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RNFLNOSJA NAM MRIAŁANINÓ A TOŻSAÓOŚĆ SPOŁNCRNA 
NAUCRQCINLA PN PSPÓLNOCIN PRAOTQOÓP 

ReflecWion on pracWice anT WeacUer Vocial iTenWiWy in WUe  
communiWy of pracWice 

TUiV arWicle aiÜV Wo TiVcuVV WUe probleÜ of a relaWionVUip beWween re-
flecWion anT iTenWificaWion in WUe coÜÜuniWX of NŃL WeacUing pracWiWion-
erV. TUe baVic WeneW iV WUaW reflecWion enableV inTiviTualV Wo conVWrucW 
anT VupplX reificaWion Wo coÜÜuniWX knowleTgeH wUicUH in WurnH allowV 
for WUeir iTenWificaWion aV legiWiÜaWe ÜeÜberV of WUe coÜÜuniWX. ITenWi-
WX iV neiWUer VWaWic nor pre-given. IW iV builW aV one ÜoveV WUrougU life anT 
cUangeV accorTing Wo one’V environÜenWal neeTVH one’V inWereVWV anT in-
WeracWionV. To expounT anT exeÜplifX WUeVe WeneWVH Wwo VaÜpleV of con-
verVaWionV in a coÜÜuniWX of language WeacUing pracWiWionerV are ana-
lXYeT. TUe analXViV aVpireV Wo reveal a TialecWic relaWionVUip beWween WUe 
proceVVeV of reflecWion anT iTenWificaWion. 

OeyworTVJ coÜÜuniWX of pracWiceH conWexWH languageH foreign language 
WeacUingH knowleTgeH poVWÜoTerniVÜH reflexiviWXH Vocial iTenWiWXH NŃL 
WeacUerH inWeracWion 

Słowa klucYoweJ wVpólnoWa prakWXkówH konWekVWH jęYXkH naucYanie jęYX-
ka obcegoH wieTYaH poVWÜoTerniYÜH reflekVXjnośćH WożVaÜość VpołecYnaH 
naucYXciel jęYXka angielVkiegoH inWerakcja 

 
 

1. PprowaTYenie  
 
Relacja poÜięTYX reflekVXjnością a WożVaÜością naucYXciela nie jeVW poTej-
Üowana w VpoVób beYpośreTni jako nieYależnX probleÜ baTawcYX. NajcYę-
ściej Üożna naWknąć Vię na oÜówienie YagaTnienia prYX okaYji oTrębnXcU 
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opiVów Twu powXżVYXcU proceVówH Wj. reflekVXjności i WożVaÜości (GabrXś-
ŁarkerH 2012; OwiaWkowVkaH 2005). ŃakW iVWnienia YwiąYku poÜięTYX WożVaÜo-
ścią i reflekVXjnością nie jeVW kweVWionowanXH naWoÜiaVW jego cUarakWer nie 
YoVWał wXcYerpująco opiVanXH w VYcYególności w oTnieVieniu To naucYXcieli 
jęYXków obcXcUH prakWXkującXcU w cYaVacU poVWÜoTerniYÜuH ToÜinującej 
YÜianXH alWernaWXwnXcU wXborów i konflikWów WożVaÜości. PoniżVYX arWXkuł 
jeVW próbą wXkaYania iVWnienia pośreTniego YwiąYku poÜięTYX reflekVXjnością 
jeTnoVWki a jej WożVaÜością VpołecYną. ReflekVjaH roYuÜiana jako arWefakW 
buTującX wieTYę we wVpólnocie TYiałańH uÜożliwia iTenWXfikację jeTnoVWek 
YTolnXcU To Wakiego wXViłku ÜeWapoYnawcYego jako cYłonków Tanej wVpól-
noWX. SWopień iTenWXfikacji i auWoiTenWXfikacji Ye wVpólnoWą TYiałań YależX 
beYpośreTnio oT wielkości i jakości WworYonej wieTYX.  
 
