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ŚPIAMOÓOŚĆ PRRNMÓIOTOPA I NPISTNÓOLOGICRNA 
NAUCRQCINLA – RNFLNOSQJNNGO PRAOTQOA  

R PNRSPNOTQPQ POLSOINJ GLOTTOMQMAOTQOI 

MiVciplinary anT epiVWemological awareneVV of a foreign language 
WeacUer aV a reflecWive pracWiWioner from WUe perVpecWive  

of foreign language TiTacWicV in PolanT 

TUe following arWicle concernV WUe iVVue of eTucaWing foreign language WeacU-
erV  Wo  be  reflecWive  pracWiWionerV  in  WUe  PoliVU  acaTeÜic  conWexW.  A  VWarWing  
poinW for our TiVcuVVion iV WUe aVVuÜpWion WUaW WUe proceVV of acaTeÜic ŃL 
WeacUer eTucaWion VUoulT be TirecWeT aW Teveloping WUe VWuTenW WeacUer’V TiV-
ciplinarX anT epiVWeÜological awareneVV. TUe firVW parW of WUe arWicle iV TevoWeT 
Wo WUe concepW of gloWWoTiTacWicV aV a reVearcU area in PolanT anT Wo WUe eval-
uaWion of WUe uVefulneVV of WUeorieV froÜ WUe fielT of peTeuWologX for WUe for-
ÜulaWion of a progreVVive ÜoTel of WeacUer eTucaWion. NexWH we Tefine WUe 
concepWV of TiVciplinarX anT epiVWeÜological awareneVV of ŃL WeacUerVH anT 
confronW WUeÜ wiWU WUe noWion of reflecWive pracWice (ScUönH 1983) anT WUe 
paraTigÜ of reflexive ÜoTerniWX (ŁeckH GiTTenV anT LaVUH 2009). ŃinallXH we 
propoVe a preliÜinarX ÜoTel for Teveloping boWU WXpeV of awareneVV in Wer-
WiarX eTucaWionH baVeT on Vpecific WranVpoViWionV of gloWWoTiTacWic knowleTge 
inWo WUe VkillV neeTeT in WUe fielT. 

Oey worTVJ TiVciplinarX awareneVVH epiVWeÜological awareneVVH ŃL WeacUer aV a re-
flecWive pracWiWionerH gloWWoTiTacWic fielT coÜÜuniWXH reflexive ÜoTerniWX paraTigÜ 

Słowa klucYoweJ świaToÜość prYeTÜioWowaH świaToÜość epiVWeÜologicYnaH 
naucYXciel JO jako reflekVXjnX prakWXkH gloWWoTXTakWXcYna wVpólnoWa naukowaH 
paraTXgÜaW nowocYeVności reflekVXjnej 
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1. PprowaTYenie 
 
O ile reflekVja ogólna naT poYnanieÜ naukowXÜ VWanowi prYeTÜioW ÜeWoTologii 
naukH ÜeWareflekVja naT funkcjonowanieÜ gloWWoTXTakWXki Üoże bXć uYnana Ya 
nieoTłącYnX eleÜenW jej roYwoju jako nauki auWonoÜicYnej. JeTnocYeśnie kon-
cepWualiYacja pojęć leżX w poTVWawowej geVWii jęYXkoYnawVWwa kogniWXwnegoH 
kWóre Y gloWWoTXTakWXką łącYX cYęściowo wVpólnX prYeTÜioW baTań.  

Teoria kaWegorXYacji jęYXkowej poYwala na VXVWeÜaWXYowanie WegoH co 
WworYone jeVW w jęYXku naWuralnXÜH a prYeY Wo uÜożliwia poroYuÜiewanie Vię 
w raÜacU wVpólnoW epiVWeÜicYnXcU. PoYwala Wakże na TokonXwanie analiY 
naukowXcU oraY na uÜieVYcYanie w icU wXniku pojęć w raÜacU poVYcYegól-
nXcU paraTXgÜaWów naukowXcU. PreYenWowanX poniżej arWXkuł Üa na celu 
próbę Wakiego właśnie uVXVWeÜaWXYowania pojęć świaToÜości prYeTÜioWowej  
i epiVWeÜologicYnej w obVYarYe polVkiej gloWWoTXTakWXki oraY Yaproponowanie 
ÜoTelowego ujęcia proceVu roYwijania obu WXpów świaToÜości u naucYXcieli. 

 
2. Ooncepcja polVkiej gloWWoTyTakWyki jako nauki auWonomicYnej a wkłaT 

peTeuWologii w kVYWałcenie naucYycieli jęYyków obcycU w PolVce 
 
LaWa 70. i 80. XX wieku Wo okreV wXpracowXwania w polVkiÜ konWekście akaTeÜic-
kiÜ orXginalnej koncepcji gloWWoTXTakWXki jako nauki (GrucYaH 1978H 1983; PfeifferH 
1977; OoÜorowVkaH 1982 i in.). Raowocowało Wo YTefiniowanieÜ gloWWoTXTakWXki 
jako TXVcXplinX naukowej prYeTe wVYXVWkiÜ auWonoÜicYnejH a Topiero w Trugiej 
kolejności inWerTXVcXplinarnejH kWórej prYeTÜioWeÜ baTań jeVW probleÜaWXka prYX-
Vwajania oraY naucYania i ucYenia Vię JO. NależX jeTnak paÜięWaćH że poT koniec laW 
70. gloWWoTXTakWXka bXła uważana Ya TYieTYinę VaÜoTYielnąH ale WXlko To pewnego 
VWopniaH gTXż To prYeTÜioWu jej YainWereVowańH jakiÜ bXł ukłaT gloWWoTXTakWXcYnXH 
oTnoViłX Vię Wakże TYieTYinX pokrewne (GrucYaH 1978J 41-43). 

OonVekwencje poVWulowanej auWonoÜii naukowej gloWWoTXTakWXki Tla 
VpoVobu Tefiniowania Weorii gloWWoTXTakWXcYnej oraY relacji poÜięTYX Weorią 
a prakWXką TXTakWXcYną bXłX w różnX VpoVób inWerpreWowane prYeY poVYcYe-
gólnXcU gloWWoTXTakWXków. Mla ŁańcYerowVkiego (1980J 5-21) Weoria gloWWo-
TXTakWXcYna jeVW Weorią YakVjoÜaWXYowanąH cYXli oparWą na pewnXcU poję-
ciacU pierwoWnXcU prYXjęWXcU na gruncie Wej nauki. RTanieÜ OoÜorowVkiej 
(1982J 23-25) jeVW ona Weorią reTukcXjnąH co oYnacYaH że Yawiera WwierTYenia 
uYaVaTnione wieTYą YacYerpniętą Y innXcU TYieTYin. P ujęciu GrucYX (1978J 
37) wYglęTnie auWonoÜicYna gloWWoTXTakWXka powinna poViaTać Vwój właVnX 
poYioÜ baTańIinforÜacji cYXVWXcU i VWoVowanXcU. Pfeiffer (1977) wXróżnia 
naWoÜiaVW cYWeropoYioÜową koncepcję Weorii gloWWoTXTakWXcYnejH obejÜują-
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cą ÜeWaWeorię cYXVWą i VWoVowaną oraY Weorię cYXVWą i VWoVowanąH prYX cYXÜ 
poYioÜ ÜeWaWeoreWXcYnX obejÜuje weTług Wego auWora YagaTnienia ToWXcYą-
ce konVWruowania Weorii gloWWoTXTakWXcYnej1.  

