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PRACA P GRUPACH JAOO FORÓA RNALIRACJI CNLÓP  
OOÓUNIOACYJNYCH I RNFLNOSJI NAM JĘRYOINÓ 

TeaÜwork aV a forÜ of acUieving coÜÜunicaWive goalV  
anT reflecWion on language 

Language learning in cooperaWion iV a Vocial anT VocioculWural TiÜen-
Vion of acWion-baVeT approacU. ŁX ÜeanV of language eTucaWion WUe 
VcUool prepareV VWuTenWV Wo unTerWake Vocial acWiviWieV anT Wo coope-
raWe wiWU naWive language VpeakerV. TUereforeH WeaÜwork WeacUing anT 
learningH WeaÜ purVuance of ÜuWual goalV wiWU WUe uVe of foreign lan-
guage UaV becoÜe one of WUe prioriWieV of acWion-baVeT TiTacWicV.  

Pe uVuallX Walk abouW poViWive aVpecWV of WeaÜwork in WUe conWexW of 
coÜÜunicaWion WeacUing. TeaÜ cooperaWion iV leVV frequenWlX per-
ceiveT aV a forÜ of purVuing anoWUer goal of language eTucaWionH i.e. 
linguiVWic coÜpeWence TevelopÜenW. AparW froÜ purVuing coÜÜunica-
Wive goalV work in VÜall groupV leWV WUe learnerV geW involveT in expliciW 
work wiWU language VWrucWureVH obVerve anT TiVcover language ruleVH 
WeVW forÜeT UXpoWUeVeV in WexWV WUeX creaWe anT ÜaVWer WUeir coÜpe-
WencieV bX reflecWing on WUe language.  

TUe purpoVe of WUe paper iV Wo preVenW organiVaWional forÜV of claVVeV ap-
plieT ÜoVW frequenWlX in foreign language WeacUing anT learning acWion-
baVeT proceVV. 

 
 
1. PprowaTYenie 

 
ITea wVpółpracX ÜięTYX ucYniaÜi nie YroTYiła Vię wraY Y poTejścieÜ YaTa-
niowXÜH lecY pojawiła Vię już w laWacU 60. (C. ŃreineW i P. Ńreire)H a wYbuTYiła 
nowe YainWereVowanie w laWacU 80. (poTejście koÜunikacXjne i TaVk ŁaVeT 
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Learning). P poTejściu YaTaniowXÜ YaproponowanXÜ prYeY NuropejVki VXV-
Wem opiVu kVzWałcenia jęzXkowego1 praca w grupacU na lekcji jęYXka VWała Vię 
poTVWawową forÜą organiYacXjną Yajęć. 

PXkonując YaTaniaH ucYniowie angażują Vię w TYiałaniaH kWóre Üają 
prYeTe wVYXVWkiÜ na celu oTkrXwanie i prYekaYXwanie YnacYeń. Ale roYwija-
nie koÜpeWencji koÜunikacXjnXcU nie wXcYerpuje w pełni poWencjału Wkwią-
cego w YeVpołowXÜ TYiałaniu ucYącXcU Vię. Praca w grupacU uÜożliwia rów-
nież obVerwację i analiYę forÜ jęYXkowXcU w konWekVWacUH iTenWXfikację Ya-
gaTnień graÜaWXcYnXcUH wXVuwanie UipoWeY i icU werXfikację. PoprYeY Yaan-
gażowanie ucYącXcU Vię w ekVplicXWną pracę na VWrukWuracU jęYXkowXcUH 
roYwijanie icU koÜpeWencji VWaje Vię barTYiej efekWXwne. 

 
2. IVWoWa ucYenia Vię we wVpółpracy 

 
UcYenie Vię we wVpółpracX Wo wXÜiar VpołecYnX i VocjokulWurowX poTejścia 
YaTaniowego lanVowanego prYeY SXVWem opiVu. Mefiniując YaTanieH auWorYX 
TokuÜenWu VWwierTYająJ „Rarówno ucYącXcU VięH jak i użXWkowników jęYXka 
poVWrYega Vię prYeTe wVYXVWkiÜ jako akWXwne ‘jeTnoVWki VpołecYne’H cYXli 
cYłonków określonego VpołecYeńVWwaH ÜającXcU To wXkonania pewne YaTa-
nia (...). PoVługujeÜX Vię prYX WXÜ pojęcieÜ YaTaniaH jako że cUoTYi Wu o TYia-
łania realiYowane prYeY jeTną lub więcej oVóbH kWóre angażując w VpoVób 
VWraWegicYnX Vwoje koÜpeWencje YÜierYają To ściśle określonego celu koÜu-
nikacXjnego” (NSOOJH 2003J 20). PoprYeY kVYWałcenie jęYXkowe VYkoła prYXgo-
Wowuje ucYniów To wXkonXwania YaTań VpołecYnXcUH To wVpółpracX Y ro-
TYiÜXÜi użXWkownikaÜi jęYXka. PXnika VWąT jaVnoH że jeTnXÜ Y priorXWeWów 
TXTakWXki YaTaniowej jeVW naucYanie i ucYenie Vię kolekWXwnego TYiałaniaH 
Ybiorowej realiYacji wVpólnego celu prYX użXciu jęYXka obcego. 

PVpółpraca YakoWwicYa ucYenie Vię w konWekście VpołecYnXÜH ucYX Vo-
liTarnościH wVpółoTpowieTYialnościH uÜożliwia auWenWXcYne TYiałania koÜu-
nikacXjne. Cel VocjokulWurowX nabiera w Wej VXWuacji wXraYiVWego kVYWałWuJ 
TYiałanie wraY Y innXÜi Wo uYnanie i reVpekWowanie icU warWościH wYajeÜne 
YroYuÜienie i Wolerancja. UcYenie Vię jeVW poVWrYegane jako ucYeVWnicWwo w 
VpołecYnXÜ proceVie konVWruowania wieTYXH jako „WranVforÜacja VpołecYna 
jeTnoVWek i icU oWocYenia” (SpringerH 2009J 31). PrYeVWrYegając wVpólnXcU 
regułH reVpekWując wYajeÜnie oTgrXwane roleH YeVpół ucYącXcU Vię pracuje 
naT oViągnięcieÜ YakłaTanego celu. 
                                                             
