się	skupienie	się	na	hory-
zontalnych	metodach	mentoringu,	ponieważ	pogląd	ten	zachęca	do	prakty-
cznego	zaangażowania	obu	stron.	I.W.	Calwert	(2014)	przeprowadził	badanie	
relacji	jeden-do-jednego:	Mistrz-Uczeń.	Główne	wnioski	pokazują,	że	chęć	
nauczania	jest	równie	ważna	jak	chęć	uczenia	się.	Ludzkie	zachowanie	i	
postawa	są	niedoceniane	w	procesie	uczenia	się	i	aby	zapewniać	skute-
czną	wymianę	informacji,	nauczyciel	także	musi	wykazywać	zainteresowanie.	
Calwert	wyjaśnia,	że			porażka	jest	kluczowym	elementem	przyuczenia	się	do	
zawodu,	co	oznacza,	że			uczeń	MUSI	PONIEŚĆ	PORAŻKĘ,	nie	odczuwając	
jednak	upokorzenia	i	zniechęcenia.	Innym	ważnym	punktem,	który	wyjaśnia	
Calwert,	jest	to,	że	otwartość	mistrza	na	dzielenie	się		własnymi	błędami	
zachęca	uczniów	do	nauki.	Ten	fakt	odgrywa	bardzo	istotną	rolę	w	doborze	
nauczycieli	/	wzorców	do	naśladowania,	ponieważ	nauczyciel	poza	umieję-
tnościami	i	doświadczeniem	musi	być	również	przystępny.

Wyżej	opisane	badania	są	powodem,	dla	którego	tak	jak	wyjaśniliśmy	
wcześniej	nie	jest	wskazane	aby	zapraszać	“imponujących	mówców”	oraz	
“zwycięzców	złotych	medali”	do	nauczania,	tak	jak	jest	to	bardzo	często	
wykonywane.

Jest	to	również	ściśle	związane	z	faktem,	że	uczniowie	muszą	nauczyć	się	
działać	(i	reagować)	na	różne	sposoby,	aby	“nauczyć	się	jak	się	uczyć”.	
Habitus	to	nieświadome	uczenie	się,	dlatego	też	interakcja	człowiek-człowiek	
przez	doświadczenia	tworzy	trwały	wpływ	na	uczenie	się.	Rola	nauczyciela	w	
tym	jest	kluczowa,	ponieważ	jest	w	stanie	nie	tylko	uczyć	wiedzy,	ale	przede	
wszystkim	pomaga	uczniom	“stać	się	sobą”.	(Højlt,	Hermansen,	2006).

Jak	wyjaśnia	P.	Jarvis	w	swoim	wywiadzie	“Kształcenie	dorosłych	jako	troska	
na	całe	życie”	(“Adult	learning	as	a	lifelong	concern”),	podczas	uczenia	się	
ludzie	nie	powinni	być	zbytnio	zobowiązani	do	przestrzegania	ściśle	ustalo-	
nych	zasad,	ale	powinni	podążać	za	myślami	i	odczuciami,	które	przyczynią	
się	do	większej	innowacji	w	procesie	myślenia.
Te	badania	wyjaśniają	również,	dlaczego	różne	rodzaje	e-nauczania	oraz	nis-
kokosztowe,	zdalne	uczenie	się	(np.	kursy	online	zapewniane	przez	uniwer-
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sytety	itp.),	mają	niewielkie	znaczenie	dla	efektywnego	uczenia	się.

Warsztaty jako metoda nauczania

Trening	umiejętności	miękkich	zapewnia	wiele	korzyści,	które	wzmacniają	
efektywną	komunikację	ze	współpracownikami,	pracodawcami,	klientami,	
przyjaciółmi,	członkami	rodziny	itp.

Trening	umiejętności	miękkich	pomaga	również	w	budowaniu	relacji	z	innymi,	
w	doskonaleniu	zarządzania	czasem	oraz	ulepszeniu	umiejętności	organi-
zacyjnych.	Umiejętności	miękkie	rozwijają	umiejętności	przywódcze	w	celu	
poprawy	pracy	zespołowej,	kreatywności,	wydajności	i	produktywności.	
Trening	umiejętności	miękkich	zwiększa	umiejętność	radzenia	sobie	ze	
stresem.
Wynika	z	tego,	że	nauka	i	trenowanie	umiejętności	miękkich	w	atmosferze	
“uczenia	się	przez	robienie”,	wśród	osób	z	podobnymi	wyzwaniami	jest	opty-
malnym	warunkiem	rozwoju.	Dlatego	też	warsztaty	są	kluczową	metodą.

Metoda warsztatów

Struktura	Warsztatu	FEP	została	zbudowana	poprzez	początkowe	przed-
stawienie	planu,	aby	uczestnicy	mogli	zrozumieć	siebie	nawzajem,	a	także	
nauczyciela.	Ten	plan	umożliwia	również	korzystny	wpływ	na	refleksje.

Nauczanie poprzez “wzorce do naśladowania”

Wiele	firm	poszukuje	najlepszego	kandydata	do	zatrudnienia	na	danej	
pozycji.	Często	oznacza	to,	że	dana	osoba	powinna	mieć	udokumentow-
ane	osiągnięcia	w	danej	dziedzinie.	W	nauczaniu	takie	podejście	może	być	
bardzo	niebezpieczne,	ponieważ	tak	jak	wiemy,	dobry	przedstawiciel	
handlowy	może	stać	się	katastrofalnym	menedżerem	sprzedaży,	to	samo	
może	się	zdarzyć	przy	doborze	osób,	które	uczą.

Nie	ma	gwarancji	na	to,	że	najlepszy	stolarz	uczyni	innych	lepszym	stolarzem	
niż	potrafiłby	to	zrobić	przeciętny	cieśla.	Te	rozważania	można	zrozumieć	po-
przez	analizę	zagadnień	opisanych	powyżej.	Dlatego	też,	lepiej	jest	oceniać	
zdolności	nauczania,	niż	skupiać	się	wyłącznie	na	doświadczeniu,	zapiskach	
w	cv	itp.

Z	drugiej	strony,	jeśli	jedyną	podstawą	transferu	wiedzy	jest	umiejętność	
nauczania,	uczeń	często	nie	będzie	miał	zaufania	do	nauczyciela.	Ponieważ	
już	w	czasach	starożytnych	można	było	poprosić	bezpośredniego	przełożone-
go	o	poradę,	od	szefów	oczekuje	się,	że	nie	będą	prosili	innych	o	wykonanie	

(...) nauka i tre-
nowanie umiejęt-
ności miękkich 
w atmosferze 
“uczenia się 
przez robienie”, 
wśród osób 
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rozwoju. Dlatego 
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metodą.
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pracy,	której	nie	mogliby	sami	wykonać.
To,	być	może,	nie	jest	w	100%	racjonalne,	instynkt	sprawia,	że	podczas	
warsztatów	ważne	jest			stosowanie	“wzorców	do	naśladowania”	z	pewnym	
poziomem	umiejętności.	Dobre	intencje	nie	pokierują	samolotem.	

Dodatkowe porady dotyczące nauczania

Wyjaśnienie trójkąta edukacyjnego
Model	Knud`a	Illeris`a		“Trzy	wymiary	modelu	uczenia	się”	(ang.Three	Dimen-
sions	of	Learning	model	)		wyjaśniony	powyżej	pokazuje,	że	uczenie	się	odby-
wa	się	na	wielu	płaszczyznach.	W	uczeniu	się	musi	być	synergia	pomiędzy	
wewnętrznym	procesem	pozyskiwania	wiedzy	(content	+	incentive)	a	proce-
sem	interakcji	zewnętrznej,	który	odbywa	się	między	jednostką	indywidualną	
a	otoczeniem.

Każda	z	tych	płaszczyzn	odgrywa	istotną	rolę	w	procesie	uczenia	się.
Treści	są	powszechnie	rozumiane	jako	“wiedza”.	Jest	to	również	dział	związa-
ny	ze	zdolnościami	ucznia,	rozumieniem	oraz	rozwijającymi	się	w	umiejętnoś-
ci.
W	przypadku	płaszczyzny	wewnętrznego	uczenia	się	ten	dział	musi	być	
zgodny	z	motywacją,	emocjami	i	wolą	uczenia	się.	Istnieją	różne	rodzaje	
motywacji,	ponieważ	podczas	uczenia	się	może	ona	pojawić	się	z	innych	
powodów	dla	każdego	uczącego	się.	Aktywowanie	odpowiedniej	motywacji	
ma	kluczowe	znaczenie	dla	procesu	długoterminowego	uczenia	się.