XXI wiek cecUuje brak konVenVuVu wewnąWrY polVkiej wVpólnoWX gloWWo-
TXTakWXcYnej2 Yarówno w oTnieVieniu To naYwX TXVcXplinX YajÜującej Vię na-
ucYanieÜ i ucYenieÜ Vię JOH jak i VpoVobu jej Tefiniowania i roYuÜienia jej 
inWerTXVcXplinarności. P konVekwencji w polVkiÜ konWekście akaTeÜickiÜ 
funkcjonują obok Viebie Wakie naYwX i koncepcje TXVcXplinXH jak meWoTXka na-
ucYania JOH VkoncenWrowana na celacU prakVeologicYnXcU (OoÜorowVkaH 
1999)H jęYXkoYnawVWwo VWoVowane (NiżegoroTcewH 2009J 7-16) – WerÜinH kWórX 
całkowicie uYależnia inWereVującą naV TYieTYinę oT lingwiVWXki i poTważa jej 
auWonoÜię naukowąH oraY gloWWoTXTakWXka jako nauka auWonoÜicYna i inWerTX-
VcXplinarna (MakowVkaH 2010; PilcYXńVkaH 2010). NaVYXÜ YTanieÜ Wo właśnie  
Y perVpekWXwX Wej oVWaWniej koncepcji gloWWoTXTakWXkiH najbarTYiej Ybliżonej To 
WegoH co polVcX gloWWoTXTakWXcX wXpracowali w laWacU 70. i 80. XX w.H powinien 
YoVWać YTefiniowanX wVpółcYeVnX ÜoTel kVYWałcenia naucYXcieli JO.  
 
2.1. O relacji pomięTYy gloWWoTyTakWyką a peTagogiką w perVpekWywie moTeli 

kVYWałcenia naucYycieli jęYyków obcycU 
 
OVYWałcenie kaTrX naucYającej Wo jeTen Y obVYarów baTawcYXcU gloWWoTXTak-
WXki (PilcYXńVka F MicUońVka-SWaTnikH 2010J 55). JeTnak ÜoTele kVYWałcenia 
naucYXcieli YoVWałX wXpracowane w polVkiej UuÜaniVWXce prYeTe wVYXVWkiÜ 
na gruncie baTań peTagogicYnXcUH cYego prYXkłaTeÜ jeVW moTułowa koncep-

                                                             
1 OweVWia roYuÜienia pojęcia Weoria gloWWoTXTakWXcYna oraY YwiąYków ÜięTYX po-
YioÜeÜ Weorii i poYioÜeÜ baTań eÜpirXcYnXcU w gloWWoTXTakWXce YoVWała poTjęWa 
Ü.in. w publikacji MakowVkiej (1987). PYoreÜ Wej auWorki (MakowVkaH 1987)H w ni-
niejVYXÜ arWXkuleH bęTYieÜX Vię oTwołXwać To koncepcji Weorii gloWWoTXTakWXcYnej 
jako wXpracowanej na gruncie gloWWoTXTakWXkiH prYXjÜując jeTnocYeśnieH że wVYel-
kieÜu oTwołXwaniu Vię To Weorii Y nauk pokrewnXcU w raÜacU reflekVji naT naucYa-
nieÜ-ucYenieÜ Vię JO powinna WowarYXVYXć icU aTapWacja To VpecXfiki naukowej 
gloWWoTXTakWXki a YaWeÜ Ü.in. uwYglęTnienie VpecXfiki kVYWałcenia jęYXkowego. 
2 OTnoViÜX Vię WuWaj To WerÜinu wVpólnoWX naukowej YTefiniowanego prYeY OuUna 
(1962)H prYXjÜując jeTnakH że Ü.in. Ye wYglęTu na Yłożoność prYeTÜioWu baTań gloW-
WoTXTakWXcYnXcU WruTno wewnąWrY wVpólnoWX gloWWoTXTakWXcYnej Üówić o jeTnXÜH 
wVpólnXÜ Tla wVYXVWkicU jej cYłonków paraTXgÜacie poYnawcYXÜ cYX ÜeWoTolo-
gicYnXÜ. JeTnocYeśnie YakłaTaÜXH że iVWnienie wielu koncepcji i ujęć wewnąWrY Wej 
wVpólnoWX nie powinno wXklucYać Üożliwości oViągnięcia konVenVuVu ÜięTYX gloW-
WoTXTakWXkaÜiH co To VpecXfiki epiVWeÜologicYnej icU TXVcXplinX oTnieVienia oraY jej 
pola baTawcYego (OrcUowVkaH 2013a i b). 
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cja peTagogicYna wXpracowana prYeY OoWuViewicY i OwiaWkowVką (OwiaWkow-
VkaH 1997). ParWo WuWaj również YauważyćH że np. RawaTYka (2004b) Ywraca 
uwagę na fakWH iż w prakWXceH w WraTXcXjnXÜ kVYWałceniu naucYXcieli na VWu-
TiacU neofilologicYnXcU w PolVce nie uwYglęTnia Vię VpecXfiki kVYWałcenia 
jęYXkowegoH a preYenWowane VWuTenWoÜ Weorie Y YakreVu peTagogiki i pVX-
cUologiiH Ye wYglęTu na icU nieYorienWowaną gloWWoTXTakWXcYnie VelekcjęH nie 
Üają na ogół beYpośreTniego YwiąYku Y naucYanieÜ-ucYenieÜ Vię JO.  