1 RaTa NuropX. 2003. NuropejVki VXVWem opiVu kVzWałcenia jęzXkowegoJ uczenie VięH na-
uczanieH ocenianieH ParVYawaJ PXTawnicWwa COMN; VkróWX użXwane w arWXkule WoJ 
NuropejVki VXVWem opiVu kVzWałcenia jęzXkowegoH NuropejVki VXVWemH SXVWem opiVuH NSOOJ. 
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MobroTYiejVWwa ucYenia Vię we wVpółpracX Üożna VcUarakWerXYować w 
naVWępującX VpoVóbJ jeTnoVWki VpołecYne Üają To wXkonania lub wXYnacYają 
Vobie koÜplekVowe YaTania o wXraźnie określonXÜ celu; wVpólnie poTejÜują 
TecXYje ToWXcYące VpoVobu poVWępowania; niekoniecYnie wVYXVcX robią Wo 
VaÜo w WXÜ VaÜXÜ cYaVie; Üają ToVWęp To roYÜaiWXcU śroTków i ÜaWeriałów; 
prYeWwarYają Tużą ilość auWenWXcYnXcU inforÜacji; wcUoTYą w inWerakcje nie 
WXlko Ye VobąH ale również Y oVobaÜi Y YewnąWrY (WakiÜiH jak np. ekVperciH inne 
oVobX Y oWocYenia); angażują Vię w proceV oTkrXwaniaIkonVWruowania wieTYX; 
analiYująH oceniają Vwoje TYiałania i VWoVowane śroTki; prYekaYują Vobie wYa-
jeÜnie wieTYęH TYielą Vię nią; Tokonują VaÜoocenX na prYeVWrYeni całego pro-
ceVuH abX oViągnąć jak najlepVYX wXnik; roYwijają nowe koÜpeWencje ucYeVWni-
cYąc w TYiałaniu; nowo nabXWe koÜpeWencje Üają równocYeśnie cUarakWer 
inTXwiTualnXH VpołecYnXH WranVwerValnX i VpecXficYnX (por. ŁroVVarTH 1999). 

OTnoVYąc Wę ogólną filoYofię kVYWałcenia jęYXkowego To konkreWnego 
TYiałania naucYXcieli i ucYniów w perVpekWXwie YaTaniowejH roYważXÜX WuWaj 
kweVWię realiYacji YaTań w VXVWeÜie klaVowo-lekcXjnXÜ na YaVaTYie wVpół-
pracX i wVpółTYiałania. 

 
3. PoTVWawowe forÜy organiYacyjne Yajęć 

 
P WekVWacU NuropejVkiego VXVWemu nie YnajTujeÜX beYpośreTnicU Yaleceń 
oTnośnie ÜeWoT naucYania cYX forÜ organiYacXjnXcU YajęćH wXnikają one Y 
filoYofii VaÜego TokuÜenWu. Również wVYelkie inne publikacje gloWWoTXTak-
WXcYne nie narYucają WuWaj żaTnXcU ÜoTeliH nie uTYielają TefiniWXwnej oTpo-
wieTYiH kieTX VWoVować pracę inTXwiTualnąH pracę w paracUH w ÜałXcU YeVpo-
łacU (3-4 oVobX) lub więkVYXcU grupacU (np. poTYiał klaVX na 2 grupX)H pracę 
„równXÜ fronWeÜ”. IcU wXbór jeVW uYależnionX oT WakicU VkłaTników proceVu 
jakJ WXp YaTaniaH cecUX ucYącXcU VięH realiYowane celeH poTejÜowane TYiałania 
jęYXkoweH roTYaj VWoVowanXcU ÜaWeriałów eWc. MXnaÜicYnX prYebieg proceVu 
ucYenia Vię wXÜaga koÜbinacji różnXcU forÜ organiYacXjnXcU. NajcYęściej 
TecXYję poTejÜuje naucYXciel iIlub auWor poTręcYnika. OażTa Y wXÜienionXcU 
WuWaj forÜ organiYacXjnXcU Yajęć bęTYie VkuWecYnaH jeżeli naucYXciel ToVWoVuje 
ją To warunkówH w kWórXcU prYebiega kVYWałcenie jęYXkowe. 

 
3.1. Praca w kilkuoVobowycU YeVpołacU 

 
CYXÜ cUarakWerXYuje Vię praca w kilkuoVobowXcU YeVpołacU na YajęciacU Y 
jęYXka i jakie korYXści wXnikają Y Wej wVpółpracX Tla ucYeVWników proceVu 
TXTakWXcYnego? MięTYXnaroTowe baTania naT VWoVowanieÜ poTejścia Ya-
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Taniowego w prakWXce VYkolnej ToVWarcYXłX wiele ciekawXcU VpoVWrYeżeń na 
WeÜaW wVpółpracX ucYącXcU Vię w Wrakcie wXkonXwania YaTań (Yob. Łaggio eW 
al.H 2004). PrYeTVWawiaÜX poniżej pięć głównXcU YaVaT VforÜułowanXcU 
prYeY ucYeVWników projekWu TabaVco2. 

PierwVYa Y nicU Wo YaVaTa „poYXWXwnej wVpółYależności”. UcYącX Vię po-
WrYebują Vię wYajeÜnieH abX poÜXślnie wXkonać YaTanie; jeżeli Tane YaTanie 
Üożna TobrYe lub naweW lepiej wXkonać inTXwiTualnieH nie powinno Vię orga-
niYować ucYenia Vię w grupieH we wVpółpracX. RaTanie ÜuVi w pewien VpoVób 
ToWXcYXć wVYXVWkicU cYłonków YeVpołuH ÜuVi wXVWępować YjawiVko „poYXWXw-
nej wVpółYależności”. Grupa poViaTa wVpólnX celH a każTX Y jej ucYeVWników 
pracuje naT innXÜ aVpekWeÜ YaTaniaH pełni prYXTYieloną Üu funkcjęH korYXVWa-
jąc Ye wVpólnXcU śroTkówH kWórXÜi grupa TXVponuje. ŃakWH że każTX cYłonek 
grupX oTgrXwa inną rolęH że prYXTYiela Üu Vię inne YaTanie cYąVWkoweH YależX 
oT roTYaju YaTaniaH wVpólnXcU celów i proTukWu końcowego. 

Oolejną YaVaTą jeVW wYajeÜna poÜoc i ucYenie Vię oT innXcU. Mo-
świaTcYenie żXciowe oraY poYioÜ wieTYX i uÜiejęWności ucYeVWników grupX 
nie Vą nigTX iTenWXcYneH TlaWego Y korYXścią Tla wVYXVWkicU jeVW wYajeÜna 
poÜoc w pokonXwaniu WruTności. UcYeVWnicX grup cieVYą Vię VwoiVWego ro-
TYaju VwoboTą. Pracując w ÜałXcU YeVpołacUH wXpróbowują propoYXcje 
VwoicU kolegów. OażTX Üoże bXć źróTłeÜ wieTYX Tla innXcUH Tla YeVpołu. 
PoÜagają Vobie wYajeÜnieH YacUęcają jeTen Trugiego To pracXH To wXViłkuH 
TXVkuWująH wXjaśniają WruTne probleÜXH TYielą Vię poViaTaną wieTYąH VYukają 
powiąYań poÜięTYX wieTYą nabXWą uprYeTnio i nową. JeTni ucYą Vię oT Tru-
gicUH wXjaśniając Vobie WoH co Vprawia iÜ WruTności. CiH kWórYX ucYą Vię VYXb-
ciej ToVWarcYają wXjaśnień WXÜH kWórYX ucYą Vię wolniej. Ci oVWaWni cYują Vię 
beYpiecYniej poT opieką kolegów. 