Płaszczyzna	interakcji	dotyczy	komunikacji	i	współpracy,	które	są	bardzo	
ważnymi	elementami	relacji	ze	środowiskiem.

Dlatego	też	warsztaty	FEP,	nauczyciele	i	mentorzy	koncentrują	się	w	bardzo	
dużym	stopniu	na	byciu	przystępnym.

Niebezpieczeństwo “Edu-Rozrywka”

Rozrywka	zdominowała	wiele	aspektów	życia,	również	edukację.	Edukacja	
rozrywkowa	(Edu-rozrywka,	ang.	Edutainment)	nazywana	jest	przez	nie-
których	“akademickim	wypoczynkiem”.		Ten	trend	zauważamy	w	wykładach	
TED	Talks,	wakacjach	połączonych	z	nauką,	podcastach,	internetowych	
grach	stymulujących	pracę	mózgu	itp.

Przykładów	tak	zwanej	Edu-rozrywki	jest	wiele.	Jak	sugeruje	samo	słowo,	
edu-rozrywka	łączy	w	sobie	aspekty	edukacji	i	rozrywki	tworząc	produkty	i	
serwisy,	których	celem	jest	poprawa	procesu	uczenia	się	i	sprawienie,	żeby	
nie	tylko	był	procesem	bezbolesnym,	ale	nawet	przyjemnym.
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Neil	Postman,	profesor	nowojorskiego	uniwersytetu	i	teoretyk	mediów,	
krytykował	Edu-rozrywkę	w	swojej	książce	z	1985	roku	“Amusing	Ourself	to	
Death”.	W	książce	Postman	argumentował,	że	kultura	przesuwa	się	z	druku	w	
kierunku	mediów,	a	za	tym	idzie	przekształcenie	wielu	aspektów	życia	(polity-
ka,	religia,	handel,	edukacja)	w	show	biznes.	

Ryzyko	polega	na	tym,	że	jeśli	rośnie	popyt	na	uczenie	się	w	formie	zabawy,	
które	jest	zawsze	bliskie	przyjemności,	liczba	osób,	które	są	dobrymi	nauczy-
cielami	spadnie.	Łatwo	jest	zrozumieć,	że	bokser	wchodzący	na	ring	musiał	
spędzić	wiele	wyczerpujących	godzin	na	siłowni	przed	walką.	Nikt	nie	będzie	
kwestionował	faktu,	że	tylko	na	etapie	wyczerpania	i	przy	bardzo	dużej	wytr-
zymałości	mogą	nastąpić	bardzo	dobre	wyniki	w		sporcie.	Dotyczy	to	również	
nauki.	Celem	nie	jest	doprowadzenie	do	tego,	aby	nauka	była	bardzo	trudnym	
procesem.	Jednak	nauczyciel	musi	zaakceptować	fakt,	że	w	procesie	uczenia	
się	będą	pojawiały	się	skargi	dotyczące	zmęczenia	itp.	Dlatego	też	podczas	
procesu	nauki,	bardzo	ważne	jest	przypomnienie	uczniom	o	celu,	nagrodzie	i	
o	innych	aspektach	motywacyjnych.

Wyzwania Autorytetu  

Duński	ekspert	nauki,	Hemmingsen,	twierdzi,	że	istnieje	wbudowany	problem	
z	uczeniem	się.	Ponieważ	celem	ucznia	jest	poprawa	umiejętności,	automaty-
cznie	ma	on	mniejszy	zakres	wiedzy	od	nauczyciela.		Gdyby	tak	nie	było,	
wybrany	nauczyciel	nie	miałby	wystarczającej	wartości	dodanej.

Jest	to	bardzo	ważne,	aby	dwie	strony	zwróciły	uwagę	na	tą	asymetrie.	Jak	
mówi	Hemmingsen,	zwłaszcza	nauczyciel	powinien	być	tego	świadom.	Częs-
to	pojawia	się	ryzyko,	że	uczucie	posiadania	mniejszej	wiedzy	może	zniech-
ęcić	do	nauki.	Może	to	nawet	sprawić,	że	uczący	się	udadzą	się	do	mniej	
wykwalifikowanych	źródeł	wiedzy.	Jest	to	związane	z	tym,	co	Illeris	wyjaśnia		
jako	“proces	interakcji	zewnętrznych”.

Może	się	również	zdarzyć,	że	chęć	podporządkowania	się	poradom	nauczy-
ciela	jest	silna	ze	względu	na	postrzeganie	mocnych	stron	nauczyciela	przez	
ucznia.	Dlatego	bardzo	ważne	jest,	aby	zaangażować	zasady	etyki.	Ponieważ	
“silna	osobowość”	nie	jest	równa	“silnym	umiejętnościom	pedagogicznym”.	Te	
umiejętności	nie	są	nawet	skorelowane.	Ten	aspekt	jest		zgodny	z	wcześnie-
jszą	dyskusją	na	temat	“wzorców	do	naśladowania”.

Ryzyko polega 
na tym, że jeśli 
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Kontekst dla Przyszłych Przedsiębiorców

W	tym	dziale	znajdują	się	informacje	o	aktualnym	stanie	(przedsiębiorczej)	
edukacji	oraz	wyjaśnienie	dlaczego	jest	to	bardzo	ważne,	aby	Polska	oraz	
inne	kraje	skupiły	się	na	jej	rozwoju.

Społeczeństwo zyskuje dzięki edukacji

Ogólnie	rzecz	biorąc,	jest	bardzo	wiele	badań	dotyczących	tego,	dlaczego		
edukacja	jest	kluczem	do	rozwoju.	OECD,	UNESCO	oraz	globalne	partnerst-
wa	na	rzecz	edukacji	są	tylko	kilkoma	instytucjami,	które	wydały	takie	spra-
wozdania	na	przestrzeni	lat.	

Jako	przykład	wpływu	edukacji	na	wzrost	można	podać	informację,	że	aż	
420	milionów	ubogiej	populacji	byłoby	na	stałe	wyciągnięte	z	ubóstwa,	gdyby	
otrzymali	średnie	wykształcenie.	Edukacja	zredukukowałaby	liczbę	biednych	
ludzi	na	świecie	o	ponad	połowę.	Według	danych	GPE,	każdy	kolejny	rok	
edukacji	zwiększa	PKB	kraju	o	0,37%.

Wpływ	edukacji	na	równouprawnienie	odgrywa	również	ważną	rolę.	Jeden	
dodatkowy	rok	szkolny	mógłby	zwiększyć	zarobki	kobiet	o	10-20%.

Umiejętności	miękkie	mogą	także	mieć	bardzo	ważny	wpływ	na	pokój	i	stabil-
ność.	To	bardzo	silne	stwierdzenie,	ale	my	zgadzamy	się	z	byłym	prezyden-
tem	Indii,	profesorem	który	zdobył	ponad	30	razy	stopień	doktora,	gdy	mówi:

“Tam, gdzie jest sprawiedliwość w sercu, jest piękno w charakterze. 
Kiedy jest piękno w charakterze, w domu panuje harmonia. Kiedy w domu 
panuje harmonia, istnieje porządek w państwie. Kiedy w państwie panuje 

porządek, na świecie panuje pokój. “

Bez	wątpienia,	te	słowa	brzmią	jak	marzenie.	Jednak	jest	to	również	bezdy-
skusyjnym	faktem,	że	istota	ludzka	ma	wielki	potencjał	do	tworzenia	i	rozwo-
ju.	Jak	już	wcześniej	pisaliśmy,	to	do	społeczeństwa	należy	stymulowanie	
rozwoju.	Jeśli	proces	jest	odpowiedni,		granice	wzrostu	są	bardzo	wysokie.	W	
Polsce	wiele	już	osiągnięto,	ale	można	powiedzieć,	że	o	wiele	więcej	jest	do	
osiągnięcia.	