TXÜcYaVeÜH jak WwierTYi PXVocka (2003J 11)H VpecXfika TXTakWXki VYcYe-
gółowej JO jeVW Wak różna oT TXTakWXki VYcYegółowej każTego innego prYeTÜio-
WuH  że  VWawia  ona  prYeT  naucYXcielaÜi  określone  wXÜagania  ukierunkowane  
na roYwijanie icU koÜpeWencji YawoTowejH obejÜującej YeVpół pogląTów  
i uÜiejęWności ÜającXcU cUarakWer wXVoce inWerTXVcXplinarnX. ReVWaw Wak ro-
YuÜianXcU uÜiejęWności Vięga To Yałożeń gloWWoTXTakWXkiH ale Wakże peTagogi-
kiH pVXcUologiiH jęYXkoYnawVWwa ogólnegoH graÜaWXki opiVowejH pVXcUo- i Vocjo-
lingwiVWXkiH liWeraWurXH UiVWorii i cXwiliYacji Tanego obVYaru jęYXkowego oraY 
prakWXcYnej nauki jęYXka VpecjaliYacji.  

RważXwVYX na powXżVYeH naVYXÜ YTanieÜ w VXWuacji kVYWałcenia naucYX-
cieli JO oTwołXwanie Vię To koncepcji peTagogicYnXcUH WakicU jak np. wVpoÜnia-
na prYeY naV moTułowa koncepcja peTagogicYna (OwiaWkowVkaH 1997)H powinno 
oYnacYać Ü.in. roYwijanie świaToÜości VWuTenWów w YakreVie VpecXfiki proceVu 
gloWWoTXTakWXcYnego (świaToÜości prYeTÜioWowej)H a Wakże jego inWerpreWacji 
naWurX ÜeWoTologicYnej i epiVWeÜologicYnej (świaToÜości epiVWeÜologicYnej). 
TXÜ TwóÜ roTYajoÜ świaToÜości poświęciÜX TalVYą cYęść naVYego arWXkułu. 
 
2.2. O inTywiTualnycU WeoriacU naucYycieli Y perVpekWywy gloWWoTyTakWyki 
 
Jak Yauważył Polak (1999J 12)H baTania peTeuWologicYne naT naucYXcielVkiÜ 
ÜXślenieÜ  o  proceVacU  eTukacXjnXcU  Üają wpłXw  nie  WXlko  na  cele  proceVu  
kVYWałcenia naucYXcieliH jego WreśćH cYX wXkorYXVWane ÜeWoTXH lecY Wakże na Üo-
Telowanie VXVWeÜu eTukacXjnego jako całości. JeTnocYeśnie w Wle TokonującXcU 
Vię prYeÜian VpołecYnXcU i ekonoÜicYnXcU YÜieniają Vię cel i cUarakWer baTań 
peTeuWologicYnXcUH VYcYególnie w prYXpaTku baTań Weorii inTXwiTualnXcU3H co 

                                                             
3 Teorie inTXwiTualneH naYXwane w liWeraWurYe gloWWoTXTakWXcYnej również WeoriaÜi Vu-
biekWXwnXÜi Wo HHYbiór oVobiVWXcU ToświaTcYeń (Wakże wXucYonXcU VcUeÜaWów lekcji)H 
wieTYXH ToświaTcYeń innXcUH VWereoWXpów i uprYeTYeń wXnikającXcU Y obVerwacji i naVWa-
wień oraY Ybiór poVWaw ToWXcYącXcU Yarówno ucYenia Vię i naucYaniaH jak i ucYniów i Va-
ÜXcU Viebie’’ (RawaTYkaH 2004aJ 105). Jak Yauważa MicUońVka-SWaTnik (2013J 31)H Weorie 
oVobiVWe konWraVWują Y WeoriaÜi naukowXÜiH kWóre Vą Y kolei forÜalneH logicYneH Vpójne  
i jeTnoroTneH nie Vą iTenWXfikowane Y warWościaÜi i opiVują YwiąYki prYXcYXnowo-VkuWkowe. 
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iluVWruje Ü.in. fakWH że rYecYą pierwVYej wagi VWaje Vię oTkrXwanie i wXjaśnianie 
WegoH  jak  naucYXciel  roYuÜie  proceV  kVYWałcenia  i  wXcUowaniaH  a  nie  VYukanie  
cecU WYw. efekWXwnego naucYXciela. P VferYe paraTXgÜaWów naukowXcUH funk-
cjonującXcU w peTeuWologiiH oYnacYa WoH że ToÜinującą poYXcję YajÜują baTania 
o cUarakWerYe konVWrukWXwiVWXcYnXÜH kWóre koncenWrują Vię na oTkrXwaniuH  
w jaki VpoVób naucYXciele konVWruują VenVX i jakie YnacYenie naTają poVYcYegól-
nXÜ eleÜenWoÜ VXWuacji TXTakWXcYno-wXcUowawcYXcU (PolakH 1999J 13). 

P konWekście naVYej reflekVjiH oVaTYonej naukowo w obVYarYe gloWWoTX-
TakWXkiH koniecYne jeVW poTjęcie próbX oTpowieTYi na pXWanieH cYX i w jaki Vpo-
Vób baTania peTeuWologicYneH koncenWrujące Vię na VpecXficYnXcU konVWruk-
cjacU poYnawcYXcU naucYXcielaH Üogą bXć wXkorYXVWane w kVYWałceniu naucYX-
cieli jęYXków obcXcU. To wXYwanie naWurX epiVWeÜologicYnej wXÜaga wcYe-
śniejVYego uVWoVunkowania Vię To inWerTXVcXplinarnego cUarakWeru baTań naT 
eTukacjąH a prYeTe wVYXVWkiÜ YTefiniowania VpecXfiki relacji poÜięTYX gloWWo-
TXTakWXką a peTeuWologią jako VubTXVcXpliną peTagogicYną. P Wakiej inWerTX-
VcXplinarnej koncepcji kVYWałcenia naucYXcieliH roYwijanie świaToÜości prYeT-
ÜioWowej i epiVWeÜologicYnej naucYXcieli i prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków ob-
cXcU nabiera klucYowego YnacYenia.  
 
3. ŚwiaTomość prYeTmioWowa i epiVWemologicYna wobec koncepcji 

reflekVyjnej prakWyki i paraTygmaWu nowocYeVności reflekVyjnej 
 
Pojęcie świaToÜości jeVW pojęcieÜ wieloYnacYnXÜ. P gloWWoTXTakWXce VWa-
nowi ono prYeTe wVYXVWkiÜ kaWegorię roYważań w obrębie relacji poÜięTYX 
auWonoÜią i Weorią kogniWXwnego ucYenia VięH a określane jeVW jako świaTo-
Üość jęYXkowa ucYnia (MXcYkoH 2004J 22). JeVW Wakże YwiąYane Y koncepcją 
uwrażliwiania na jęYXkH kWóra YoVWała roYwinięWa w laWacU 70. XX wieku i opie-
ra Vię na YałożeniuH że proceV ucYenia Vię Üoże bXć wVpieranX poprYeY świa-
ToÜe poTejście To jęYXkaH kWórego Vię ucYXÜX. Również w publikacjacU gloW-
WoTXTakWXcYnXcU ToWXcYącXcU kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków obcXcUH pojęcie 
świaToÜości jęYXkowejH a VYcYególnie jej koÜponenWówH jakiÜi Vą świaTo-
Üość ÜeWajęYXkoYnawcYa (SWalÜaVYcYXkH 2008; OarpińVka-MuViałH 2009)H oraY 
świaToÜość i wrażliwość inWerkulWurowa (OrcUowVkaH 2008) Vą wXÜieniane 
wśróT YeVWawu koÜpeWencji naucYXcielVkicU.  
 