TrYecia Y kolei reguła Wo wVpółoTpowieTYialność. PVpółpraca jeVW WuWaj 
VXnoniÜeÜ wVpółoTpowieTYialności. OażTX ucYeVWnik jeVW oTpowieTYialnX Ya 
Vwój inTXwiTualnX wkłaT pracX oraY Ya wXniki całego YeVpołu. PVpółpraca 
prYXnoVi korYXści każTeÜu ucYeVWnikowi YeVpołu (inTXwiTualna oTpowieTYial-
ność ucYeVWników grupX). MYiałania ucYeVWników poTlegają nieforÜalnej ewa-
luacji YeVpołuH a ciH kWórYX nie Vą w VWanie VaÜoTYielnie wXkonać powierYonego 

                                                             
2 ProjekW Lingua TABASCO (TaVk baVeT VcUool organiVaWion for WUe acquiViWion of 
language in Nurope) YoVWał YrealiYowanX w laWacU 2000-2003 w wXniku wVpółpracX 
VYeściu inVWXWucji Y VYeściu krajów europejVkicU; baTania ToWXcYXłX wielu aVpekWów 
proceVu naucYania i ucYenia Vię w poTejściu oparWXÜ na wXkonXwaniu YaTań; cYęść 
wXników baTań opublikowano w Travaux Te TiTacWique Tu françaiV langue éWran-
gère no 51I2004H I.N.Ń.N. UniverViWé Paul-ValérXH MonWpellier. 
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iÜ YaTania cYąVWkowegoH cYXnią Wo w aVXście kWóregoś Y cYłonków grupX. NkipX 
są oTpowieTYialne Ya realiYację YaTańH Ya wVpółpracę. 

ReVpekWowanie norÜ i YaVaT VpołecYnXcU Wo naVWępna wXÜieniana Ya-
VaTa. Sala lekcXjna VWaje Vię WereneÜ roYÜaiWXcU TYiałań VpołecYnXcUH TlaWe-
go prYeVWrYeganie nieYbęTnXcU reguł i YaVaT VpołecYnXcU ułaWwia ucYącXÜ 
Vię koÜunikację i wVpółpracę. RacUowanie WXcU norÜ Üa wpłXw na inWerak-
cje w grupie; wVYXVcX ucYniowie wXkonującX YaTanie Üają Üożność ocenia-
nia i koÜenWowaniaH arguÜenWowania prYeciw – lub na korYXść – racYej iTei 
niż oVób. AbX grupa Üogła prawiTłowo i VkuWecYnie funkcjonowaćH jej 
ucYeVWnicX ÜuVYą uÜieć proVić o inforÜacjeH uTYielać inforÜacjiH wXjaśniaćH 
VWreVYcYaćH ToTawać oTwagiH likwiTować napięcia. NieYbęTne jeVW również 
naucYanie ekVplicXWne uÜiejęWności prYewoTYenia (koÜunikacjaH YaufanieH 
YTolność roYwiąYXwania konflikWów). 

I wreVYcie oVWaWnia YaVaTa ToWXcYX reflekVji YeVpołowej naT prYebie-
gieÜ ucYenia Vię. CYXnić poVWępX YnacYX ToVWrYegać nie WXlko efekWX poYX-
WXwne ucYenia Vię ale również nieTociągnięcia i braki. OróWkie cUociażbX poT-
VuÜowanie Tanej jeTnoVWki (faYX) prYXnoVi licYne korYXści. UcYącX Vię i na-
ucYXciel TXVkuWują naT naVWępującXÜi probleÜaÜiJ jakie cele YoVWałX oVią-
gnięWe? CYX relacje w cYaVie pracX poÜięTYX cYłonkaÜi YeVpołu bXłX VkuWecY-
ne? Co oYnacYają reYulWaWX Tla prYXVYłej wVpółpracX? OWóre TYiałania inTXwi-
Tualne bXłX barTYiej lub Üniej proTukWXwne? A więc ekipX VWworYone Tla 
ucYenia Vię we wVpółpracX ToVWarcYają realnego konWekVWu To roYwijania 
wYajeÜnego YroYuÜienia. PażnXÜ cYXnnikieÜ jeVW VWworYenie VprYXjającej 
aWÜoVferXH YacUęcającej To wXpowieTYi i kreaWXwności.  

Taki VpoVób ucYenia Vię Wo ciągłe oTnawianie ToświaTcYeńH reflekVjiH 
koncepWualiYacjiH akWXwnego ekVperXÜenWowania. RealiYacja YaTań w kilku-
oVobowXcU YeVpołacU uÜożliwia użXcie jęYXka jako narYęTYia ucYenia Vię i 
koÜunikacji oraY reflekVję ucYącego Vię naT jęYXkieÜH ToVWarcYa również 
inforÜacji YwroWnej na WeÜaW oViąganXcU wXników.  

 
3.2. Praca inTywiTualna 

 
TruTno Vobie wXobraYić wXkonXwanie YaTań beY pracX inTXwiTualnej 
ucYniów. SłucUanieH cYXWanieH ogląTanie prograÜów WelewiYXjnXcU i nagrań 
wiTeoH wXkonXwanie prac piVeÜnXcU na lekcji i YaTań ToÜowXcU – oWo 
prYXkłaTX TYiałań realiYowanXcU inTXwiTualnie prYeY ucYącXcU Vię. Nie poYo-
VWają one w VprYecYności Y pracą grupowąH kWóra je poprYeTYa lub po nicU 
naVWępuje. Jakie korYXści prYXnoVi praca inTXwiTualna? Pracując beY poÜocX 
naucYXciela cYX kolegówH ucYącX Vię roYwija Vwoją auWonoÜięH prYXYwXcYaja 
Vię To VaÜoTYielnego poTejÜowania TecXYji. NiekorYXVWnXÜ YjawiVkieÜ jeVW 
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WXlko brak beYpośreTniej konWroli TYiałań jęYXkowXcU i YwiękVYone rXYXko 
popełniania błęTów w porównaniu Y pracą w grupacU. CUociaż wXkonXwanie 
YaTań wXÜaga w wielu VXWuacjacU wVpółTYiałania i wVpółpracX ucYącXcU VięH 
YaTania wXkonXwane inTXwiTualnie poYwalają ucYniowi pracować we wła-
ściwXÜ Üu rXWÜieH VWoVować oTpowiaTające Üu VWraWegie i roYwijać Vwoje 
YainWereVowania. TeoreWXcX WwierTYą (Yob. SkeUanH 1998H NlliVH 2003)H iżH po-
Tobnie jak inWerakcje VpołecYneH realiYacja YaTań oparWa na inTXwiTualnej 
pracX ucYnia prYXcYXnia Vię To roYwoju jego inWerjęYXka. 