Przedsiębiorczość w Polsce

Potrzebne	umiejętności.	Perspektywy	pracownicze	i	przedsiębiorcze
Wnioskując	z	rozdziału	“Największe	problemy	w	polskim	systemie	oświaty”	
wyraźnie	widać,	że	umiejętności	miękkie	stają	się	coraz	ważniejsze.	



Strona 38

Jednakże	edukacja	w	szkołach	a	praktyki	w	siedzibie	pracodawcy	są	jak	
dwa	różne	światy,	które	funkcjonują	osobno	i	nie	komunikują	się	ze	sobą	w	
wystarczającym	stopniu.

W	badaniach	przeprowadzonych	przez	Instytut	Badań	Edukacji	(IBE),	przed-
siębiorcy	i	menedżerowie	zostali	poproszeni	o	wskazanie	najważniejszych	
kryteriów	stosowanych	przez	firmę	przy	zatrudnianiu	absolwentów.	Wyniki	
badań	wskazują,	że	umiejętności	miękkie	odgrywają	bardzo	istotną	rolę.	Liczą	
się	umiejętności	pracy	w	zespole,	odpowiedzialność	za		zadania	grupowe,	
samodzielne	myślenie,	umiejętność	rozwiązywania	problemów,	kreatywność	
w	znajdowaniu	rozwiązań,	umiejętność	porozumiewania	się.

Podobne	badania	naukowe	w	Polsce	potwierdzają,	że	społeczne	i	emocjo-
nalne	kompetencje,	takie	jak	wytrwałość	w	osiąganiu	celów,	samoregulacja	
oraz	umiejętności	interpersonalne,	są	równie	ważne	w	osiąganiu	sukcesów	
w	edukacji,	karierze	zawodowej	i	życiu	społecznym,	jak	typowe	umiejętności	
poznawcze	w	określonych	przedmiotach.	Ponadto	badania	przeprowadzone	
przez	Boston	Consulting	Group	we	współpracy	z	World	Economic	Forum	w	
Polsce	dowodzą,	że	umiejętności	miękkie	są	najważniejszym	kryterium	(32%)	
branym	pod	uwagę	przez	pracodawców	podczas	rekrutacji	absolwentów.	
Kompetencje	intelektualne	i	akademickie,	choć	nadal	uważane	za	ważne,	
mają	drugorzędne	znaczenie	(BCG,	World	Economic	Forum,	Nowa	wizja	
edukacji,	2015).

 Badania (..) 
dowodzą, że 
umiejętnoś-
ci miękkie są 
najważniejszym 
kryterium (32%) 
branym pod 
uwagę przez pra-
codawców pod-
czas rekrutacji 
absolwentów. 



Strona 39

Jeśli pracodaw-
ca ma dwóch 
kandydatów z 
podobną eduk-
acją i doświad-
czeniem, kandy-
dat z wyższymi 
umiejętnościami 
interpersonal-
nymi  będzie 
miał większe 
szanse.

Rysunek 4: Najważniejsze kryterium stosowane przez firmę przy zatrud-                     
nianiu absolwentów

Te	same	wnioski	przedstawiają	badania	przeprowadzone	przez	Szkołę	
Główną	Handlową	American	Chamber	of	Commerce	oraz	Ernst	&	Young.	
Badania	podkreślają,	że	idealny	kandydat	powinien	być	komunikatywny,	
otwarty	na	nową	wiedzę,	elastyczny,	musi	posiadać	umiejętność	pracy	w	
grupie,	umiejętność	dostosowania	się	do	zmiany,	a	także	zdolność	wymyśla-
nia	nowych	rozwiązań.	Oceny	na	świadectwie	odgrywają	drugorzędną	rolę	w	
procesie	rekrutacji.	Jednak	menedżerowie	z	firm	przyznają,	że	oceny	na	świa-
dectwie	są	nadal	ważne,	ponieważ	pokazują	zaangażowanie	i	potencjał	danej	
osoby.

Chociaż	badania	podkreślają	fakt,	że	umiejętności	interpersonalne	są	naj-	
bardziej	doceniane	przez	menedżerów,	nie	oznacza	to,	że			absolwenci	nie	
powinni	zapisywać	w	swoim	CV	kierunku	studiów,	nazwy	szkoły,	czy	też	doś-
wiadczenia	zawodowego.	Jeden	z	partnerów	Zarządzających	z	Ernst	&	Young	
podkreśla:			“Jeśli	pracodawca	ma	dwóch	kandydatów	z	podobną	edukacją	i	
doświadczeniem,	kandydat	z	wyższymi	umiejętnościami	interpersonalnymi		
będzie	miał	większe	szanse”.
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Rysunek 5: Kompetencje najważniejsze dla badanych pracodawców: waż-
nosc vs. ocena posiadania przez absolwentów

W	badaniu	wzięto	również	pod	uwagę	pytanie	“Jakich	kompetencji	i	kwali-
fikacji		najbardziej	brakuje	pracodawcom	u	zatrudnionych	absolwentów?”.	
Poniższy	wykres	pokazuje	10	kompetencji,	w	których	występuje	największa	
różnica	pomiędzy	ważnością	dla	pracodawcy	a	samooceną	tej	kompetencji	
przez	absolwentów.	Możemy	wywnioskować,	że	istnieje	znacząca	luka,	np.	
w	umiejętności	określania	i	uzasadniania	priorytetów	(-1,14	pkt,	25%),	umi-
ejętności	organizacji	pracy	i	efektywnego	zarządzania	czasem		(-	1,09	pkt,	
25%),	poprawnej	samoocenie	-	zrozumieniu	własnych	mocnych	stron	i	
ograniczeń	(-	1,03	pkt,	25%),	efektywnej	komunikacji	(-	0,95	pkt,	20%),	umi-
ejętności	formułowania	i	rozwiązywania	problemów	(-	0,84	pkt,	19%),	umie-
jętności	pracy	w	zespole	(-	0,81	pt,	18%),	zaangażowaniu	(-	0,8	pkt,	18%),	
umiejętności	zarządzania	projektami	(-	0,8	pkt,	21%).

Poniższy	wykres	wskazuje	10	kompetencji	o	najwyższym	rankingu	ważności	
(w	kolorze	szarym)	w	porównaniu	ze	średnią	oceną	poziomu	tych	kompetencji	
wśród	absolwentów	przez	firmy	biorące	udział	w	badaniu	(na	żółto).	Różnica	
w	poziomie	oczekiwanych	kompetencji	i	ich	aktualnym	poziomie	jest	znaczą-
ca.	Największe	luki	występują	w	umiejętności	określania	i	uzasadniania	prio-
rytetów	(-1,14	pkt),	umiejętności	organizacji	pracy	i	efektywnego	zarządzania	
czasem	(-1,09	pkt)	oraz	w	efektywnej	komunikacji	(-0,95	pkt).
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Rysunek 6: Kompetencje z najwiekszą luką kompetencyjną w stosunku do 
oczekiwań pracodawców

Wyzwania przyszłości

Jak	badania	pokazują,	umiejętności	miękkie	są	niezbędne	zarówno	dla	przed-
siębiorcy,	jak	i	pracowników	zarządzających.	Jednak	zastanawia	nas	jakie	
umiejętności	będą	wymagane	od	przedsiębiorców	w	ciągle	zmieniającej	się	
gospodarce	i	podejściu	do	globalizacji?