3.1. Pojęcie świaTomości prYeTmioWowej 
 
Pojęcie świaToÜości prYeTÜioWowej YoVWało YTefiniowane w konWekście ba-
Tań prowaTYonXcU we Ńrancji i ukierunkowanXcU na roYwijanie świaToÜości 
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akWorów proceVu kVYWałcenia na poYioÜie VYkołX poTVWawowej i VYkołX śreT-
niej. Pojęcie Wo oTnoVi Vię To VpoVobuH w jaki akWorYX VpołecYniH a TokłaTniej 
akWorYX VYkolniH (re)konVWruują TXVcXplinX roYuÜiane jako prYeTÜioWX VYkolne 
(ReuWerH 2007J 59). ŚwiaToÜość Wa ToWXcYX więc nie WXlko ucYniówH ale Wakże 
naucYXcieliH kaTrX kVYWałcącej (prYXVYłXcU) naucYXcieliH kuraWorów i baTacYX. 
ReuWer wXróżnia cYWerX prYeVWrYenie w raÜacU Wakiej (re)konVWrukcjiJ prYe-
VWrYeń prYepiVów (poprYeY TokuÜenWX oficjalne)H prYeVWrYeń Yaleceń (poprYeY 
kVYWałcenie naucYXcieliH poTręcYnikiH TYiałalność VWowarYXVYeń)H prYeVWrYeń 
wXobrażeń akWorów proceVu naucYania i ucYenia Vię i prYeVWrYeń TYiałań prak-
WXcYnXcU. P konVekwencji prYejawaÜi świaToÜości prYeTÜioWowej Vą opa-
nowane w wXVokiÜ VWopniu Wreści kVYWałcenia i naucYania oraY VpoVobX icU 
preYenWowania w klaVie prYeY oVobX naucYające. SWrXkowVki (2005J 17) okre-
śla Wego WXpu świaToÜość koÜpeWencjaÜi ÜerXWorXcYnXÜiH a np. MXlak 
(1995J 38-41) prYXWacYa w raÜacU koÜpeWencji koniecYnXcU – koÜpeWencje 
realiYacXjneH inWerpreWacXjne i auWokreacXjne. Mla naucYXcieli jęYXków obcXcU 
oYnacYa Wo prYeTe wVYXVWkiÜ ToVkonałą wieTYę Y YakreVu prYeTÜioWuH popar-
tą uÜiejęWnościaÜi jej aplikacjiH prYekaYania oraY egYekwowania.  
 
3.2. Pojęcie świaTomości epiVWemologicYnej 
 
PeTług PilcYXńVkiej i MicUońVkiej-SWaTnik (2010J 72) iVWnieją Vpore roYbieżno-
ści ÜięTYX poVYcYególnXÜi cYłonkaÜi polVkiej wVpólnoWX baTacYX VpecjaliYują-
cXcU Vię w gloWWoTXTakWXce i Wo HHYarówno jeśli cUoTYi o poYioÜ icU wWajeÜni-
cYenia  w  TanX  YakreV  wieTYXH  jak  i  icU  biegłość ÜeWoTologicYną”.  TowarYXVYX  
WeÜu – jak WwierTYą cXWowane powXżej auWorki – niewXVWarcYającX VWan świa-
ToÜości i uÜiejęWności ÜeWoTologicYnXcU Vporej cYęści polVkicU gloWWoTXTak-
WXkówH wXnikającX w Tużej ÜierYe Y braku konVenVuVuH co To wVpólnej Tefinicji 
gloWWoTXTakWXki oraY YakreVu jej baTań. Taki VWan świaToÜości wewnąWrY pol-
Vkiej wVpólnoWX gloWWoTXTakWXcYnej prYeÜawia Ya koniecYnością uwYglęTnienia 
w proceVie kVYWałcenia naucYXcieli JOH a Wakże baTacYX inWereVującej naV TYie-
TYinXH  Y  kWórXÜi  ci  pierwVi  powinni  wVpółpracować Ü.in.  w raÜacU gloWWoTX-
TakWXcYnXcU baTań eÜpirXcYnXcUH ToTaWkowego celuH jakiÜ bXłobX poVWulo-
wane w WXÜ arWXkule roYwijanieH oprócY wVpoÜnianej już świaTomości prYeT-
mioWowejH Wakże świaTomości epiVWemologicYnej.  Ta  oVWaWnia  VWanowi  jeTen   
Y warunków akWXwnej prYXnależności gloWWoTXTakWXków To gloWWoTXTakWXcYnej 
wVpólnoWX naukowej (OrcUowVkaH 2013a)H naweW jeśli w prYXpaTku więkVYości 
naucYXcieli icU rola wewnąWrY Wakiej wVpólnoWX bęTYie Vię cYęVWo ogranicYała To 
bXcia oTbiorcą publikacji naukowXcU na WeÜaW naucYania i ucYenia Vię JO.   