2. ReflekVyjność a WożVamość w ponowocYeVności 
 
ReflekVXjność cYłowieka Üoże bXć roYuÜiana w VpoVób najbarTYiej ogólnX 
jako VpoVób raTYenia Vobie cYłowieka Y właVną aTekwaWnością bądź jej bra-
kieÜ w różnoroTnXcU VXWuacjacU żXciowXcU. ReflekVXjność pojÜowana jako 
„naÜXVł naT właVnXÜ TYiałanieÜ” (OwiaWkowVkaH 2005J 13) wXTaje Vię jeT-
nak niewXVWarcYająca w cYaVacU poVWÜoTerniYÜuH kieTX cYłowiek nie Üoże 
baYować na WXÜH co YoVWało oTkrXWeH ale nieuVWannie jeVW konfronWowanX  
Y  cYXÜś nowXÜH  cYego  nie  jeVW  w  VWanie  roYwiąYać Ya  poÜocą poYnanXcU  
reguł cYX YTobXWego ToświaTcYenia (OwiaWkowVkaH 2005; ScUönH 1983).  

ReflekVXjność w ponowocYeVności jeVW pojÜowana jako efekW krXWXcY-
nego VWoVunku cYłowieka To właVnej wieTYXH YaVobów poYnawcYXcUH uÜie-
jęWności i Üożliwości uÜXVłowXcU i fiYXcYnXcU. AkWXwność Wa wXÜaga kapiWa-
łu inWelekWualnegoH kWórX nie wiąże Vię już WXlko Y wieTYą poViaTanąH ale wie-
TYą „nieuVWannie powołXwaną To iVWnienia” i „ÜeWoTologią WworYenia wie-
TYX” (OwiaWkowVkaH 2005J 13). PeTług Wej TefinicjiH reflekVXjność jeVW Üożliwa 
TYięki wieTYXH jaką cYłowiek jeVW w VWanie wXWworYXć na poWrYebę VaÜoocenX 
i jej uakWualnienia oraY ocenX innXcU luTYi i YjawiVk. R Trugiej VWronXH Wo wła-
śnie reflekVja poYwala na ciągłe buTowanieH uYupełnianie i uakWualnianie 
wieTYX poTÜioWu poYnawcYego. PoÜięTYX reflekVXjnością a wieTYą iVWnieje 
więc VprYężenie YwroWneJ jeTna poYwala na WworYenie TrugiejH a jeTnocYeśnie 
Wa Truga uÜożliwia iVWnienie Wej pierwVYej.  

NieuVWanne uświaTaÜianie właVnej wieTYX i ToświaTcYeń prYeVYłXcU 
oraY uYgaTnianie i TopaVowanie icU YnacYeń To wXÜagań prYXVYłXcU jeVW 
proceVeÜ WworYenia właVnej WożVaÜościH roYuÜianej jako proceV kreowania 
VaÜego Viebie wciąż i w każTej VXWuacji. Takie ujęcie WożVaÜości jeVW cUarak-
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WerXVWXcYne Tla nurWu poVWÜoTerniVWXcYnegoH a w konflikcie Y eVencjaliVWXcY-
ną Weorią WożVaÜościH gTYie jeVW ona Tefiniowana jako konVWrukW poYnawcYXH 
kWórX raY nabXWX nie ulega YÜianie poT wpłXweÜ nowXcU ToświaTcYeń.  