Izolacja

Raport	z	ostatnich	lat	opublikowany	przez	Komisję	Europejską	(HARNESS-
ING	GLOBALIZATION,	maj	2017	r.)	opisuje	działania	zmierzające	do	izolacji	
wielu	krajów.	Wielostronne	negocjacje	mające	na	celu	usunięcie	barier	han-
dlowych,	w	ostatniej	dekadzie	w	dużej	mierze	utknęły	w	martwym	punkcie,	
prowadząc	do	tego,	że	izolacja	powraca.	Nawet	kraje,	które	tradycyjnie	
broniły	otwartej,	globalnej	gospodarki,	rozważają	obecnie	rozwiązania	przy-
czyniające	się	do	zahamowania	importu,	ograniczenia	imigracji	i	faworyzowa-
nia	produkcji	krajowej.	Wszystko	to	przyczyniło	się	do	wyraźnego	spowolnie-
nia	wzrostu	handlu	międzynarodowego.
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Polska	w	czasie	rządów	partii	PIS	również	podejmuje	działania	zmierzające	
do	izolacji.	Jak	podaje	Financial	Times,	Premier	Mateusz	Morawiecki	na	
początku	2018	r.	przybył	do	Budapesztu	na	pierwszą	dwustronną	wizytę	od	
czasu	powołania	na	stanowisko.	Jego	spotkanie	z	Viktorem	Orbanem	poka-
zało	ścisłe	związki	rządu	z	sojusznikami	konserwatywno-nacjonalistycznymi	
na	Węgrzech.	Pan	Orban,	który	mówił,	że	2018,	będzie	“rokiem	wielkich	
bitew”	przeciwko	wielokulturowym	wartościom	Europy	Zachodniej	powiedział:		
“Nie	chcemy	żyć	w	imperium,	ale	raczej	w	sojuszu	wolnych	narodów”,	nazy-
wając	politykę	migracyjną	Unii	Europejskiej	“spektakularną	porażką”	i	mówiąc,	
że	Europa	może	być	silna	tylko	poprzez	“zachowanie	swojej	chrześcijańskiej	
kultury”.

Jak	podaje	Financial	Times,	Polska	była	kiedyś	postrzegana	jako	najbardziej	
obiecujący	kraj	Unii	Europejskiej	w	Europie	Środkowej	i	Wschodniej,	kraj	
cieszący	się	transformacyjnym	wzrostem	gospodarczym.	Ale	konserwatyw-
no-nacjonalistyczny	rząd	tego	kraju,	kierowany	przez	Prawo	i	Sprawiedliwość,	
od	2016	r.	niepokoi	sojuszników	UE,	zmieniając	system	sądowniczy	i	media	
publiczne	w	kraju	(Financial	Times,	East	v	west:	Hungary	and	Poland	fight	
together	in	EU	clash).

Jaki	wpływ	ma	ta	izolacja	na	przedsiębiorczość?	Handel	już	stał	się	bardziej	
skomplikowany	ze	względu	na	izolację,	a	potrzeba	poradzenia	sobie	z	róż-
norodnością	będzie	narastała.	W	związku	z	tym	umiejętności	miękkie,	które	
zostały	wymienione	w	powyższych	badaniach,	odegrają	jeszcze	większą	rolę.

Następnie	opracowaliśmy	podstawowe	i	bardziej	zaawansowane	umieję-	
tności	nauczania	i	przedstawiliśmy	dlaczego	czas	jest	ważnym	czynnikiem	w	
rozwijaniu	umiejętności.	Wyjaśniamy,	że	tylko	dzięki	wspólnemu	wysiłkowi	i	
zaangażowaniu	osób	możemy	osiągnąć	optymalną	naukę	i	przynieść	korzyści	
jednostkom,	firmom	i	społeczeństwu
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PODSUMOWANIE

Podsumowując	wnioski	z	doradczej	części	raportu	możemy	potwierdzić,	
dlaczego	warsztaty	FEP	są	odpowiednią	inicjatywą,	która	przyczynia	się	do	
likwidacji	luki	pomiędzy	edukacją	szkolną,	a	karierą.

Rozpoczęliśmy	od	przedstawienia	istniejących	wyzwań	stojących	przed	
działem	zarządzania	zasobami	ludzkimii	oraz	przed	inicjatywami	w	świe-
cie	edukacji.	Niektóre	wyzwania	stoją	przed	przedsiębiorstwami	inne	przed	
jednostkami	oświaty.	Ze	znajomością	tych	aspektów	jest	łatwiej	zrozumieć,	
dlaczego	nowe	podejście	jest	potrzebne.

Nie	wszystkie	luki,	które	wymieniliśmy	są	nowe.	Dlatego	też	wymagane	zmia-
ny	są	konieczne	w	odpowiednich	kategoriach.

Zaprezentowaliśmy	także	informacje	o	wysokim	i	utrzymującym	się	wskaźniku	
upadłości	startupów.

Następnie,	podsumowaliśmy	podstawowe,	jak	i	bardziej	zaawansowane	
metody	nauczania,	i	uargumentowaliśmy,	dlaczego	odpowiedni	wiek	jest	
bardzo	ważnym	czynnikiem	w	rozwijaniu	umiejętności.	Nie	ma	wątpliwości,	że	
tylko	dzięki	wspólnemu	wysiłkowi	wszystkich	interesariuszy	możemy	osiągnąć	
optymalny	proces	nauczania		i	aby	skorzystał	na	tym	młodzież,	firmy	i	społec-
zeństwo.
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Pokrycie luki pomiędzy światem nauki i biznesu poprzez warsztaty 
FEP

Przedstawiliśmy		status	i	poziom	świadomości	w	Polsce	na	temat	
problemu	luki	pomiędzy	światem	nauki	i	światem	biznesu.	Przedsta-	
wiliśmy	także	w	jaki	sposób	obecna	forma	edukacji	w	ramach	większego	
procesu	socjalizacji	prowadzi	do	utrzymywania	się	braku	umiejętności	
przedsiębiorczych.	Wyjaśniliśmy,	dlaczego	obecny	rozwój	patriotyzmu	i	
izolacji	w	wielu	krajach	odgrywa	ważną	rolę.

Rysunek 7: Warsztaty FEP

Następnie	wyjaśniliśmy,	w	jaki	sposób	wykorzystaliśmy	istniejącą	i	pop-
ularną	formę	warsztatów	z	rynku	duńskiego	jako	inspirację.	Dostosow-
aliśmy	formę	warsztatów	do	polskiego	rynku,	ze	względu	na	kontekst.

Warsztaty		Future	Entrepreneurs	of	Poland	(FEP)		zostały	stworzone	
w	ramach	programu	Erasmus	+,	KA2,	Wymiana	dobrych	praktyk,	we	
współpracy	polskiej	fundacji	My	Future	z	duńską	firmą	Institute	For	
Applied	Knowledge,	która	ma	wieloletnie	doświadczenie	w	nauczaniu	
formalnym	i	nieformalnym	w	Kopenhadze,	Danii.

Podczas	czterodniowych	warsztatów	poświęconych	“przedsiębiorczości	
i	intraprzedsiębiorczości”,	FEP	zapewnia	dawkę	przydatnej	wiedzy	oraz	
interaktywne,	praktyczne	doświadczenie	dla	młodzieży	w	wieku	16-18	lat.	
Uczestnicy	podczas	warsztatów	zdobywają	umiejętności,	które	pomogą	
im	odnieść	sukces	podczas	przyszłej	kariery	i	edukacji.
Czterodniowy	program	obejmuje	pracę	w	grupach,	która	ostatniego	dnia	
kończy	się	prezentacją	przed	jury	i	Wielkim	Finałem,	w	którym	zwycięska	
drużyna	otrzymuje	nagrodę.	Nagroda	na	warsztatach	może	być	dostoso-
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-wana	do	branży	i	
zasobów	finansowych.	
Ważne	jest	jednak,	aby	
postrzegana	wartość	
nagrody	była	równa	lub	
przewyższała	wysiłek	
uczestników.	

Program	FEP	został	dos-
tosowany	do	grupy	doce-
lowej	i	skupia	się	przede	
wszystkim	na	umiejęt-
nościach	miękkich,	które	
zostały	zdefiniowane	na	
podstawie	badań	jako	
ważne	dla	firm	i	społe-	
czeństwa.	Czas	trwania	
warsztatów	został	dobra-
ny	do	grupy	docelowej	
i	oczekiwanych	rezul-
tatów.	Warsztaty	obe-
jmują	4	intensywne	dni	
pracy:	w	czwartek,	piątek	
(od	17:00	do	21:00)	oraz		

sobotę	i	niedzielę	(od	9:00	do	18:00).		Lokalizacja	warsztatów	jest	łatwo	
dostępna	dla	wszystkich	uczestników.

Program	FEP	jest	bezpłatny	dla	uczestników,	obejmuje	śniadanie	i	lunch	
oraz	napoje	podczas	warsztatów.	Jedynym	kosztem	ze	strony	uczest-
ników	jest	pokrycie	kosztów	dojazdu	na	warsztaty.