Na WXÜ polu VYcYególnej uwagi wXÜaga cUarakWer YwiąYku poÜięTYX 
naucYXcieleÜ prakWXkieÜ a baTacYeÜ oraY poYioÜ reflekVji poWrYebnX obojgu 
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To prowaTYenia VkuWecYnej TXTakWXki. MakowVka (2010J 11-12)H konfronWując 
Ye Vobą naucYanie JO jako Vferę TYiałalności prakWXcYnej Y naucYanieÜ JO 
jako prYeTÜioWeÜ TYieTYinX naukowejH YauważaH że nie należX WXcU Vfer TYia-
łania uWożVaÜiać Ye VobąH naweW jeśli Vą one Vobie nieYbęTnie poWrYebne. 
NaucYXciele bowieÜ wXkorYXVWują w Wrakcie Vwojej prakWXki YawoTowej wie-
TYę wXpracowaną prYeY naukowcówH ale nie Üają obowiąYku konVWruowania 
ogólnXcU ÜoTeli i wXjaśniającXcU Weorii akwiYXcji jęYXkowejH ani Weż WeVWowa-
nia wXnikającXcU Y nicU UipoWeY. RawaTYka (2004aJ 100) Ywraca naWoÜiaVW 
uwagę na fakWH że VYcYególną rolę w ocenie prYXTaWności Weorii w pracX Yawo-
Towej naucYXciela JO oTgrXwa wciąż cUarakWerXVWXcYne Tla WraTXcXjnego 
ÜXślenia eTukacXjnego i wXnieVione Y nauk prYXroTnicYXcU prYekonanieH że 
Weorie i baTania naukowe oTYwiercieTlają rYecYXwiVWość eTukacXjną poprYeY 
ToVWarcYanie pewnXcU i nieYawoTnXcU reguł TYiałania TXTakWXcYnego. Oon-
cepcja Wa wXnika Y prYenieVionego na eTukację VcjenWXVWXcYnego obraYu świa-
WaH YakłaTającego YgoTność prYXcYXnowo-VkuWkowąH kWórej konVekwencją jeVW 
prYekonanieH że wXVWarcYX wieTYiećH abX TYiałać prawiTłowo i że Weoria po-
winna bXć beYpośreTnio prYeTÜioWeÜ wTrożenia. Ten poYXWXwiVWXcYnX para-
TXgÜaW powinien w ÜoTelacU kVYWałcenia naucYXcieli uVWąpić ÜiejVca para-
TXgÜaWowi UuÜaniVWXcYneÜuH w kWórXÜ wieTYa WeoreWXcYna powinna bXć 
WrakWowana HHjako Troga UuÜaniVWXcYnego poYnaniaH jako VpoVób nabXwania 
Vprawności w inWerpreWowaniu Yłożonej rYecYXwiVWości eTukacXjnej” (Ra-
waTYkaH 2004aJ 102). MoÜinującX w jego efekcie inWerpreWaWXwiYÜ YnajTuje 
oTYwiercieTlenie w wiekVYXVci nauk UuÜaniVWXcYnXcU i powinien bXć również 
uwYglęTnionX w gloWWoTXTakWXce.  

ReaVuÜującH naucYXciel o roYwinięWej świaToÜości epiVWeÜologicYnej 
bęTYie YTawał Vobie Vprawę Ye VwoicU oVobiVWXcU Weorii na WeÜaW proceVu 
naucYania  i  ucYenia  Vię JOH  ToVWrYeże  icU  ogranicYeniaH  a  WXÜ  VaÜXÜ  YToła  
wXpracować u Viebie poVWawę oWwarWości w VWoVunku To oTÜiennXcU poglą-
Tów oraY poYnawanXcU Weorii naukowXcU. PoYa WXÜH świaToÜość WegoH cYXÜ 
jeVW Weoria gloWWoTXTakWXcYna roYpaWrXwana na poYioÜie ÜeWapoYnawcYXÜ  
i WegoH jak należX Vię To niej oTnoVić w proceVie inWerpreWowania prakWXki 
TXTakWXcYnejH poYwoli naucYXcielowi wXYbXć Vię nieaTekwaWnXcU ocYekiwań 
w VWoVunku To Weorii i pojęć naukowXcUH a Wakże lepiej YroYuÜiećH jak wieTYa 
WeoreWXcYna jeVW konVWruowana prYeY naukowców. MYięki WeÜu lekWura publi-
kacji naukowXcU prYeY naucYXcieliH będąca nieoTłącYnXÜ eleÜenWeÜ icU 
kVYWałcenia i VaÜokVYWałceniaH Üoże VWanowić Tla nicU nie WXlko okaYję To 
poVYerYania właVnej wieTYX WeoreWXcYnejH ale prYeTe wVYXVWkiÜ iÜpulV To 
YTXnaÜiYowania właVnXcU wXobrażeń i poVWaw w WXÜ YakreVie. TXÜ VaÜXÜ 
bęTYie prYeciwTYiałać ruWXnieH kWóra blokuje reflekVję na TYiałanieÜ. PreVY-
cieH w Woku ciągłego i TXnaÜicYnego poYnawania uwarunkowań proceVu na-
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ucYania i ucYenia Vię JOH naucYXciel o roYbuTowanej świaToÜości epiVWeÜo-
logicYnej bęTYie poWrafił korYXVWać również Y oViągnięć nauk pokrewnXcU 
gloWWoTXTakWXceH prYX jeTnocYeVnXÜ uwYglęTnieniu VpecXfiki kVYWałcenia 
jęYXkowego. OYnacYa WoH że Waki naucYXcielH biorąc poT uwagę np. oViągnięcia 
jęYXkoYnawVWwa w YakreVie Tefiniowania WakicU pojęćH jak jęYXkH TXVkurV cYX 
komunikacjaH bęTYie Tefiniował prYeTÜioW proceVu prYXVwajania JO nie jako 
abVWrakcXjnX VXVWeÜH ale jako reperWuar YinTXwiTualiYowanXcUH a jeTnocYe-
śnie VpołecYnie oVaTYonXcU prakWXk TXVkurVXwnXcU i Y perVpekWXwX Wakiego 
ujęcia bęTYie Tefiniował cele naucYania. JeVW Wo ogroÜnie ważne w inWerpre-
Wowaniu Yłożoności proceVu gloWWoTXTakWXcYnego i warunkujeH naVYXÜ YTa-
nieÜH funkcjonowanie naucYXciela jako reflekVXjnego prakWXka. 
 
3.3. NaucYyciel jako reflekVyjny prakWykH cYyli poYiom meWa w roYwijaniu 

obu Wypów świaTomości naucYycieli JO 
 
Pojęcie reflekVXjnego prakWXka wXwoTYi Vię Y baTań angloVaVkicU oparWXcU na 
YałożeniuH że inWegralnXÜ eleÜenWeÜ pracX profeVjonaliVWów Y wielu TYieTYin 
jeVW nieuVWanna reflekVja w TYiałaniu (ScUönH 1983J 138). ScUön Yapropono-
wał nowX roYTYiał epiVWeÜologii w YakreVie kVYWałcenia YawoTowegoH prYXj-
ÜującH że YnajoÜość cYegoś objawia Vię w TYiałaniuH w inWerakcji Y oWocYe-
nieÜ i polega na YTolności YÜagania Vię Y probleÜeÜ na baYie wXkorYXVWania 
wieTYXH kWórej nie jeVW Vię świaToÜXÜ. NaVYXÜ YTanieÜH o ile naucYXciele JO 
powinni bXć wTrażani To reflekVXjnej prakWXkiH Wo proceV icU kVYWałcenia po-
winien obejÜować również poYioÜ ÜeWareflekVji naT ową prakWXką. RaVaT-
nicYą rolę w konVWruowaniu obu świaToÜości oTgrXwa VpoVóbH w jaki na-
ucYXciele i prYXVYli naucYXciele jęYXków obcXcU inWerpreWują i korYXVWają  
Y ToVWępnej iÜ wieTYX. Jak Yauważa na gruncie gloWWoTXTakWXki RawaTYka 
(2004aJ 104)H jeTXnie oWwarWa na różnoroTność inWerpreWacjiH krXWXcYna i nie-
TogÜaWXcYna poVWawa naucYXciela VWworYX poTVWawę To uÜiejęWnego korYX-
VWania Y Weorii Yarówno naukowXcUH jak i oVobiVWXcU. 