 
3.3. Praca „równyÜ fronWeÜ” 

 
P Wrakcie realiYacji YaTań wXVWępuje wiele WakicU VXWuacjiH gTYie praca Y ca-
łXÜ YeVpołeÜ jeVW barTYo wVkaYana. MoWXcYX Wo głównie TwócU faY wXkonX-
wania YaTańJ faYX prYeTYaTaniowej i poYaTaniowej. Praca Y całXÜ YeVpołeÜ 
Üa cYęVWo na celu pełniejVYe wXkorYXVWanie wXników ucYenia Vię prYebiega-
jącego w ÜałXcU grupacU. ProbleÜX naT kWórXÜi pracują Üałe ekipX VWają Vię 
naVWępnie cenWruÜ YainWereVowań całej klaVX. Można Wo naYwać TYielenieÜ 
Vię wXnikaÜi Y innXÜi. NfekWX pracX poVYcYególnXcU YeVpołówH oTkrXWe regu-
łXH wXrażane opinieH arguÜenWX eWc. uYupełniają Vię w Wrakcie preYenWacjiH 
VkłaTają Vię na ogólnXH całościowX obraY Tanego YagaTnienia. PXwołują 
YainWereVowanie i reakcję naucYXcielaH VWXÜulują go To Yajęcia VWanowiVka. 
PrYXgoWowanie ucYniów To wXkonXwania YaTań w YeVpołacU oraY preYenWa-
cja wXników pracX po icU realiYacji – Wo Tla naucYXciela VWoVownX ÜoÜenW To 
uTYielania raTH koncenWrowania uwagi na iVWoWnXcU eleÜenWacU lekcjiH ukie-
runkowania TYiałańH ToVWarcYenia i uYupełnienia brakującXcU Wreści jęYXko-
wXcUH poTVuÜowańH wXjaśniania WruTności. 

Pracę „równXÜ fronWeÜ” VWoVuje Vię najcYęściej na pocYąWku i  na końcu 
Yajęć (por. PilliVH 1996). Na eWapie prYeTYaTaniowXÜ – w celu preYenWacji WeÜa-
WXki i YaTania. NaucYXciel inforÜuje wVYXVWkicU ucYącXcU VięH na cYXÜ polega 
YaTanieH jakiej wieTYX i uÜiejęWności wXÜaga jego wXkonanieH jakie ÜaWeriałX 
będą poWrYebneH uTYiela również wVkaYówek oTnośnie poTYiału YeVpołu na 
grupXH prYXTYiału ról. Praca Y całXÜ YeVpołeÜ Wo również forÜa Yajęć prefero-
wana w TYiałaniacU prYXgoWowującXcU VWuTenWów To oTbioru WekVWów VłucUa-
nXcU i cYXWanXcUH ÜającXcU na celu anWXcXpację icU Wreści i wXVuwanie UipoWeY. 
Na eWapie końcowXÜ – w celu poTVuÜowania i ewaluacji YaTań oraY wXjaśnie-
nia (ewenWualnie prYećwicYenia) VWrukWur lekVXkalnXcU i graÜaWXcYnXcUH kWóre 
naVWręcYałX VWuTenWoÜ WruTności w Wrakcie wXkonania YaTań. 

R obVerwacji wXnikaH iżH praca w ÜałXcU grupacU ÜuVi bXć wVpierana in-
nXÜi forÜaÜi YajęćH bX nie ToVYło To iYolacji poVYcYególnXcU ekip i abX ucYącX Vię 
Üogli ToVWrYecH jak prYeTVWawiają Vię efekWX icU TYiałań na foruÜ całego YeVpołu. 
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4. FaYy realiYacji YaTań a praca w grupacU 
 

SYukając proVWegoH uniwerValnego ÜoTelu realiYacji YaTańH kWórX Y łaWwością 
Üożna bX YaVWoVować na YajęciacU Y jęYXka obcego w coTYiennej prakWXce 
peTagogicYnejH oTwołujeÜX Vię To koncepcji WakicU auWorówH jak PilliV 
(1996)H NlliV (2003)H NVWaire (2009)H kWórYX proceV realiYacji  YaTania TYielą na 
WrYX YaVaTnicYe eWapXJ TYiałania prYeTH w Wrakcie i po YakońcYeniu YaTaniaH 
cYXliJ prYXgoWowanie YaTaniaH jego realiYacja oraY eWap po realiYacji YaTania. 

Jeśli cUoTYi o Yależność ÜięTYX forÜaÜi organiYacXjnXÜi Yajęć a faYaÜi 
realiYacji YaTańH VWwierTYić należXH iż nie Üa WuWaj żaTnXcU kanonówH Üożna jeTX-
nie Üówić o preferencjacU poTXkWowanXcU warunkaÜi kVYWałcenia. NaucYanieI 
ucYenie Vię prYeY wXkonXwanie YaTań wXÜaga VWoVowania wVYXVWkicU po-
wVYecUnie prYXjęWXcU VWrukWur organiYacXjnXcU YajęćH WakicU jak praca inTXwiTu-
alnaH praca w kilkuoVobowXcU YeVpołacU oraY praca „równXÜ fronWeÜ”. PXbór 
forÜX jeVW uYależnionX Ü.in. oT VpecXfiki faYXH w kWórej jeVW VWoVowana.  

ObVerwacja proceVu lekcXjnego wVkaYuje na pewne iÜplicXWne YaVaTXH 
kWórXÜi kierują Vię najcYęściej TXTakWXcX (por. PilliVH 1996H NVWaireH 2009). 
PrYeT prYXVWąpienieÜ To realiYacji YaTaniaH wVYelkie cYXnności organiYacXjne 
nie wXÜagają na ogół żaTnXcU poTYiałów ucYącXcU VięH wręcY prYeciwnieH 
uwagi naucYXciela kierowane Vą To całego YeVpołu. I jeśli naweW już na WXÜ 
eWapie naVWępuje prYXTYiał ról i YaTań cYąVWkowXcUH wVYXVcX ucYniowie Üu-
VYą orienWować VięH cYXÜ będą YajÜować Vię icU koleTYXH bX uświaToÜić 
Vobie WXp powiąYań i wVpółYależności poVYcYególnXcU YeVpołów. 

