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POZA SCHEMATEM. SEKRETY LUDZI SUKCESU
Malcolm Gladwell, Społeczny Instytut
Wydawniczy ZNAK, Kraków 2019
…to, co często uważamy za talent,
jest w rzeczywistości
skomplikowanym
splotem sprzyjających okoliczności,
zdolności oraz zupełnie arbitralnej
przewagi na starcie.

SAMOKSZTAŁCENIE

Tytuł książki „Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu” może sugerować, że jest to typowy poradnik,
podpowiadający, jak stać się człowiekiem sukcesu.
Nic bardziej mylnego!
Malcolm Gladwell, uznawany za jednego ze 100
najbardziej wpływowych ludzi na świecie, autor
bestsellerowego „Błysku!”, analizuje w kolejnej
swojej książce różnorodne czynniki, które wpływają
na to, czy osoby uznawane przez innych za zdolne
osiągają w życiu znaczący sukces, czy nie. Stawiane
przez niego intrygujące kwestie dotyczą związków
między indywidualnymi zdolnościami a osiąganiem
sukcesu w danej dziedzinie: Czy język, którym się
posługujemy, i kultura, w której wyrastamy, mają
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Wśród analizowanych aspektów autor wyróżnia czynniki, na które nie mamy wpływu i takie,
które zależą od nas samych. To, co jest nam dane,
to między innymi: język, którym się komunikujemy (przejrzysty system liczebników w językach
azjatyckich ułatwia biegłość w liczeniu), miejsce,
w którym dorastamy (kultura uprawy ryżu przekłada
się na wiarę w sensowność pracy), data urodzin
(sportowcy urodzeni w styczniu i lutym stanowią
większość w ligowych zespołach).
Część poświęcona czynnikom, które są zależne
od nas samych, niesie ze sobą implikacje pedagogiczne. Poznanie elementów sprzyjających rozwijaniu zdolności (poniżej tylko dwa z nich) może
wpłynąć na efektywne oddziaływania środowiska
oraz samoświadomość osoby zainteresowanej
własnym rozwojem.
Dziesięć tysięcy godzin. Badacze od lat interesują się zależnościami między wrodzonymi predyspozycjami a rozwojem kariery osób utalentowanych. Analiza badań, prowadzonych pod kierunkiem
psychologa K.A. Ericssona wśród skrzypków elitarnej akademii muzycznej, potwierdza potrzebę
wykonywania wielogodzinnych ćwiczeń, by osiągnąć profesjonalizm. To, co wyróżnia tych na szczycie, to pracowitość!!! Odnosząc się do magicznej
liczby dziesięciu tysięcy godzin ćwiczeń, które prowadzą do osiągnięcia biegłości w swojej dziedzinie,
dowiadujemy się między innymi, co stoi za sukcesem Billa Gatesa i Billa Joya oraz jak hamburski etap
wpłynął na sukces zespołu The Beatles.
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Zaangażowanie. Czas poświęcany na rozwiązanie problemu czy trudnego zagadnienia skraca
się, a podejmowanie kolejnych prób wielu zniechęca na tyle, że oczekują podpowiedzi lub wskazówek, jak wykonać zadanie. Średni czas od rozpoczęcia zadania do stwierdzenia, że jest to za
trudne i nie wiadomo jak je rozwiązać, wynosi od
trzydziestu sekund do kilku minut. Warto odwołać się do przytoczonej w książce myśli profesora
matematyki, który uważa, że sukces to: „funkcja
wytrwałości, uporu i determinacji do ciężkiej pracy
przez dwadzieścia dwie minuty, by zrozumieć coś,
z czego większość ludzi rezygnuje po trzydziestu
sekundach”.
Wielowątkowa perspektywa ujęcia komponentów sprzyjających rozwijaniu zdolności pozwala
każdemu odbiorcy książki Malcolma Goldwella na
znalezienie wielu ciekawych inspiracji i odpowiedzi
na pytanie: jakie działania, wspierające uzdolnienia naszych dzieci, naszych uczniów, przyczyniają
się do osiągnięcia przez nich życiowego sukcesu.
Warto wiedzieć! ∞
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wpływ na rozwój zdolności kierunkowych? Czy data
urodzenia i środowisko, które nas otacza, zwiększa
możliwość osiągnięcia sukcesu? Czy posiadanie
wysokiego ilorazu inteligencji ma znaczenie? Czy
istnieje współzależność pomiędzy uprawą ryżu
a zdolnościami analitycznymi?