ReflekVja Wo HHproceV inWelekWualnXH polegającX na VWrukWurXYacji bądź 
reVWrukWurXYacji ToświaTcYeniaH właVnej wieTYXH cYX naweW inWuicji” (OwiaW-
kowVkaH 1997J 146). JeTnocYeśnieH w ujęciu ScUöna (1983)H nie należX Vpro-
waTYać prakWXki jeTXnie To wTrożenia WeoriiH a reflekVja nie jeVW jeTXnie VWo-
VowanieÜ Weorii naukowej w TYiałaniu prakWXcYnXÜ. ProfeVjonaliVWa ucYX Vię 
roYpoYnawaćH Tefiniować i ponownie Tefiniować konkreWne VXWuacjeH Vpraw-
TYa różne inWerpreWacje probleÜów i na Wej poTVWawie ÜoTXfikuje TYiałania. 
PoYa WXÜ oTnoVi Vię on nie WXle To wieTYX naukowejH ile To wieTYX konVWru-
owanej poTcYaV TYiałania i rekonVWruowanej Y ToświaTcYenia.  
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P prYeciwieńVWwie To ScUöna uważaÜX jeTnakH że nie należX negować 
YnacYącej roli wieTYX naukowej w inWerpreWowaniu prYeY naucYXcieli całości 
ukłaTu gloWWoTXTakWXcYnego. Taka inWerpreWacja jeVW Y kolei warunkowana WXÜH 
że oVobX naucYające JO będą świaToÜe VpecXfiki Weorii gloWWoTXTakWXcYnejH że 
nie będą jej roYuÜiałX jako Ybioru uniwerValnXcU roYwiąYań WruTności obVer-
wowanXcU w proceVie naucYania i ucYenia jęYXkowegoH ale wXpracują na jej 
baYie właVneH kreaWXwne naVWawienie To wVpółkonVWruowanXcU prYX VwoiÜ 
uTYiale VXWuacji eTukacXjnXcU. NależX bowieÜ paÜięWaćH że w VwoiÜ TYiałaniu 
peTagogicYnXÜ naucYXciel barTYo rYaTko roYwiąYuje probleÜX iTenWXcYne  
Y  WXÜiH  Y  jakiÜi  YeWknął Vię wcYeśniej  i  TlaWego  wVpółcYeVnX  profeVjonaliYÜ  
naucYXciela Wo nie WXle VkrupulaWność w prakWXcYnXÜ VWoVowaniu Y górX prYXję-
WXcU WeoriiH ile raTYenie Vobie Y WakiÜi VXWuacjaÜi peTagogicYnXÜiH kWóre cecUu-
je niepewność i unikaWowość (OwiaWkowVkaH 1997J 70-71). MoVkonale WłuÜacYX 
Wo YjawiVko coraY barTYiej ugrunWowanX w naukacU VpołecYnXcU paraTXgÜaW 
YÜianX (ŃullanH 1993)H a Wakże wVpółobecnX w obVYarYe nauk UuÜaniVWXcYnXcU 
i VpołecYnXcU paraTXgÜaW WYw. nowocYeVności reflekVXjnej (LaVUH 2009J 146). 
 
4. Ppływ paraTygmaWu nowoczesności refleksyjnej na kVYWałcenie 

naucYycieli JO 
 
NowocYeVność (ÜoTerniYacja) reflekVXjnaH Wak jak prYeTVWawia ją LaVUH jeVW para-
TXgÜaWeÜ oTbiegającXÜ oT proÜowania iVWniejącXcU VWrukWur nowocYeVnXcUH 
w kWórXcU anoniÜowość bXła warWością prYeY WoH że uwolniła Vię oT VYWXwnXcU 
VWrukWur  kolekWXwnXcU  na  rYecY  auWonoÜiYacji  i  upoTÜioWowienia  (LaVUH  2009J  
146). PrYekłaTając Wo na rYecYXwiVWość TXTakWXcYną wVpółcYeVnXcU naucYXcieliH 
nowocYeVność poVWulowała auWonoÜię roYuÜianą jako prYeTe wVYXVWkiÜ inTX-
wiTualiYację naucYania i ucYenia Vię. ParaTXgÜaW reflekVXjnX naWoÜiaVW poTkre-
śla wagę uÜożliwiania poTejÜowania auWonoÜicYnXcU TecXYji w TXTakWXce 
Wakże wWeTXH gTX oYnacYają one cUęć wejścia w nowe relacje kolekWXwne (ucYe-
nie Vię naucYXcieli wYajeÜneH w TYiałaniuH feeTback Ye VWronX śroTowiVkaH auWo-
ewaluacja). SłoweÜ klucYeÜ jeVW WuWaj jeTnak świaToÜość właVnXcU TecXYjiH 
reflekVja naT icU konVekwencjaÜi i w pełni auWonoÜicYne uwolnienie Vię oT 
jakicUkolwiek VWrukWur „Y naTania VpołecYnego”H roYuÜianXcU jako TYiałania na-
rYucone prYeY VXVWeÜ VYkolnicWwa lub kVYWałcenia wXżVYego.  