P poVWÜoTerniYÜie WożVaÜość jeVW prYeTÜioWeÜ ToYwolonej YÜianX. 
OwiaWkowVka WwierTYiH że „[W]ożVaÜość jeVW uTYiałeÜ VaÜego cYłowiekaH jeVWe-
śÜX WXÜH co Y Viebie cYXniÜX Viłą naVYego „cUcenia”H naVYXcU pragnieńH  
a prYeTe wVYXVWkiÜ wiYji Viebie” (2005J 33). RÜiana jeVW ogranicYona nie WXlko 
prYeY VaÜego cYłowiekaH ale Wakże prYeY wVpólnoWęH w kWórej on funkcjonuje. 
RÜiana nie Üoże bXć Towolna i cUoć jeVW TobrowolnaH poTlega konWroli WraTX-
cjiH kulWurXH inVWXWucjiH norÜ VpołecYnXcUH WYw. „ToÜinującXcU TXVkurVów” (ang. 
M-TiVcourVe w GeeH 2010) albo „naTrYęTnXcU narracji” (ang. maVWer narraWiveV 
w  ŁaÜbergH  2011)H  co  w  konVekwencji  oYnacYaH  że  WworYenie  WożVaÜości  nie  
jeVW proceVeÜ cYXVWo pVXcUicYnXÜ cYX uÜXVłowXÜH ale YacUoTYi w obecności 
innXcU luTYi i w konkreWnXÜ oWocYeniu Üakro i Üikro kulWurowXÜ. Jak WwierTYi 
ŁaÜberg (2000)H  w każTej  VXWuacji  cYłowiek próbuje  ulokować VaÜego Viebie  
na  określonej  poYXcji  (ang.  Velf-poViWioning)  i  jeTnocYeśnie  jeVW  lokowanX  na  
określonXcU poYXcjacU prYeY innXcU (ang. being poViWioneT). TożVaÜość cYło-
wieka poTlega więc auWokonVWrukcji w raÜacU ToYwolonXcU prYeY konWekVW 
VXWuacXjnX i VpołecYno-kulWurowX. Nie Üoże bXć kVYWałWowana wXłącYnie we-
dług poWrYeb i celów jeTnoVWkiH ale ÜuVi uwYglęTniać raÜX Üikro i Üakro kon-
WekVWuH co oYnacYaH że jeTnoVWka poWrYebuje wieTYX na WeÜaW jej VaÜejH wieTYX 
o innXcU luTYiacU i świecie. Jak TowoTYi NrikVon (1968J 86)H „nie Üożna oTTYie-
lić roYwoju jeTnoVWkowego oT YÜianH jakie Üają ÜiejVce w VpołecYeńVWwie”H  
a ŁokVYańVki ToTajeH że „jeTnoVWka nie jeVW Wu VWrukWurą WrwałXcU właściwościH 
cecUH lecY TXnaÜicYnXÜ akWoreÜ wXpoVażonXÜ w powołXwane inWerakcXjne 
Tefinicje”H co „oTbXwa Vię TYięki wXkorYXVWaniu To Wego celu inWerVubiekWXw-
nXcU YaVobów VXÜbolicYnXcUH głównie jęYXka” (ŁokVYańVkiH 1989J 32). 

Rola jęYXka w proceVie kVYWałWowania WożVaÜości jeVW Twojaka. R jeTnej 
VWronXH jęYXk jako VXVWeÜ VXÜboliH cYęść TYieTYicWwa kulWurowego Tanej 
wVpólnoWXH wXpoVaża cYłowieka w narYęTYiaH kWóre Üoże on wXkorYXVWać  
w proceVie WworYenia kaWegorii poYnawcYXcUH w WXÜ kaWegorii Viebie VaÜego  
i innXcU. R Trugiej VWronXH jęYXk jeVW narYęTYieÜ akWXwnej koÜunikacji Y in-
nXÜi luTźÜiH a uÜiejęWność efekWXwnego korYXVWania Y jego YaVobów poYwa-
la na barTYiej Towolne kreowanie właVnego wiYerunku oraY roYpoYnawanieH 
naTawanie i aprobowanie określonej WożVaÜości innXÜ.  

ProceV kaWegorXYacji Tokonuje Vię poprYeY wXabVWraUowanie poTo-
bieńVWw i różnic wiYerunku właVnego i innXcU luTYi (TajfelH 1982; Tajfel i TurnerH 
1979)H co ToprowaTYa To określenia iTenWXcYności i różnicX poÜięTYX jeTnoVWką 
i grupą. TaÜ gTYie prYeważają poTobieńVWwa naVWępuje uWożVaÜianie Y grupą  
i VWopniowe prYejÜowanie perXferXjnXcU cecU grupXH co prowaTYi To Yacieśnie-
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nia relacji  jeTnoVWki Y grupą.  P VXWuacji  konflikWu WożVaÜości oVobowej i  WożVa-
Üości grupX TocUoTYi To wXklucYenia Y grupX i oTTalenia oT jej uregulowań. 