NaWoÜiaVW Yróżnicowanego poTejścia wXÜaga niekieTX wprowaTYenie 
To WeÜaWXki Yajęć. Na prYXkłaTH anWXcXpacja Wreści WekVWuH kWórX Üa bXć VłucUanX 
cYX cYXWanXH oTbXwa Vię bądź Wo w oparciu o pracę w kilkuoVobowXcU YeVpołacU 
(inWerpreWacja YagaTnienia w ÜałXcU grupacU i prYeTVWawienie wXnikówH wnio-
Vków wVYXVWkiÜ kolegoÜ)H bądź na foruÜ całej grupX ucYącXcU Vię (np. wVWępna 
TebaWa na TanX WeÜaW – niekieTX w oparciu o jakiś ToTaWkowX TokuÜenW). P Wej 
faYie wVWępnej ucYniowie wXpowiaTają Vię na poTVWawie właVnego ToświaTcYe-
nia jęYXkowegoH urucUaÜiając poViaTaną wieTYę i uÜiejęWności. 

RealiYacja prYXTYielonXcU YaTań (najcYęściej w oparciu o WekVW cYX To-
kuÜenW ikonograficYnX) wXÜaga pracX w paracU lub ÜałXcU grupacU. OT-
krXwanie YnacYeńH obVerwacja VWrukWur jęYXkowXcUH forÜułowanie wXpo-
wieTYiH VYukanie roYwiąYań eWc. – wVYXVWkie We TYiałania VWają Vię barTYiej 
koÜplekVoweH auWenWXcYneH bogaWVYeH jeżeli angażuje Vię w nie kilka oVób. 
MYięki Wakiej wVpółpracX YróżnicowanX poYioÜ wieTYX ucYeVWników grupX 
poYwala oVoboÜ VłabVYXÜ ucYXć Vię oT innXcU i cYXnić poVWępX.  

P faYie poYaTaniowejH Wakie TYiałaniaH jakJ poTVuÜowanie YaTaniaH 
wnioVkiH analiYa WruTności i błęTówH ToTaWkowe wXjaśnienia graÜaWXcYneH 
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ewaluacja pracX YeVpołów eWc. ToWXcYą wVYXVWkicU ucYącXcU VięH a więc oT-
bXwają Vię najcYęściej na foruÜ całego YeVpołu.  

 
5. Óocne i Vłabe VWrony pracy YeVpołowej  

 
Jak WwierTYi Gołębniak (2004J 183)H „WworYenie wVpólnoWX oVób ucYącXcU Vię 
oparWe jeVW na YjawiVku VXnergii. Ta kolekWXwna energia uakWXwnia Vię wWeTXH 
gTX luTYie pracują raYeÜ. P pojeTXnkę nie jeVW Vię w VWanie wXkonać rYecYXH 
kWóre VWają Vię reYulWaWeÜ pracX wVpólnej”. PrakWXka peTagogicYna poWwier-
TYa opinięH iż praca w kilkuoVobowXcU poTYeVpołacU poViaTa wiele aWuWów i 
uÜożliwia efekWXwne wXkonXwanie YaTań (ucYenie Vię Y innXÜi i oT innXcUH 
beYVWreVowe wXkonXwanie YaTańH roYwijanie auWonoÜiiH Ünogość inWerakcjiH 
różne roTYaje TXVkurVu eWc.). Nie oYnacYa Wo jeTnakH iż Wa forÜa organiYacXj-
na Yajęć jeVW YawVYe VkuWecYna i prYXnoVi VpoTYiewane efekWX. P licYnXcU 
publikacjacU gloWWoTXTakWXcYnXcU (Yob. np. OruVYewVkiH 2005) Vpecjaliści 
poTają prYXkłaTX nieprawiTłowego funkcjonowania grup oraY Yakłóceń pro-
ceVu naucYaniaIucYenia Vię w Wrakcie wXkonXwania YaTań. 

 
5.1. PoYyWywne aVpekWy pracy w grupacU 

 
Porównując efekWX pracX w paracU lub ÜałXcU grupacU Y efekWaÜi pracX 
„równXÜ fronWeÜ” NlliV (2003J 267) wXÜienia całą liVWę korYXści prYeÜawia-
jącXcU Ya VWoVowanieÜ Wej forÜX organiYacXjnej Yajęć. Są WoJ 

– Ünogość inWerakcjiJ pracując w paracU lub ÜałXcU grupacUH ucYnio-
wie Üają więcej cYaVu na operowanie jęYXkieÜ. P naucYaniu fron-
WalnXÜ cYaV Wen w 80% wXkorYXVWuje naucYXciel; 

– Yróżnicowanie TXVkurVuJ w naucYaniu VkoncenWrowanXÜ na naucYX-
cielu groV wXpowieTYi ucYącXcU Vię Wo oTpowieTYi na pXWaniaH naWo-
ÜiaVW poTcYaV pracX w grupie reakcje jęYXkowe ucYniów Vą barTYiej 
YróżnicowaneH ToWXcYą prYekaYXwania i negocjowania YnacYeń w VX-
WuacjacU auWenWXcYnXcU; 

– wXżVYX VWopień inTXwiTualiYacjiJ w naucYaniu fronWalnXÜ ucYniowie 
pracują weTług inVWrukcji i poT naTYoreÜ naucYXciela; poTcYaV 
ucYenia Vię w grupacU reakcje i wXpowieTYi ucYącXcU Vię Üogą bXć 
barTYiej YinTXwiTualiYowane; 

– YÜniejVYenie VWreVu i YTenerwowaniaJ wXpowieTYi na foruÜ całej 
klaVX wXwołują więkVYX VWreV i YTenerwowanie niż praca w paracU 
lub ÜałXcU YeVpołacU. 
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– PYÜocnienie ÜoWXwacjiJ w grupacU nie wXVWępuje Wak wXVoki VWo-
pień rXwaliYacjiH jak Wo Üa ÜiejVce na foruÜ całego YeVpołu; ucYnio-
wie cUęWniej poÜagają Vobie. 

– InWerakcje ÜięTYX ucYącXÜi VięJ inWerakcje ÜięTYX ucYącXÜi Vię Vą 
YreTukowane To ÜiniÜuÜ w naucYaniu VkoncenWrowanXÜ na na-
ucYXcielu – poTVWawowX VcUeÜaW Wo naucYXciel – ucYeń; w ucYeniu 
Vię w grupacU prYeważają inWerakcje ucYeń – ucYeń. 

– PiękVYX VWopień nieYależności ucYącXcU Vię poTcYaV pracX w grupacU. 
– InWegracja VpołecYnaJ ucYniowie Üają okaYję lepiej Vię poYnać i YroYuÜieć. 
– PVpółpraca Y rówieśnikaÜiJ praca równXÜ fronWeÜ nie VprYXja 

wVpółpracX Y innXÜiH praca w grupacU uÜożliwia roYwijanie wVpół-
pracX Y różnXÜi oVobaÜi. 