Szczegółowy	plan	warsztatów	można	znaleźć	w	załączniku	tego	
dokumentu.

Rysunek 8: Warsztaty FEP

Rysunek 9: Warsztaty FEP
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Warsztaty	FEP	dają	możliwość	wprowadzenia	do	programu	nauczania,	
metody	“nauka	przez	działanie”		w	takim	etapie	życia	młodzieży,	kiedy	
rozwijanie	umiejętności	miękkich	jest	możliwe.	FEP	zapewnia	odpowiedni	
balans	pomiędzy	presją	a	nagrodą	i	stymuluje	odpowiedni	proces	rekru-
tacji	talentów.	

Ten	kontekst	zapewnia	optymalne	skupienie	się	na	umiejętnościach	mięk-
kich.	Wyniki	ankiety,	które	wypełnili	uczestnicy	warsztatów,	są	dobrym	
wskaźnikiem	potwierdzającym.	Pomimo,	że	stwierdzenie	“podobało	mi	
się”	nie	oznacza	tego	samego	co	“nauczyłem	się”.

Zastosowane umiejętności miękkich

Niektóre	z	umiejętności	miękkich,	które	program	FEP	pomaga	udoskon-
alić	to:	otwartość,	umiejętność	słuchania	i	refleksji,	komunikacja,	umiejęt-
ność	pracy	pod	presją,	odwaga	oraz	opiekuńczość.

Umiejętności	miękkie	są	bardzo	trudne	do	zdefiniowania	i	określen-
ia.	Umiejętności	miękkie	pomagają	skutecznie	zdobywać	umiejętności		
twarde,	więc	ich	punkt	wyjścia	musi	być	wcześniejszy	niż	zazwyczaj	w	
podobnych,	istniejących		inicjatywach.

Rola wolontariuszy i przystępnych autorytetów

          
										Dzięki	temu,	że	uczestnicy	czują	się	bardziej	zachęceni	do	roz-
mowy	z	prezentującym		lub	mentorem,	bez	poczucia	“jestem	jedynym	
szczęściarzem”,	osiągają	oni	o	wiele	głębsze	i	bardziej	owocne	konwer-
sacje,	niż	mogliby	osiągnąć	gdybyśmy	powiedzieli:	“Przedstawiamy	Wam	
mistrza	świata,	abyście	go	podziwiali”.

Niektóre z 
umiejętności 
miękkich, które 
program FEP 
pomaga udo-
skonalić to: 
otwartość, 
umiejętność 
słuchania i 
refleksji, komu-
nikacja, umie-
jętność pracy 
pod presją, 
odwaga oraz 
opiekuńczość.

Jak	już	wyjaśniliśmy,	
przystępność	jest	niezbędna	
dla	efektywnej	nauki.	Pro-
gram	FEP	łączy	
doświadczenie		młodych	
utalentowanych	mentorów	z	
osobami	które	są	wzorcami	
do	naśladowania,	autoryte-
tem	dla	młodzieży.	Wolon-
tariusze	i	osoby	prezentu-
jące	zostały	tak	dobrane,		
aby	osiągnąć	maksymalną	
wartość	dodaną	dla	uczest-
ników.

Rysunek 10: Warsztaty FEP
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Takie	podejście		wywarło	dużą	presję	na	osobach	które	prezento-						
wały.	Radzimy	wybrać	tylko	tych,	którzy	mają	odwagę,	aby	rozma-
wiać	o	odwadze,	gdy	sami	są	nie	do	końca	pewni	siebie.	Takich	osób	jest	
niewiele,	ale	ich	wpływ	w	procesie	nauczania	jest	fenomenalny,	tak	jak	
opisywały	to	same	badania.	Niektórym,	uwzględnienie	słynnej	osoby	lub	
celebrytów	w	materiałach	marketingowych	może	wydawać	się		korzystne.	
Jednak	bądźmy	świadomi,	że	takie	podejście	może	zaszkodzić	nauce	
umiejętności	miękkich	jeśli	nie	jest	prawidłowo	dozowane.

Wolontariusze	także	odgrywają	ważną	rolę	w	procesie	nauczania.	Z	badań	
Illeris	wiemy,	że	nie	tylko	motywacja	ucznia	odgrywa	ważną	rolę.	Nauczy-
ciel	także	musi	wykazać	chęć	nauczania.	Na	warsztatach	FEP,	usuwając	
aspekt	motywacji	finansowej	osób	zaangażowanych	w	proces	nauczania,	
możemy	wybrać	osoby	z	sercem	dla	edukacji	zamiast	osoby,	które	mają	
serce	do	wynagrodzenia	finansowego.

Organizując	warsztaty	upewnij	się,	że	mniej	doświadczeni	nauczyciele	
i	wolontariusze	otrzymają	odpowiednie	instrukcje.	Zmniejszy	to	ryzyko	
złego	poinformowania	uczestników	przez	wielu	wolontariuszy	i	mentorów	
podczas	pracy	nad	rozwiązaniami.

Rysunek 11: Warsztaty FEP
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Praktyczne aspekty programu FEP

W	tym	rozdziale	wyjaśnimy	konkretne	korzyści	płynące	z	zarządzania	
projektem	i	wsparcia	marketingowego.

Fundacja	My	Future	wraz	z	firmą	Institute	for	Applied	Knowledge	opra-
cowała	czterodniowy	plan	warsztatów	o	tematyce	“Intra	&	Entrepreneur-
ship”	z	naciskiem	na	umiejętności	miękkie.
Przedstawiony	poniżej	plan	marketingowy	ilustruje	grupę	docelową	oraz	
strategie,	które	zostały	wdrożone	podczas	projektu	pilotażowego	2018	
roku	w	celu	rekrutacji	uczestników	oraz		zaangażowania	zaintereso-
wanych	stron	(tj.	menedżerowie,	wolontariusze	itd).
Warsztaty	FEP	nie	są	tylko	jedna	z	wielu	inicjatyw	nieformalnej	
edukacji;	nasz	unikalny	nacisk	na	stworzenie	warsztatów	z	skupieniem	
się	na	umiejętnościach	miękkich	daje	nam	przewagę	nad	podobnymi	
rozwiązaniami.	FEP	daje	firmom	i	innym	interesariuszom	możliwość	
zdobywania	i	dzielenia	się	umiejętnościami	poprzez	podejście	“uczenie	
się	przez	działanie”.

Korzyści dla interesari-
uszy 
Program	pilotażowy	warsz-
tatów	został	zrealizowany	
dzięki	wsparciu	finansowym	
programu	Erasmus+,	KA2.	
W	przyszłości	warsztaty	
FEP	muszą		obejmować	
pakiety	sponsorskie	dla	firm	
i	indywidualnych	partnerów.	
Jest	to	planowany	sposób	
podtrzymania	inicjatywy	FEP	
po	zakończeniu	finansowa-
nia	UE.	Nie	mamy	wątpli-
wości,	że	zwrot	z	inwesty-
cji	dla	społeczeństwa	jest	
znacznie	większy	niż	z	
większości	innych	inicjatyw	
związanych	z	konwencjonal-
nym	nauczaniem.

Rysunek 12: Materiały marketingowe

Rysunek 13: Materiały marketingowe
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Oczekujemy,	że	zwiększona	świadomość	na	temat		aspektów	poruszonych	
w	programie	FEP	będzie	prowadzić	do	potencjalnie	większego	zapotrze-
bowania	na	umiejętności		miękkie	i	wiedzę	zdobytą	w	programie	FEP	od	
firm.	To	powinno	spowodować	ciągłe	korzyści	między	interesariuszami.

Limity i ograniczenia

Tak,	jak	w	przypadku	każdej	inicjatywy	w	programie	FEP	będą	limity	i	
ograniczenia.	Jesteśmy	w	pełni	świadomi,	że	cztery	dni	warsztatów	nie	
przyczynią	się	do	rewolucji.	Ani	dla	społeczeństwa,	ani	dla	jednostki.	
Uważamy,	że	jest	to	bardzo	ważne	aby	odróżnić	dorobek	intelektualny	od	
fałszywych	obietnic	tego	co	jedno-dwudniowe	seminarium	może	zrobić	
dla	firmy	lub	dla	indywidualnej	osoby.	Takie	oferty	są		dostępne	na	rynku,	
a	90%	z	nich	jest	nieefektywne.	My,	w	pełni	zgadzamy	się	z		badaniami	
Jarvisa	i	innych.	Uczenie	się	przez	całe	życie	jest	kluczem.