TożVaÜość ujÜowana jako „TYieło cYłowiekaH reYulWaW jego świaToÜXcU 
wXborów” (OwiaWkowVkaH  2005J  53)  opiera  Vię na  reflekVXjnościH  kWóra  nie  pro-
waTYi jeTnak To „YwiękVYającej Vię pewnościH ale To ÜeWoTologicYnego wąWpie-
nia” (ibiT.). PXborX ToWXcYą Yarówno wiYerunkuH jaki cYłowiek cUce i jeVW w VWa-
nie  wXkreować w  inWerakcji  Y  innXÜi  oraY  śroTkówH  kWóre  wXkorYXVWuje  w  WXÜ  
proceVie. P obu prYXpaTkacU jego wXbór jeVW ogranicYonX prYeY VYereg cYXnni-
ków  pVXcUologicYnXcUH  VpołecYnXcU  i  kulWurowXcUH  kWóre  YoVWałX  wVpoÜniane  
powXżej. PVYXVWkie one wXTają Vię jeTnak bXć YakoWwicYone w wieTYXH jaką 
cYłowiek WworYXH prYeWwarYa i akWXwnie VWoVuje w konWekVWacU VXWuacXjnXcU. 

 
3. PieTYa w kVYWałWowaniu WożVamości cYłowieka w ponowocYeVności 

 
PieTYa najcYęściej jeVW pojÜowana jako repoYXWoriuÜ inforÜacji YTobXWXcU 
prYeY cYłowieka w proceVie roYwoju i kVYWałcenia forÜalnego i prYecUowXwa-
nXcU w paÜięciH a wXTobXwanXcU w VXWuacjacU wXÜagającXcU oTwołania Vię 
To ToświaTcYeń prYeVYłXcU. P cYaVacU ponowocYeVnXcUH cYłowiek nie Üoże 
polegać na wieTYX YTobXWej w wXniku wcYeśniejVYXcU ToświaTcYeńH nie Üoże 
VWoVować uWarWXcU VcUeÜaWów TYiałańH racYej jego celeÜ jeVW „powołXwać ją 
[wieTYę] To iVWnienia” (OwiaWkowVkaH 2005J 13). PeTług koncepcji ScUöna 
(1983)H obecnie cYłowiek nie YajÜuje Vię roYwiąYXwanieÜ WeraźniejVYXcU 
probleÜówH lecY projekWowanieÜ prYXVYłXcU TYiałańH kWóre We probleÜX wX-
eliÜinują. OwiaWkowVka (2005) iTYie TalejH WwierTYącH że VWereoWXpowe Ya-
cUowania i TYiałania generują rXYXko i Yagrożenie Tla iVWnienia cYłowiekaH 
TlaWego cYłowiek powinien icU unikaćH abX YÜniejVYXć bądź wXeliÜinować 
rXYXko jego fiYXcYnego iVWnieniaH jak również VpołecYnego wXklucYenia. 

Co więcejH roYwój cXwiliYacXjnX ToprowaTYił To Wakiego prYXśpieVYenia 
WworYenia wieTYXH że cYłowiek nie jeVW fiYXcYnie w VWanie opanować jej w ca-
łości. P konVekwencjiH wieTYaH jaką poViaTa jeVW albo barTYo VkroÜna obję-
Wościowo (wąVka VpecjaliYacja)H albo barTYo powierYcUowna i w reYulWacie 
beYużXWecYna. OwiaWkowVka (2005J 22) Üówi Wu o „YaVobacU beYwieTYX”H WYn. 
wieTYXH kWóra jeVW nieprYXTaWnaH bo prYeVWarYałaH a ScUön (1983) WwierTYiH że 
naTÜiar WworYonej wieTYX i brak Üożliwości jej grunWownego opanowania 
prowaTYą To błęTów w TYiałaniacUH a w konVekwencji To krXYXVu Yaufania 
wieTYX oraY TeprofeVjonaliYacji i Teprecjacji VWaWuVu profeVjonaliVWX.   