– RwiękVYenie efekWXwności ucYenia VięJ ucYeVWnicYenie w roYwiąYX-
waniu probleÜów w grupie prYXcYXnia Vię To prYejęcia oTpowie-
TYialności Ya Vwoje ucYenie Vię. 

PoTVuÜowując VWwierTYić należXH iż praca w grupacU na YajęciacU Y jęYXka 
obcego poViaTa wiele YaleW. SWwarYa ona Üożliwość wXkorYXVWania wVYXVWkicU 
kanałów koÜunikacjiJ akWXwnego VłucUaniaH Üówienia To Viebie i To innXcUH 
cYXWaniaH piVania oraY buTowania VprYXjającej aWÜoVferX To roYwijania innXcU 
koÜpeWencjiH niekoniecYnie jęYXkowXcUH np. ucYenia Vię we wVpółpracXH nego-
cjowaniaH TXVkuWowaniaH kierowania pracą innXcU (GołębniakH 2004J 183).  

 
5.2. Słabe VWrony ucYenia Vię w grupacU 

 
P Wrakcie prowaTYonXcU prYeY naV baTań eÜpirXcYnXcU (Yob. JanowVkaH 
2011)H wśróT negaWXwnXcU YjawiVk oTnoWowano Ü.in.J unikanie wXViłku i 
obcUoTYenie prYXTYielanXcU rólH korYXVWanie Y pracX innXcUH niecUęWne Yabie-
ranie głoVuH poroYuÜiewanie Vię w jęYXku ojcYXVWXÜ (lub np. angielVkiÜ – 
YnanXÜ na ogół wVYXVWkiÜ ucYeVWnikoÜ wielonaroTowościowXcU kurVów)H 
praca w barTYo wolnXÜ WeÜpie eWc. Uwagi We ToWXcYą głównie YeVpołów 4-5 
oVobowXcUH naWoÜiaVW w korYXVWniejVYXÜ świeWle prYeTVWawia Vię praca w 
WrójkacU i w paracU. P Wrakcie baTań YaobVerwowanoH że jeVW Wo najbarTYiej 
VkuWecYna forÜa poTYiału VWuTenWów. ŁaWwiej jeVW YakWXwiYować Twie lub 
WrYX oVobX niż licYniejVYe YeVpołX.  

IVWnieją więc VXWuacjeH gTX praca w grupacU nie prYXnoVi ocYekiwanXcU 
efekWówH co wVkaYuje na nieToVkonałości Wej forÜX organiYacXjnej Yajęć (Yob. 
OruVYewVkiH 2005J 185H NVWaireH 2009J 98-99). PrYXWacYaÜX poniżej kilka prYX-
kłaTów WruTności na jakie napoWXkają ucYeVWnicX proceVu TXTakWXcYnego 
oparWego na ucYeniu Vię w kilkuoVobowXcU poTYeVpołacU.  
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– NiekWórYX ucYniowie cYX VWuTenci nie Vą prYXYwXcYajeni To pracX YeVpo-
łowejH nie pociąga icU Wa forÜa ucYenia VięH nie akcepWują jej. ŃorÜalne 
ucYeVWnicWwo w pracX grupX nie oYnacYa wcale icU Yaangażowania Vię w 
wXkonXwanie YaTań. Jeśli pracująH Wo Y koniecYności i Üało efekWXwnie. 

– Praca w YeVpole wXÜaga ciągłej koncenWracji uwagi na WreściacU i 
forÜie wXpowieTYiH co VWanowi Tuże obciążenie uÜXVłowe ucYeVWni-
ków Yajęć. PonaTWo ucYniowie Üogą Üieć WruTności w śleTYeniu i 
ocenie poprawności wXpowieTYi VwoicU kolegówH YwłaVYcYa gTX 
cUoTYi o korXgowanie błęTów. Praca w grupacU prYebiega cYęVWo 
koVYWeÜ najlepVYXcU cYłonków YeVpołu. 

– Mierne efekWX pracX grupowej Vą cYęVWo wXnikieÜ nieprawiTłowej 
poVWawX naucYXciela. Pełna auWonoÜia ucYącXcU Vię jeVW w prakWXce 
prawie nieoViągalna (PilcYXńVkaH 1999). Łrak efekWXwnej poÜocXH 
złożenie na barki ucYniów całego ciężaru ucYnia Vię i oTpowieTYial-
ności Ya oViągane wXniki prYekracYa icU Üożliwości.  

– Parunki ucYenia Vię w Vali lekcXjnej (np. jej uÜeblowanie) oraY Tuża 
licYba ucYniów nie VprYXjają efekWXwneÜu prYXVwajaniu jęYXka w gru-
pacU. NaTÜiernX UałaV prYeVYkaTYa w inWerakcjacU i koncenWracji na 
TanXÜ YagaTnieniuH nie wVpoÜinając już o poprawności jęYXkowej. 

– RTarYa VięH iż praca YeVpołu nie prYebiega YgoTnie Y uVWalonXÜ pla-
neÜ i wVkaYówkaÜi naucYXciela; grupa nie poTejÜuje YaVaTnicYXcU 
wąWków YaTaniaH pracuje cUaoWXcYnieH pobieżnie lub Weż YajÜuje Vię 
cYXÜś innXÜ (ucYącX Vię prowaTYą luźne roYÜowXH cYXWają lub prYe-
gląTają praVęH YTjęcia). 

– NieporoYuÜieniaH VporX uWruTniają pracęH bądź ją unieÜożliwiają. 
Nie wVYXVcX w YeVpole akcepWują prYXTYielone iÜ funkcjeH niekWórYX 
niecUęWnie poTejÜują Vię wXYnacYonej roli lub Weż nie cUcą wVpół-
pracować Y YeVpołeÜH kWórego VkłaT lub liTer iÜ nie oTpowiaTa.  

– P prYXpaTku Yajęć Y jęYXka obcegoH iVWnieje wciąż niebeYpiecYeńVWwo po-
roYuÜiewania Vię cYłonków grupX w jęYXku ojcYXVWXÜ lub innXÜ wVpól-
nXÜ jęYXku obcXÜH np. angielVkiÜH WaÜH gTYie ucYeVWnicX grup Vą różnXcU 
naroTowości (ToWXcYX Wo np. naucYania jęYXka polVkiego jako obcego).  

– InnX roTYaj YłXcU YacUowań jęYXkowXcU Wo koncenWrowanie Vię grupX 
na TYiałaniacU niżVYego rYęTu i unikanie roYwiąYXwania probleÜów 
wXÜagającXcU więkVYego wXViłku uÜXVłowego i koncenWracji (np. 
WworYenie wXpowieTYi uVWnej cYX piVeÜnej w oparciu o Ynane już 
VcUeÜaWX w ÜiejVce poVługiwania Vię WruTniejVYXÜi VWrukWuraÜi).  