Dlatego	też	ważne	jest,	aby	każdy,	kto	rozpoczął	rozwój	umiejętności	
miękkich,	zrozumiał	długoterminową	perspektywę.	Motto:	“Rzym	nie	
został	zbudowany	w	jeden	dzień.”		jest		prawdopodobnie	najbardziej	
trafnym	motem	w	tym	kontekście.	Warsztaty	FEP	to	dobry	początek.	
Prawdopodobnie		jeden	z	najlepszych.	

Oczywiście	istnieje	dużo	ograniczeń.	Chcielibyśmy	wskazać	tutaj	między	
innymi	proces	pozyskiwania	sponsorów	(budżet),	ponadto,	ważne	jest,	
aby	odpowiednio	zaplanować	proces	rekrutacji.

	Aby	warsztaty	FEP	zakończyły	się	sukcesem,	uczestnicy	muszą	od	
samego	początku	być	równie	chętni	do	nauki.	Oczywiście,	możliwe	jest	
aby	zmotywować	tych,	którzy	nie	są	zmotywowani,	ale	ten	aspekt		jest	
poza	zakresem	programu	FEP.
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Marketing

Cele marketingowe

1.	Zdobycie	co	najmniej	3	umów	partnerskich	na	warsztaty	FEP
2.	Uzyskanie	minimum	3	umów	z	instytucjami	edukacyjnymi
3.	Zrekrutowanie	30	osób	w	przedziale	wiekowym	16-18	z	regionu	na	
warsztaty	FEP
4.	Świadomić	interesariuszom	na	czym	polegają	warsztaty	FEP
zbudować	relacje	pomiędzy	firmami	oraz	szkołami

Strategia komunikacji

Wraz	ze	wdrożeniem	warsztatów	ważne	było	połączenie	różnych	
czynników	marketingowych	takich
jak:	produkt,	cena,	wygoda	oraz	promocja.	Poniżej	zostały	przedstawione	
elementy	strategii	marketingowej	FEP.

Co oferujemy:
Oferujemy	rozwiązanie	problemu	jakim	jest	przepaść	pomiędzy	edukacją	
szkolną	a	pracą	firmach.
Dostarczamy	dodatkowe	możliwości	do	istniejących	już	ofert	na	rynku.

Nasza propozycja wartości dla partycypantów: Zapewniamy	nowe	i	
niezbędne	dopełnienie,		nieformalnej	edukacji,	chodzi	tutaj	
poszerzenie	umiejętności	miękkich	dla	intra	przedsiębiorców	i	przed-
siębiorców	w	Polsce.

Nasza Unikalna Cecha Oferty:
Oferta	oparta	o	lepsze	spostrzeżenia	bazująca	na	sprawdzonej	skandy-
nawskiej	tradycji	nauczania	:
1.	Wysoki	stopień	uczenia	się	poprzez	działanie
2.	Postawienie	się	w	roli	nauczającego
Odnosząca	się	do	rozpoznanych	i	zbadanych	nieefektywnych	metod	
nie	dla	zysku

Promocja
W	oparciu	o	przeanalizowane	możliwości	na	danym	rynku,	poniżej	nas-
tępujące	kanały	reklamowe,	które	należy	wykorzystać
1.	Lokalne	gazety,	publikując	komunikat	prasowy
2.	Lokalne	radia,	10-minutowa	rozmowa	z	organizatorami
3.	Odpowiednie	fora	internetowe,	publikując	komunikaty

Usłyszałem 
i zapomniałem 
Zobaczyłem 
i zapamiętałem 
Zrobiłem 
i zrozumiałem 
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Spotkania promocyjne
1.	Wizyty	organizatorów,	wolontariuszy	w	szkołach,	firmach,	
organizacjach
2.	Uczestnictwo	w	wydarzeniach	biznesowych	i	handlowych	-	nawiązy-
wanie	kontaktów	z	potencjalnymi	uczestnikami,	sponsorami	i	innymi.
3.	Bezpośrednie	kampanie	marketingowe	–	wizyty	w	szkołach,	kierowane	
bezpośrednio	do	młodzieży
4.	Biuletyn	o	programie	/	dodawanie	najświeższych	informacji	w	istnieją-
cych	bazach
5.	Media	społecznościowe	:	Instagram,	Facebook,	Linked-in

Narzędzia marketingowe
1.	Dziesięć	plakatów	z	różnymi	motywującymi	hasłami.	Trzy	rodzaje	
ulotek	z	logotypami	partnerów,	zawierające	detale	na	temat	warsztatów,	
kiedy	odbędzie	się	rekrutacja,	dokładne	daty	oraz	czas	trwania	
warsztatów.
2.	Trzy	biuletynowe	e-maile	wysyłane	do	posiadającej	bazy	organizacji	i	
partycypantów
3.	Reklama	medialna	:	zdjęcia	oraz	komunikaty	prasowe,	wywiady	
radiowe	oraz	lokalne	reportaże
	telewizyjne
4.	Podstrona	na	My	Future	
stworzona	na	warsztaty
5.	Prezentacje	dla	młodzieży	
oraz	szkół
6.	Sponsoring	medialny	-
	gazeta,	radio,	telewizja
7.	Marketing	szeptany	-	
ambasadorzy,	wolontariusze,	
znajomi

Zasięg
Podczas	pilotażowego	projektu	„	FEP	Spring	2018”	marketing	bezpośredni	
odegrał	dużą	role.	Biorąc	pod	uwagę	grupy	docelowe.
Patrząc	na	wyniki	63,3%	uczestników	dowiedziało	się	o	FEP	podczas	prez-
entacji	przeprowadzonych	w	szkołach.	65%	instytucji	naukowych/	
szkół	zgodziło	się	na	przeprowadzenie	marketingu	bezpośredniego	podczas	
zajęć	w	szkołach.	Prezentacje	zajmowały	około	20	minut,	podczas	których	
uczniowie	oraz	nauczyciele	mogli	dopytać	organizatorów/	wolontariuszy	o	
szczegóły	warsztatów.	Oczywiście	nie	mogliśmy	stwierdzić	które	narządzie	
marketingowe	sprawdzi	się	przy	naszym	przedsięwzięciu.	Wyciągnęliśmy	
wnioski	że	powinniśmy	postawić	bardziej	na	kontakt	osobisty	(prezentacje	w	

Rysunek 14: Spotkanie promocyjne
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szkołach)	niż	narzędzia	marketingowe	które	w	mniejszym	stopniu	sprawdziły	
się	u	nas	takie	jak	drukowanie	ulotek,	komunikaty	prasowe	czy	internetowe.	
Analizując	informacje	od	pozostałych	interesariuszy	–	ważną	role	odegrały	
znajomości.	10	na	13	partnerów	zdecydowało	się	na	wzięcie	udziału	oraz	
dowiedziało	się	o	nas	poprzez	sieci	znajomości	(networking).	Pozostałe	3	
za	pomocą	bezpośredniego	kontaktu	telefonicznego	oraz	e-milowego	od	
organizatorów.
Kolejna	strategią	która	okazała	się	zadziałać	podczas	pilotażowego	
projektu	był	marketing	szeptany.	Według	ankiety	przeprowadzonej	na	
młodzieży	w	wieku	16-18	lat	wnioskujemy	że	młodzież	ta	liczy	się	ze	
zdaniem	rodziców	oraz	nauczycieli	jeżeli	chodzi	o	aspekty	edukacyjne.	
Aż	13,5%	respondentów	dowiedziało	się	o	programie	FEP	właśnie	od	
rodziców	oraz	nauczycieli.

Czas trwania marketingu i budżet

Całkowity	czas	trwania	marketing	to	8	miesięcy.	W	dodatkowej	sekcji	
można	znaleźć	szczegółowy	program	marketingowy.
Budżet	przeznaczony	na	marketing	został	przeliczony	na	polską	walutę	
(zł).	Fundusz	został	oszacowany	na	podstawie	potrzeb	strategii	marketin-
gowej	projektu	pilotażowego.

