Tematem artyku³u jest mówienie publiczne. Autor najpierw wymienia cele, które mog¹
przyœwiecaæ wyst¹pieniu publicznemu, ale te¿ prywatnemu. Wymienia te¿ ró¿ne formy wyst¹pieñ
naukowych, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na rolê prezentacji – z wykorzystaniem œrodków
multimedialnych. W dalszej czêœci artyku³u autor podaje szereg zasad, zgodnie z którymi warto
kszta³towaæ wyst¹pienie publiczne.
Przede
wszystkim
przypomina
o
klasycznym
podziale
na
wstêp,
rozwiniêcie
i zakoñczenie. Wed³ug autora wa¿ne jest wczeœniejsze zaplanowanie wyst¹pienia. To czas, w którym
ma narodziæ siê pomys³ i sposób jego zaprezentowania. Wa¿ny jest cel prezentacji, rozpoznanie
audytorium, ale te¿ planowanie logistyczne (sala, sprzêt itp.). Dla prelegenta kluczowe jest oczywiœcie
merytoryczne przygotowanie wyst¹pienia – g³ównie przez np. napisanie przemówienia. Autor wskazuje
na rolê prezentacji, która mo¿e pomóc mówi¹cemu w dotarciu do audytorium – warto zawrzeæ w niej
chocia¿by elementy humorystyczne. Kopczewski przywo³uje te¿ zasady, które przyœwiecaj¹ dobremu
wyst¹pieniu publicznemu. W tej czêœci artyku³u opisuje miêdzy innymi rolê jêzyka cia³a. Przypomina te¿,
jak istotne jest przygotowanie nie tylko wyst¹pienia, ale te¿ samego mówcy do tego wyst¹pienia.
Wed³ug autora ka¿dy jest w stanie w sposób zadowalaj¹cy nauczyæ siê sztuki przemawiania
publicznego.
Marian KOPCZEWSKI

Autorka artyku³u analizuje, jak zmieni³ siê system oœwiaty w Polsce po akcesji naszego kraju do
Unii Europejskiej. Ju¿ na wstêpie zauwa¿a, ¿e dzia³ania podejmowane w systemie edukacji po 1 maja
2004 r. powinny opieraæ siê na myœli proeuropejskiej. Barañska przywo³uje unijne dokumenty,
które mia³y zasadniczy wp³yw na kszta³towanie oœwiaty w ca³ej UE. Analiza tych tekstów jasno
pokazuje, ¿e edukacja powinna przede wszystkim opieraæ siê na samorealizacji jednostki.
W ten nurt debat o oœwiacie ju¿ po wejœciu do UE wpisa³a siê tak¿e Polska – akcentuj¹c poprzez
kolejne reformy rolê œwiadomego wyboru i konsekwencji tego wyboru. Barañska przypomina te¿ o roli
Strategii Rozwoju Kszta³cenia Ustawicznego do roku 2010, która w 2003 roku powsta³a w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu. Dokument ten skupia siê przede wszystkim na wyrównywaniu szans
edukacyjnych, które to wyrównywanie jest elementem samorealizacji.
W dalszej czêœci artyku³u autorka opisuje zmiany polskiego systemu oœwiaty od 1999 roku, czyli
od skrócenia nauki w szkole podstawowej i wprowadzenia gimnazjów. Barañska przypomina tak¿e,
¿e reforma oœwiaty zdecentralizowa³a dotychczasowy system – za zarz¹dzanie oœwiat¹ odpowiedzialne
sta³y siê samorz¹dy. Wa¿n¹ zmian¹ sta³o siê tak¿e wprowadzenie egzaminów zewnêtrznych
ocenianych przez niezale¿nych egzaminatorów – dziêki temu ³atwiejsze sta³o siê porównywanie
wyników egzaminowanych (choæ Barañska zauwa¿a, ¿e treœci kszta³cenia czasem w ró¿nych
programach mog¹ siê ró¿niæ i przez to uczniowie nie zawsze s¹ tak samo przygotowani do egzaminów).
Autorka tekstu opisuje tak¿e zmiany, jakie zachodz¹ w polskim szkolnictwie wy¿szym. Skupia
siê miêdzy innymi na upowszechnieniu studiów trójstopniowych, które mia³o miejsce w ostatnich
latach.
Marzena BARAÑSKA
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Katarzyna GÓRECKA

Znacz¹ce miejsce w teorii wzrostu gospodarczego zajmuje kapita³ ludzki oraz jego wp³yw na
tempo wzrostu gospodarczego. Kapita³ ludzki wœród czynników wzrostu postrzegany jest jako kluczowa
determinanta wysokiego tempa wzrostu i tym samym skracania dystansu rozwojowego do krajów
wzorcowych.
Kapita³ ludzki pobudza wzrost gospodarczy. Tempo zmian technicznych i technologicznych,
wymusza podjêcie inicjatywy przez kapita³ ludzki. ¯aden rozwijaj¹cy siê kraj nie mo¿e liczyæ na taryfê
ulgow¹, inwestowanie w kapita³ ludzki, jego wiedzê i kwalifikacje jest jednym ze s³usznych rozwi¹zañ
w drodze rozwoju gospodarczego. Dzia³ania w kierunku rozwoju kapita³u ludzkiego przyczyniaj¹ siê do
wzrostu gospodarczego.
Wnioski wynikaj¹ce z rozwi¹zañ i doœwiadczeñ krajów przoduj¹cych w rozwoju potwierdzaj¹
znacz¹c¹ rolê zasobu wiedzy i kapita³u ludzkiego dla osi¹gania wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego. Decyduj¹ one bowiem o zdolnoœciach innowacyjnych spo³eczeñstwa i tym samym
o bie¿¹cym i przysz³ym poziomie konkurencyjnoœci ca³ej gospodarki.
Katarzyna GÓRECKA
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