PrYeTVWawiliśÜX WuWaj WXlko nielicYne prYXkłaTX niepożąTanXcU YacUowań i 
TYiałań ucYeVWników YeVpołów. R powXżVYXcU reflekVji wXnika wnioVekH iżH w 
WroVce o poYXWXwne efekWX ucYenia Vię w grupacUH organiYowanie pracX YeVpo-
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łowej powinno bXć poprYeTYone TXVkuVjąH oÜówienieÜ reguł grXH wXjaśnienieÜ 
YaVaT wVpółpracX. P Wen VpoVób ucYniowie powoli oVwoją Vię Y Wą WecUniką pracX.  

 
6. UcYenie Vię koÜunikacji a reflekVja naT jęYykieÜ 

 
SYkolne naucYanie jęYXka obcegoH nieYależnie oT VWawianXcU celów koÜuni-
kacXjnXcUH powinno YawVYe uwYglęTniać naucYanie poTVXVWeÜów jęYXko-
wXcUH gTXż jeTXnie Waka TwuWorowość Üoże prYXnieść VpoTYiewane efekWX. 
NależX jeTXnie Wak pokierować proceVeÜH bX naucYania VWrukWur graÜaWXcY-
nXcU nie VWało Vię priorXWeWeÜ. 

RoYważXÜX poniżejH w jakiÜ VWopniu praca w grupacU uÜożliwia realiYa-
cję WXcU TwócU poTVWawowXcU celów kVYWałcenia jęYXkowegoJ prakWXkowanie 
koÜunikacji (aVpekW VpołecYnX)H jej ucYenie Vię iIlub ToVkonalenie oraY wTraża-
nie To reflekVji naT jęYXkieÜ i proceVeÜ ucYenia Vię (aVpekW kogniWXwnX). 

 
6.1. InWerakcje w grupacU 

 
Porównując TYiałania TXVkurVXwne ucYniów na YajęciacU prowaTYonXcU „rów-
nXÜ fronWeÜ” prYeY naucYXciela Y TYiałaniaÜi inWerakcXjnXÜi w grupacUH nale-
żX YauważyćH że w ÜałXcU grupacU proTukcja YwiękVYa Vię Ye wYglęTu na Üoż-
liwości wielokroWnego Yabierania głoVu prYeY każTego ucYnia. PonaTWo VWaWuV 
roYÜówców oparWX na YaVaTYie równościH uVXWuowanie roYÜówców face à 
faceH propoYXcje roYwiąYań będące wXnikieÜ wVpółpracX YeVpołu – We i inne 
cYXnniki ułaWwiają i  poÜnażają inWerakcje w grupie. NaWoÜiaVW inWerakcje kie-
rowane prYeY naucYXciela Vą ubożVYe i cYęVWo poVWrYegane prYeY ucYącego Vię 
jako ukierunkowane na ewaluację i Vankcje. InWerakcje wśróT rówieśników Vą 
barTYiej VponWanicYneH orXginalne i kreaWXwneH a ucYniowie ÜiÜo obecności 
naucYXciela Üogą realiYować Vwoje poÜXVłX (niekieTX koVYWeÜ poprawności 
wXpowieTYi). P Wen VpoVób ucYącX Vię Üogą ucYeVWnicYXć Y Tużą VwoboTą w 
profilowaniu WeÜaWXki i w organiYacji inWerakcji. 

Praca w grupie obejÜuje Twie płaVYcYXYnXJ negocjowanie warunków 
wXkonania YaTania (inWerpreWacja polecenia iIlub YaTaniaH Tobór VWrukWurH 
VYukanie i Velekcja inforÜacjiH prYXTYiał ról eWc.) oraY właściwa praca naT 
YaTanieÜ (np. oTgrXwanie ról). Tę pierwVYą płaVYcYXYnę cecUuje Tuża ilość 
pXWańH wXpowieTYi grYecYnościowXcUH poVYukiwanie konVenVuVu. MlaWego 
obVerwuje Vię wXVWępowanie różnXcU roTYajów TXVkurVu (wXpowieTYi in-
forÜacXjneH poWocYne roYÜowXH TebaWa). P iVWocie VWwierTYić należXH iż pracę w 
grupie cecUuje bogacWwo i różnoroTność wXkonXwanXcU YaTań oraY forÜ ko-
Üunikacji i inWerakcji. MYiałania proTukcji i inWerakcji VWają Vię inWenVXwniejVYe na 
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VkuWek Yaangażowania Vię ucYniów w proceV kooperacjiH kWórX poYwala iÜ TYie-
lić Vię wieTYą. JeTnakże wVkaYanX jeVW pewien uÜiarH nie należX pracX w 
grupacU WrakWować jako panaceuÜ cUociażbX Ye wYglęTu na aVpekWX inTXwi-
Tualne i relacXjne cecUujące Yabieranie głoVu. 

 
6.2. OTkrywanie YjawiVk jęYykowycU 

 
Już Y VaÜej Tefinicji YaTania peTagogicYnego wXnikaH iż YaVaTnicYXÜ celeÜ reali-
Yacji YaTań w grupacU jeVW ucYenie Vię koÜunikacji. PoTkreślają Wo Vpecjaliści 
wXpowiaTającX Vię na WeÜaW poTejścia YaTaniowego (por. PilliVH 1996H NlliVH 
2003H NunanH 2004). PrYXWocYXliśÜX w powXżVYXcU roYważaniacU kilka najiVWoW-
niejVYXcU arguÜenWów leżącXcU u poTVWaw Wej koncepcji. MYiViaj prYXjÜuje Vię 
jeTnak powVYecUnieH iż naucYanie VaÜej koÜunikacji beY oTwołXwania Vię To 
reguł graÜaWXcYnXcU nie gwaranWuje efekWXwnego opanowania jęYXka w warun-
kacU VYkolnXcU. SXVWeÜaWXcYne poYnawanie VWrukWur jęYXkowXcU Topełnia i 
wYbogaca proceV ukierunkowanX na oViąganie koÜpeWencji koÜunikacXjnejH 
prYXśpieVYa prYXVwajanie jęYXka. Na WXÜ polu uYXVkano już konVenVuVH naWo-
ÜiaVW TXVkuVje wciąż WocYą Vię wokół ÜeWoT roYwijania koÜpeWencji graÜaWXcY-
nej. NSOOJ VWawia na równi kVYWałWowanie wVYXVWkicU WrYecU VkłaTowXcU koÜpe-
Wencji koÜunikacXjnejJ lingwiVWXcYnejH VocjolingwiVWXcYnej i pragÜaWXcYnejH nie 
proponując jeTnak goWowXcU recepW i VpoVobów oViągania celów. 