Rysunek 15: Materiały marketingowe
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Poniższa	tabela	przedstawia	szacunkowe	wydatki	związane	z	marketingiem.		
Tabela	nie	zawiera	innych	wydatków	związanych	z	implementacją	warsz-
tatów,	marketingu	po	warsztatach,	jak	również	wydatków	administracyjnych,	
wszystkie	te	wydatki	są	zależne	od	lokalizacji	oraz	czasu	wydarzenia.
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Rysunek 16: Budżet marketingu
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Zarządzanie projektem i implementacja

Ta	sekcja	obejmuje	plan	projektu.	Plan	jest	głównym	i	podstawowym	
narzędziem	do	kierowania	rozwojem	programu	FEP.	Czterodniowa	
wizja	warsztatów	FEP	mogła	zostać	zrealizowana	tylko	wtedy	gdy	plan	
jest	racjonalny	i	dostosowany	do	kontekstu.	Celem	sekcji	jest	przedstaw-
ienie	wszelkich	wskazówek	i	zaplanowanie	rozwoju	warsztatów.	Zaimple-
mentowanie	projektu	wymaga	zbalansowania	aspiracji	
organizatorów	opisanych	w	planie	i	dostosowanie	się	do	warunków,	które	
ulegną	zmianie	w	całym	okresie	obowiązywania	planu.	Naturalną	rzeczą	
jest	to	że	organizatorzy	również	byli	stawiani	przed	wyzwaniami	podczas	
całego	projektu	z	czym	wiązało	się	rozwiązywanie	napotkanych	zdarzeń	
pod	presją	czasu.	Tak	jak	zostało	wspomniane	wcześniej	w	hasłach	na	
plakatach,	czy	kiedy	program	był	przedstawiany	uczestnikom	–	nauka	
poprzez	pracę.

Praca	nad	warsztatami	i	przeprowadzenie	ich	dało	wiele	okazji	do	nauki	
dla	organizatorów.	Jest	to	ściśle	związane	z	założeniami	oraz	wiarygod-
nością	warsztatów,	a	mianowicie	osoby	które	początkowo	nie	do	końca	
zdawały	sobie	sprawę	o	luce	jaka	występuje	w	konwencjonalnym	
nauczaniu,	mają	możliwość	zdobyć	wiedzy	na	ten	temat.	Osoby	
zarządzające	powinny	uważnie	monitorować,	czy	taka	nauka	ma	miejsce,	
a	jeżeli	nie	może	podjąć	działania	naprawcze.

W	tej	sekcji,	poruszane	są	takie	zagadnienia	jak	szczegółowe	zasady	
programu	oraz	badania	rynku	jakie	są	zalecane	do	realizacji	wizji	i	celów	
tego	planu.	Celem	ogólnego	planu	wdrożenia	jest	zebranie	i	dostarczenie	
wszystkich	dostępnych	narzędzi	wdrożeniowych	oraz	opisanie	jak	zostały	
one	zastosowane	przy	implementacji	planu.

Plan	zarządzania	ma	dwa	główne	cele,	które	są	wspierane	przez	siedem	
mniejszych	oraz	szereg	działań,	które	mają	za	zadanie	osiągnięcie	tych	
głównych	celów.	Zawiera	również	wspierające	polityki	i	procedury,	które	
umożliwiają	efektywny	i	spójny	rozwój	warsztatów	FEP.
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Etapy	planu	wdrożeniowego
Istnieją	dwa	główne	cele	:
1.	Zapewnienie	wskazówek	na	przyszłe	warsztaty	FEP	aby	odbywały	się	
one	spójny	i	jakościowy	sposób,

           

2.	Zoptymalizowanie	kosztów	poprzez	efektywną	analizę	podejmowanych	
decyzji	przy	zarządzaniu	konkretnymi	kwestiami.

W	planie	projektu	istnieją	etapy:
1:	Zrozumienie	różnic	między	edukacją	w	szkołach	a	potrzebami	rynku	pracy	
w	danej	branży/dziedzinie
2:	Tworzenie	wytycznych	do	planowania	tj.	oś	czasu,	zasoby	oraz	zrozumie-
nie	jak	i	udział	wszystkich	interesariuszy	w	zarządzanie	warsztatami	FEP.
3:	Stworzenie	wskazówek	dotyczących	rekrutacji	talentów	
4:	Stworzenie	planu	realizacji	warsztatów
5:	Opracowanie	ewaluacji	programu,	które	pomogą	ustalić	czy	warsztaty	
zakończyły	się	sukcesem
6:	Opracowanie	wytycznych	dotyczących	oceny	i	raportowania	skuteczności	
planu	zarządzania	poprzez	przegląd	raportów	oraz	monitorowanie.

Poniżej	znajduje	się	kilka	działań	podjętych	w	ramach	każdej	strategii,	które	
opisują	w	jaki	sposób	zostaną	one	osiągnięte:
Intencja

Figure nr 7: Przykład Listy Zadań



Strona  57

Celem	planu	wdrożeniowego	warsztatów	FEP	jest	ukierunkowanie	działań	
priorytetowych	dla	fazy	początkowej	-	implementacje	planu	zarządzania.	
Harmonogram	wdrożenia	podaje	powiązania	między	planem	strategii	
zarządzania	a	wynikami	i	akcjami	jakie	maja	miejsce	na	co	dzień.
Ten	Plan	Zarządzania	został	opracowany	na	podstawie	pilotażowego	projektu	
„	Warsztaty	FEP	2018”,	które	zostały	wdrożone	jako	cześć	programu	
Erasmus	+	KA2.

Czas trwania oraz zakres
 
Plan	zarządzania	projektem	to	6	miesięcy.	Można	go	podzielić	na	trzy	fazy:
Faza	1:	Inicjowanie	projektu	
Faza	2:	Wdrożenie	I	oraz	II
Faza	3:	Ocena	warsztatów

Elementy wdrożenia
W	planie	wdrożeniowym	warsztatów	FEP	uwzględniono	szereg	czynników,	
które	miały	wpływ	na	rozwój	kluczowych	działań:
Działania	prawne	-	takie	jak	pozwolenia	i	aprobaty,	temat	warsztatów	
(Przedsiębiorczość	ogólnie,	przedsiębiorczość	w	danej	branży	itp.),	
obecne	i	bieżące	działanie	zarządzające,	ocena	ryzyka	oraz	złożoności,	
jak	i	również	alokacji	takich	zasobów	jak	personel,	budżet	czy	czas.

Finansowanie:
Finansowanie	warsztatów	FEP	jest	niezbędne	do	realizacji	działań.	Zasoby	
mogą	pochodzić	ze	źródeł:
	1.	Zewnętrznych	–	takich	jak	otwarte	granty,	
2.	Współfinansowanie	rzeczowe	–	sponsorzy,	którzy	nie	są	bezpośrednio	
zaangażowani	w	projekt,
3.	Współfinansowanie	–	zapytani	partnerzy	
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Wnioski

Kończąc	sprawozdanie	możemy	dojść	do	wniosku	dlaczego	warsztaty	FEP	
są	dobrą	inicjatywą,	która	wypełnia	lukę	między	nauką	w	szkole	a	karierą.
Rozpoczęliśmy	od	zaprezentowania	istniejących	wyzwań	jaki	ma	dz-
iał	Zarządzania	Zasobami	Ludzkimi	(HR)	oraz	inicjatyw	edukacyjnych	
które	mają	na	celu	ich	rozwiązanie.	Niektóre	z	tych	wyzwań	mogą	być	
rozwiązane	tylko	po	stronie	firm	zatrudniających	a	niektóre	po	stronie	osób/	
instytucji	nauczających.	Dzięki	tej	inicjatywie	można	zrozumieć	dlaczego	
nowe	podejście,	które	my	proponujemy	jest	korzystne.	Oczywiście,	nie	
wszystkie	luki	które	zostały	poruszone	są	nowopowstałe.	Są	to	problemy	
z	którymi	zmagają	się	firmy	już	od	jakiegoś	czasu	z	czego	wnioskujemy,	
że	w	niektórych	momentach	brakuję	odpowiedniej,	istotnej	wiedzy.
Prezentujemy	również	jak	wiele	jest	niepowodzeń	w	nowopowstałych	
startupach	–	co	tez	może	być	skutkiem	luki	jaka	jest	pomiędzy	nauka,	
a	prowadzeniem	firmy.