ParWo YaVWanowić Vię WeraY naT WXÜH jakie konkreWne TYiałania TXTak-
WXcYne Üogą prYXcYXnić Vię To buTowania poVWulowanXcU prYeY naV TwócU 
roTYajów świaToÜości u prYXVYłXcU (ale Wakże prakWXkującXcU już) naucYXcieli 
JOH prYX jeTnocYeVnXÜ roYwijaniu icU poTejścia reflekVXjnego. MogłXbX oneH 
YgoTnie Y oÜówionXÜi YałożeniaÜi i WłeÜ WeoreWXcYnXÜH opierać Vię na TXna-
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ÜicYnXcU WranVpoYXcjacUH kWórXcU prYXkłaTowe ujęcie prYeTVWawia Tabela 1. Re 
wYglęTu na iVWniejące w TXVkuVji naT narYęTYiaÜi ewaluacji TXTakWXki pojęcia 
wieTYXH uÜiejęWności i poVWawH proponujeÜX VpojrYenie na ewoluowanie świa-
ToÜości naucYXcieli oT prYeTÜioWowej po epiVWeÜologicYną prYeY prXYÜaW 
WranVpoYXcji wieTYX w uÜiejęWności i WXcUże w poVWawX. AnalogicYnie WrakWuje-
ÜX więc świaToÜość epiVWeÜologicYną jako kuÜulację wieTYX i uÜiejęWnościH 
realiYowanXcU TYięki określonXÜ poVWawoÜ wobec wXkonXwania właVnej 
TYiałalności YawoTowej i  baTawcYej. ReVWawienie Wo jeVW ocYXwiście VXnWeWXcY-
ne i ogranicYone To kilku prYXkłaTów w YakreVie wieTYX gloWWoTXTakWXcYnej (Wj. 
ÜeWoT naucYaniaH poTejścia inWerkulWurowego w naucYaniu i ucYeniu Vię JOH 
TXTakWXki auWonoÜiYującej i inWerTXVcXplinarności w gloWWoTXTakWXce) oraY 
oTpowiaTającXcU iÜ uÜiejęWności  i  poVWaw.  Nie  roYwijaÜX w niÜ wVYXVWkicU 
ważnXcU Tla gloWWoTXTakWXki YagaTnieńH WakicU jak np. VaÜo pojęcie koÜpe-
Wencji koÜunikacXjnej i jej koÜponenWów jako prYeTÜioWu naucYania i ucYenia 
Vię oraY jako prYeTÜioWu baTań gloWWoTXTakWXcYnXcUH cYX kweVWii oceniania  
i WeVWowaniaH gTXż prYeTe wVYXVWkiÜ cUceÜX w VpoVób koÜpakWowX uwXpuklić 
proceVualnX cUarakWer roYwijania YłożonXcU koÜpeWencji naucYXcieli JO.  

I WakH YnajoÜość ÜeWoT naucYania jęYXka Tocelowego WrakWujeÜX jako 
poYnawcYą poTVWawę świaToÜości prYeTÜioWowej naucYXciela JO. RoYwinięWe 
w ÜoTelowanXÜ prYeY naV proceVie kVYWałcenia uÜiejęWności Velekcjonowania 
VWoVownXcU ÜeWoT w Yależności oT konWekVWuH grupX oraY Üożliwości oTbiorcX 
WworYą WrYon świaToÜości prYeTÜioWowej i uÜożliwiają YaraYeÜ wXpracowa-
nie poVWawX oWwarWości i elaVWXcYności w icU VWoVowaniu. PoVWawa Wa poYwala 
na prYejście na kolejnX eWap świaToÜościH bliżVYX już świaToÜości epiVWeÜolo-
gicYnejH a oparWX na wieTYX naukowej o VWraWegiacU ucYenia Vię i  YaVaTacU TX-
TakWXki auWonoÜiYującej. InnXÜi VłowXH o ile świaToÜość prYeTÜioWowa ogra-
nicYa  Vię To wieTYX i  uÜiejęWności  ÜeWoTXcYnXcUH  o  WXle  świaToÜość epiVWe-
ÜologicYna buTowana jeVW na baYie naukowXcU Weorii gloWWoTXTakWXcYnXcU 
oraY Weorii wXpracowanXcU na gruncie nauk pokrewnXcU (Ü.in. peTagogikiH 
pVXcUologiiH nauk o koÜunikacji cYX anWropologii kulWurowej) i YaaTopWowanXcU 
To VpecXfiki proceVu gloWWoTXTakWXcYnego. To właśnie wieTYa na WeÜaW na-
ucYania-ucYenia Vię JO o cUarakWerYe naukowXÜ poYwala oVobie naucYającej 
na TiagnoYowanie grupX jej ucYniów poT kąWeÜ różnoroTności VWoVowanXcU 
prYeY nicU VWraWegii ucYenia Vię oraY prYX uwYglęTnieniu icU wXobrażeń na We-
ÜaW naucYanego prYeTÜioWu i TYięki WeÜu VprYXja auWonoÜiYacji ucYniów  
w proceVie roYwijania icU koÜpeWencji koÜunikacXjnej i ucYeniowej. PieTYa  
i  uÜiejęWnościH  o  kWórXcU  Üowa  powXżej  Vą ocYXwiście  ściśle  YwiąYane  Y  po-
VWawaÜi prYXVYłXcU i już akWXwnXcU YawoTowo naucYXcieli. P prYXpaTku 
wVpółpracX poÜięTYX niÜi a icU ucYniaÜi w raÜacU prakWXkowania TXTakWXki 
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auWonoÜiYującej nie To prYeceniania jeVW eÜpaWia oVób naucYającXcU w oTbiorYe 
YacUowań i poVWaw ucYniówH wYÜocniona wieTYą o icU WeoreWXcYnXÜ poTłożu.  

TrYeci proponowanX prYeY naV eleÜenWH nieoTłącYnie YwiąYanX Y po-
prYeTniÜi TwoÜaH a Wakże je warunkującXH Wo wieTYa na WeÜaW inWerTXVcXpli-
narności gloWWoTXTakWXki jako nauki. Nie Üożna poViąść uÜiejęWności Tiagno-
VWXcYnXcU beY YnajoÜości pVXcUologii roYwoju cYłowieka (YwłaVYcYa jeśli 
ucYnieÜ jeVW TYiecko)H Wak jak i nie Üożna roYuÜieć WruTności w ucYeniu Vię 
(cYX Weż wVpierać ucYniów YTolnXcU) beY wieTYX Y YakreVu peTagogiki. SWąT 
akcepWację inWerTXVcXplinarności gloWWoTXTakWXki uYnajeÜX Ya poVWawę nale-
żącą już To YakreVu świaToÜości epiVWeÜologicYnej. 

I w końcuH w YakreVie poTejścia inWerkulWurowegoH kWórego VWoVowanie 
w proceVie naucYania-ucYenia Vię JO akWXwuje Yarówno Vferę świaToÜości 
prYeTÜioWowejH jak i Vferę świaToÜości epiVWeÜologicYnej oVób naucYają-
cXcUH koniecYne jeVW roYwijanie u VWuTenWów jako prYXVYłXcU naucYXcieli VYe-
rokiego YakreVu uÜiejęWności Y obVYaru wieTYX prYeTÜioWowejH oraY klucYo-
wXcU koÜpeWencji VpołecYnXcUH a YwłaVYcYa poVWawX oWwarWości i wrażliwości 
na inność. Ta VYWuka wejścia na poYioÜ agoniVWXcYnej relacji Y InnXÜH nie 
WXlko w wXÜiarYe filoYoficYnXÜH ale Wakże cYXVWo pragÜaWXcYnXÜH wXTaje Vię 
bXć klucYowXÜ warunkieÜ To wejścia na poYioÜ epiVWeÜologicYnej świa-
ToÜości naucYXciela JO jako reflekVXjnego prakWXka. 