OTcUoTYąc na ÜoÜenW oT probleÜu koÜunikacjiH VkoncenWrujeÜX 
naVYe reflekVje na prYXVwajaniu poTVXVWeÜów jęYXkowXcU. PoWencjał jaki 
preYenWuje wVpółpraca ucYącXcU Vię w grupieH poYwala również uwYglęTnić 
Wen Trugi aVpekW proceVu. PXkonXwaniu YaTań koÜunikacXjnXcU w grupacU 
Üoże WowarYXVYXć efekWXwne poYnawanie VWrukWur jęYXkowXcU w konWek-
VWacUH oTkrXwanie i ekVplicXWne forÜułowanie reguł prYeY ucYącXcU Vię. Ła-
Tanie TXVkurVu generowanego w grupacU (GriggVH 2009) ToVWarcYXło iVWoW-
nXcU TanXcU na WeÜaW prYXVwajania jęYXka i uświaTaÜiania Vobie prYeY 
ucYniów reguł jęYXkowXcU. Praca w paracU lub w ÜałXcU YeVpołacU poVWrYe-
gana jeVW jako konWekVW ułaWwiającX ucYącXÜ Vię wYajeÜne wXkorYXVWanie 
poViaTanej prYeY nicU wieTYX na WeÜaW użXcia jęYXka oraY Üożliwości ocenX 
właVnXcU wXpowieTYi i wXpowieTYi innXcU. 

OTkrXwanie forÜ jęYXkowXcU i ekVplicXWne forÜułowanie reguł wX-
Üaga kierowania TYiałaniaÜi ucYącXcU VięH Vkierowania icU reflekVji na wła-
ściwe WorX. CUoTYi WuWaj o koÜbinację koncepcji cYXVWo inTukcXjnej ucYenia 
Vię Y koncepcjąH kWóra prYXwiąYuje wagę To TYiałań reflekVji ekVplicXWnej naT 
jęYXkieÜ. InacYej ÜówiącH prYXVwajanie VWrukWur jęYXkowXcU oTbXwa Vię na 
Twa VpoVobXJ inTukcja reguł abVWrakcXjnXcUH prowaTYąca To reVWrukWurXYacji 
inWerjęYXka oraY świaToÜe ucYenie Vię forÜ. ŚwiaToÜe poYnawanie reguł 
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graÜaWXcYnXcU VWaje Vię jeTnXÜ Y filarów poTejść oparWXcU na wXkonXwaniu 
YaTań w paracU lub grupacUJ ucYniowie powinni wXpowiaTać Vię w VpoVób 
ekVplicXWnX na WeÜaW forÜH funkcji i YnacYeń.  

ReaVuÜującH pracując w grupacU naT realiYacją celów koÜunikacXj-
nXcUH ucYniowie Üogą (wręcY powinni)H beY uVYcYerbku Tla WXcU celówH ob-
Verwować i oTkrXwać regułX jęYXkoweH WeVWować wXVuwane UipoWeYX w 
VwXcU wXpowieTYiacUH roYważaćH oTkrXwać prawiTłowości jęYXkowe w celu 
ToVkonalenia VwoicU koÜpeWencji. PoTręcYniki YaTaniowe Vą Wak YbuTowa-
neH abX ucYącX Vię najpierw oVwoili Vię Y nowXÜi VWrukWuraÜi w konWekVWacU 
(WekVWacU)H próbowali oTgaTnąć YaVaTX icU VWoVowaniaH a naVWępnie – na 
poTVWawie poViaTanej wieTYX oraY YnacYącXcU prYXkłaTów użXcia TanXcU 
VWrukWur – VWarali Vię oTkrXwać i forÜułować regułX. 

NiekWóre kierunki w TXTakWXce proÜują TYiViaj uświaTaÜianie ucYą-
cXÜ Vię YjawiVk jęYXkowXcU Ya poÜocą TYiałańH kWóre wTrażają To reflekVji 
ÜeWalingwiVWXcYnXcU i kWóre uÜożliwiają buTowanie wieTYX na WeÜaW VXVWe-
Üu jęYXkowegoH koÜunikacji i ucYenia Vię. Jak wXnika Y powXżVYXcU roYwa-
żańH praca w grupacU VWwarYa Wakże warunki uÜożliwiające ukVYWałWowanie 
Vię świaToÜości jęYXkowejH wXobrażeń na WeÜaW jęYXka oraY na WeÜaW ucYe-
nia Vię w grupacU cYX paracU. SponWanicYne użXcie na ogół nie oTVłania Ya-
VaTnicYego probleÜuH TlaWego świaToÜe poVWrYeganie (ScUÜiTWH 1990) jeVW 
nieYbęTne To prYXVwajania VWrukWur jęYXkowXcU. 

 
7. Uwagi końcowe 

 
OTwołując Vię To YaVaT poTejścia YaTaniowego prYeTVWawiliśÜX iVWoWę wVpół-
pracX i wVpółTYiałania ucYniów w proceVie VYkolnego ucYenia Vię jęYXkaH wVka-
Yując równocYeśnie na źróTła Wej WenTencji. PrYegląT poTVWawowXcU forÜ 
organiYacXjnXcU Yajęć oTVłonił poYXWXwne i negaWXwne aVpekWX ucYenia Vię w 
paracU i kilkuoVobowXcU YeVpołacU. NiepożąTane YjawiVka Tają Vię jeTnak 
reTukować poprYeY właściwe planowanie i organiYację proceVu lekcXjnego 
oraY ekVplicXWne naucYanie wVpółpracX. Jeśli cUoTYi o realiYowane celeH roYwa-
żXliśÜX UipoWeYę o korYXVWnXÜ oTTYiałXwaniu reflekVji ÜeWajęYXkowej na prYX-
Vwajanie jęYXka. CUoTYi o uświaToÜienie ucYącXÜ Vię fakWuH iż koncenWracja na 
prYekaYXwaniu YnacYeń nie poYoVWaje w VprYecYności Y oTkrXwanieÜ VWrukWur 
jęYXkowXcUH prowaTYącXÜ To ekVplicXWnego forÜułowania reguł. 

InWerakcje oTgrXwają YaVaTnicYą rolę w akwiYXcji jęYXkaH a TXVkreWna 
poÜoc naucYXciela uÜożliwia TYiałania konWroli i reflekVji nie WXlko naT koÜu-
nikacją w grupacUH ale Wakże naT prYXVwajanieÜ poTVXVWeÜów jęYXkowXcU.  
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PoTVuÜowując należX jeTnak poTkreślićH iż poVYcYególnXcU forÜ pra-
cX (ucYenie Vię inTXwiTualneH w ÜałXcU YeVpołacUH „równXÜ fronWeÜ”) nie 
należX WrakWować jako kanonuH gTXż Vą one ściśle YwiąYane Ye VXWuacją 
kVYWałcenia Yaaranżowaną w klaVie. 
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