Następnie	opracowaliśmy	podstawowe	oraz	bardziej	zaawansowane	
techniki	nauczania	oraz	poruszyliśmy	temat	dlaczego	czas	jest	tak	ważnym	
czynnikiem	w	rozwijaniu	umiejętności.	Pokazaliśmy	również	jak	ważna	jest	
praca	w	grupach,	że	dzięki	wspólnemu	zaangażowaniu	możemy	osiągnąć	
więcej.	Nie	tylko	przynosząc	korzyści	firmom	dla	których	robimy	dany	
projekt	ale	również	do	samych	siebie	–	ucząc	się	od	innych.
Przedstawiliśmy	status	i	poziom	świadomości	w	Polsce,	na	temat	problemu	
jaki	poruszamy.	Zademonstrowaliśmy	jak	teraźniejsza	forma	edukacji	
w	ramach	większego	procesu	socjalizacji	ukazuje	brak	umiejętności	w	
zakresie	przedsiębiorczości.	Wyjaśniliśmy	również	dlaczego	rozwój	patri-
otyzmu	odgrywa	ważną	rolę.

Nawiązując	do	powyższych,	wyjaśniliśmy	w	jaki	sposób	wykorzystujemy	
istniejącą	i	popularną	inicjatywę	przedsiębiorczości	z	Dani	oraz	to	
że	zainspirowaliśmy	się	nią.	
 
Na	koniec	przedstawiliśmy	kontekst	oraz	jak	zostało	przeprowadzone	całe	
przedsięwzięcie.	Wierzymy,	że	temat	luki	pomiędzy	edukacją	a	pracą	zos-
tał	wyczerpany.	Jak	również	w	jaki	sposób	zarządzać	wiedzą	czy	
umiejętnościami,	które	są	nam	przekazywane	w	szkole	czy	również	w	życiu	
codziennym	i	wykorzystać	te	kompetencje	podczas	rozmów	o	pracę	czy	w	
trakcie	pracy.	
            
	Mamy	nadzieję,	że	każdy	kto	dołączy	do	tego	jakże	ważnego	
przedsięwzięcia	przyczyni	się	do	wzrostu	Przyszłych	Przedsiębiorców	
w	Polsce	(FEP).
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DODATKI 
 
Załącznik 1. Harmonogram Przyszłych Przedsiębiorców w Danii.

Załącznik 2. Analiza SWOT

1	http://www.universitas21.com/article/projects/details/152/u21-rankings-of-national-higher-education-systems

MOCNE STRONY

-	Program,	który	umożliwia	naw-
iązanie	kontaktów	z	rówieśnikami	
z	różnych	środowisk	

-	Ustanowione	możliwości	łącze-
nia/	nawiązywania	kontaktu	
między	studentami	oraz	firmami

-	Uzyskano	bazę	danych	członków
 Aluminium 

SŁABE STRONY

-	Nieskuteczne	metody	nauczania,	
które	znacząco	poprawiłyby	umiejęt-
ności	w	zakresie	przedsiębiorczości	
-	Brak	celu	w	wyniku	programu	
-	Utrzymywanie	kontroli	przez	doświad-
czonych	partnerów	(nadużycia	faktów	
w	prezentacjach)
-	Brak	środków	
-	Brak	wiedzy	i	przedsiębiorczej	ek-
spertyzy	organizatorów	(student	dla	
studentów)
-	Nieefektywny	podział	ról	i	poziom	
odpowiedzialności	
-	Wysoka	rotacja	wolontariuszy

MOŻLIWOŚCI 

-uzyskane	fundusze
-potencjał	rynkowy
-Wysoka	liczba	wykwalifikowanych	
studentów/uczniów	(Dania	została	
uznana	za		4	najlepszy	system	
szkolnictwa	wyższego	na	świecie	
w	2017	roku)

ZAGROŻENIA

-	Rosnąca	konkurencja	i	bariery	wejś-
cia	na	rynek	w	branży	
-„Pokolenie	płatków	śniegu”
-	Różnica	w	poziomach	wiedzy	spec-
jalistycznej	pomiędzy	uczestnikami,	
spowalnia	proces	uczenia	się	
-Marketing	wprowadzający	w	błąd	
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Załącznik 3: Materiały marketingowe
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Załącznik 4: Ocena wyniku
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Załącznik 5: Kim jesteśmy

My Future
My	Future	to	organizacja	non-profit	założona	w	2016	roku,	która	kon-
centruje	się	na	pomaganiu	młodym	ludziom	w	podejmowaniu	decyzji	
dotyczących	ich	przyszłości.	My	Future		postrzega		świat	z	myślą	,	że	
jest	o	wiele	więcej	możliwości	dla	młodzieży	niż	kiedykolwiek	wcześniej	
.	Mając	mnóstwo	możliwości	w		My	Future	chcemy	aby	młodzież	odkryła	
i	rozwijała	swój	potencjał	,	jak	i	również	poszerzała	swoje	sieci	kontak-
tów	i	zdobywała	nowe	doświadczenie.	My	Future	inspiruje	młodzież	aby	
zobaczyli	jakie	możliwości	czekają	na	każdego	młodego	człowieka.	Or-
ganizacja	My	Future	prowadzi	wydarzenia	za	pomocą	których	młodzież	
może	dotrzeć	do	mentorów,	którzy	inspirują	oraz	pomagają	przy	podjęciu	
przyszłych	decyzji	związanych	z	karierą.

Więcej	na	http://www.my-future.info		

 Institute for Applied Knowledge -IFAK

	Institute	for	Applied	Knowledge	-IFAK	(Instytut	Wiedzy	Stosowanej)
Jest	prywatnym	dostawcą	wiedzy	biznesowej	dla	firm	i	osób	prywatnych.	
Zespół	IFAK	to	doświadczeni	nauczyciele	(nie	konsultanci),	posiadający	
specjalistyczną	wiedzę	-		stąd	nazwa.	IFAK	przekazuje	firmą		oraz	osobą	
prywatnym	wiedzę	ze	sprawdzonych	i	aktualnych	źródeł.	Instytut	udowad-
nia,	że	wiedza	stosowana	jest	jednym	z	najlepszych	sposobów	wyróżnie-
nia	się	w	biznesie	jak	również	i	w	życiu.	Działamy	w	oparciu	o	badania	i	
fakty,	nie	tylko	koncepcje,	które	czasem	działają,	a	czasem	niestety	nie.

Więcej	na	www.ifak.info

Przedsiębiorstwa wspierające warsztaty FEP - pilotażowego projektu 

Miejsce:	Pod	Różami	https://www.pod-rozami.com.pl/concact

Zadanie	do	wykonania:	Decathlon		https://www.decathlon.pl/o-nas.html	
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Załącznik 6 : plan projektu pilotażowego warsztatów
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Inne przedsiebiorstwa:

Załącznik 7 : Artykuły i zródła

M.	Peteraf:	Cornerstones	of	Competitive	Advantage

Dierickx	&	Kool:	Asset	Stock	Accumulation

Jana	Hackathorn,	Erin	D.	Solomon,	Kate	L.	Blankmeyer,	Rachel	E.	Tenni-
al,	Amy	M.	Garczynski,	Learning	by	Doing

Van	Eynde,	D.	F.,	&	Spencer,	R.	W.:	Lecture	versus	experiential	learning.	
Their	different	effects	on	long-term	memory.

Stewart-Wingfield,	S.,	&	Black,	G.	S.:	Active	versus	passive	course	de-
signs:	The	impact	on	student	outcomes.

P.	Jarvis:	Adult	Education	and	Lifelong	Learning

Pfeffer	&	Sutton:	The	Knowing	Doing	Problem

Leigh	Thompson:	Stop	Spending,	Start	Managing

K.	Illeris:	Læring

M.	Boisot:	Knowledge	Assests

Różne	Artykuły,	podręczniki	i	fragmenty	z	WWW	na	temat	uczenia	się	i	
zarządzania	zasobami	ludzkimi.