 

PRRNMÓIOT  1. TRANSPORQCJA  2. TRANSPORQCJA 

 PINMRA – Treść UÓINJĘTNOŚCI – NfekW POSTAPQ – NfekW 

MyTakWyka 
jęYyków obcycU 
(gloWWo- 
TyTakWyka) 

prYegląT ÜeWoT 
naucYania 

uÜiejęWność Velekcji i świaTo-
Üego wXboru VWoVownXcU 
ÜeWoT ToVWoVowanXcU To 
konWekVWu kVYWałcenia (świa-
ToÜość prYeTÜioWowa); 

oWwarWość na różnoroTność 
ÜeWoT pracX i elaVWXcYność 
w ocenie icU efekWXwności; 

prYegląT VWraWegii 
ucYenia Vię – TXTak-
WXka auWonoÜiYująca 

uÜiejęWność TiagnoYowania 
VWraWegii obieranXcU prYeY 
ucYniów i uwYglęTnianie 
inTXwiTualiYacji w naucYaniu  
i ucYeniu Vię JO (świaToÜość 
prYeTÜioWowa i epiVWeÜolo-
gicYna); 

wrażliwość na inTXwiTual-
ne cecUX ucYniaH eÜpaWia  
w oTbiorYe YacUowań  
i poVWaw ucYniów; 

inWerTXVcXplinarność 
gloWWoTXTakWXki jako 
nauki 

uÜiejęWność Tefiniowania 
probleÜów w proceVie NIU JO 
Y perVpekWXwX gloWWoTXTak-
WXcYnej prYX uwYglęTnieniu 
wieTYX Y obVYaru nauk po-
krewnXcUH Wj. jęYXkoYnawVWwoH 

akcepWacja 
inWerTXVcXplinarności 
gloWWoTXTakWXki i goWowość 
To ukierunkowanego 
wXkorYXVWXwania wieTYX  
Y obVYaru nauk pokrew-
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peTagogikaH pVXcUologiaH 
filoYofia jęYXkaH VocjolingwiVWX-
ka iWT. (świaToÜość epiVWe-
ÜologicYna); 

nXcU w inWerpreWowaniu  
i prowaTYeniu proceVu 
naucYania; YTolność ÜeWa-
obVerwacji; 

 

poTejście inWerkulWu-
rowe w NIU JO 

uÜiejęWność Velekcji i świaTo-
Üego wXboru fakWów kulWu-
rowXcU To uwYglęTnienia  
w proceVie naucYania i ucYenia 
Vię jęYXka VpecjaliYacji (świa-
ToÜość prYeTÜioWowa)H 
uÜiejęWność ÜeTiacji inWerkul-
Wurowej poprYeY wprowaTYa-
nie fakWów Y kulWurX jęYXka 
Tocelowego w YroYuÜiałX Tla 
oVób ucYącXcU VięH ale nieVWe-
reoWXpowX i nieuproVYcYonX 
VpoVób i icU konfronWowanie  
Y wXobrażeniaÜi ucYniów  
i fakWaÜi Y icU kulWurX ojcYXVWejH 
beY UierarcUiYowania kulWur 
(świaToÜość prYeTÜioWowa  
i epiVWeÜologicYna); 

oWwarWość na inną kulWurę 
oraY na inne niż właVne 
wXobrażenia na WeÜaW Wej 
kulWurX i kulWurX ojcYXVWejH 
wrażliwość na YinTXwiTu-
aliYowanX VpoVób inWerpre-
Wowania fakWów kulWuro-
wXcU i YjawiVk inWerkulWu-
rowXcU Ye VWronX oVób 
ucYącXcU Vię; YnajoÜość 
ÜecUaniYÜów pragÜaWXki 
jęYXkowej w konWekście 
ÜięTYXkulWurowościH świa-
ToÜość ÜeWajęYXkoYnaw-
cYa; 

 

Tabela 1J MoTelowe ujęcie proceVu roYwijania świaToÜości prYeTÜioWowej i epi-
VWeÜologicYnej oparWe o WranVpoYXcje wieTYX w uÜiejęWności i uÜiejęWno-
ści w poVWawX w YakreVie gloWWoTXTakWXki. 

 
5. Uwagi końcowe 
 
OońcYąc  naVYą reflekVjęH  pragnieÜX  jeVYcYe  raY  poTkreślić koÜpleÜenWarnX  
cUarakWer  wieTYX naukowej  i  oVobiVWej  naucYXcieliH  i  VWwierTYićH  że o ile  świa-
ToÜość prYeTÜioWowa ÜogłabX bXć uYnana Ya głównX ÜoWor roYwoju wieTYXH 
uÜiejęWności i poVWaw gloWWoTXTakWXka jako prakWXkaH Wo świaToÜość epiVWe-
ÜologicYna VWanowi poTVWawę roYwoju jego ÜXślenia krXWXcYnego i jego koÜ-
peWencji ÜeWoTologicYnXcU jako baTacYa. NależałobX Wo ocYXwiście uwYglęTnić 
w wiYji progreVji oTnoVYącej Vię To roYwijania obu WXpów świaToÜości. Rwa-
żXwVYX na fakWH że na eWapie forÜułowania celów ogólnXcU kVYWałcenia ÜaÜX 
ciągle To cYXnienia Y wieloYnacYnością i nieokreślonościąH warunkieÜ opera-
cXjności obu pojęć w proceVie kVYWałcenia naucYXcieli JO jeVW Yaproponowanie 
obVerwowalnXcU i ÜierYalnXcU prYejawów świaToÜości prYeTÜioWowej i epi-
VWeÜologicYnej na poVYcYególnXcU eWapacU icU eTukowania i w różnXcU konWek-
VWacU icU TYiałalności YawoTowej oraY baTawcYej. PoYwoliłobX Wo na wXpraco-
wanie gloWWoTXTakWXcYnego ÜoTelu kVYWałcenia naucYXcieli o koÜplekVowXÜ 
cUarakWerYe. MoTel Waki uwYglęTniałbX Y jeTnej VWronX poYnawcYą i ÜeWoTolo-
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gicYną VpecXfikę gloWWoTXTakWXki jako naukiH Y Trugiej VWronX również prakWXcY-
ną rolę naucYXciela JO w proceVie gloWWoTXTakWXcYnXÜ. 
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