P ponowocYeVności warWością okaYuje Vię ÜeWoTologia WworYenia wieTYX 
YaÜiaVW jej groÜaTYenia. PieTYa prYXTaWna Wo wieTYa WworYona „w biegu” poT 
TXkWanTo wXÜogów VXWuacXjnXcU. PieTYaH kWóra poYwala nie WXle roYwiąYXwać 
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probleÜXH co projekWować pożąTaną prYXVYłość i wcielać ją w żXcie. PieTYą aTe-
kwaWną jeVW więc wieTYa prakWXcYnaH oparWa na krXWXcYnej analiYie VXWuacji i Wwo-
rYeniu prakWXcYnXcU roYwiąYańH kWóre eliÜinują Yagrożenia „beYpiecYeńVWwa 
onWologicYnego” (OwiaWkowVkaH 2005J 15) cYłowieka. PieTYa użXWecYna jeVW wie-
TYą oparWą na reflekVji o WeraźniejVYościH ale ukierunkowaną na prYXVYłość.  

Tak pojÜowana wieTYa prakWXcYna jeVW cYęVWo w VprYecYności Y wieTYą 
WeoreWXcYnąITeklaraWXwnąH WYn. YTobXWą w proceVie kVYWałcenia i oparWą na 
ToświaTcYeniacU prYoTkówH co roTYi konflikW poÜięTYX proceVaÜi poYnaw-
cYXÜi i YacUowaniaÜi cYłowieka. OonflikWH jak WwierTYą baTacYe ponowocYe-
Vności (ŁeckH 2002; GiTTenVH 1991; JenkinVH 2008; OwiaWkowVkaH 2005)H jeVW 
cecUą cUarakWerXVWXcYną wieTYX cYłowieka w XXI w. PXnika on Y naWurX 
YÜian wVpółcYeVnej rYecYXwiVWości. Nie iVWnieje już rYecYXwiVWość VWabilnaH 
kierowana prawaÜi naWuralnXÜi i oparWXÜi na nicU regułaÜi VpołecYnXÜi  
i kulWurowXÜi. Pe wVpółcYeVności ToÜinuje kaWegoria wXboruH kWóra oTpo-
wiaTa Ya konflikWXH Y jakiÜi jeVW konfronWowanX wVpółcYeVnX cYłowiek. JeVW on 
YÜuVYonX To nieuVWannego wXboru poÜięTYX Vferą prXwaWności i Vferą pu-
blicYnąH poÜięTYX WXÜ co prawTYiwe i fałVYXweH poÜięTYX Wrwałością a TX-
naÜikąH poÜięTYX iTenWXfikacją i różnicą.  

Te VXWuacje Warcia poÜięTYX pVXcUofiYjologicYnXÜi ÜożliwościaÜi  
i aVpiracjaÜi jeTnoVWki a VWrukWurą karier oferowaną prYeY VpołecYeńVWwo 
prowaTYą To roYwoju WożVaÜości. Tak więc TokonXwanie świaToÜXcU wXbo-
rów i egYXVWencja w świecie naraVWającXcU VprYecYności cUarakWerXYują proceV 
kVYWałWowania WożVaÜości wVpółcYeVnego cYłowieka. JeTnocYeśnie roTYą po-
WrYebę Ywrócenia uwagi na uTYiał VaÜego cYłowieka w WworYeniu WożVaÜości. 
SWąT wXwoTYi Vię koncepcja „akWora VpołecYnego” (MeaTH 1934)H kWórX VaÜ 
WworYX Vwoją WożVaÜość. AkWor jeVW YTolnX To poTejÜowania TYiałańH kWóre 
ToprowaTYą To kVYWałWowania WożVaÜości weTług jego wiYji. AkWor Üa wie-
TYę nie WXlko ToWXcYącą WegoH co cUce oViągnąćH WYn. jaki obraY Viebie VWwo-
rYXćH ale również wieTYę prakWXcYną ToWXcYącą ÜożliwościH narYęTYi i VpoVo-
bów realiYacji Wej koncepcjiH jeVW więc w VWanieH kVYWałWując koncepcję VaÜego 
Viebie i innXcUH Tokonać reflekVji o Vobie VaÜXÜ i oWocYeniu.  

PieTYa akWora VpołecYnego w poVWÜoTerniYÜie jeVW TXnaÜicYnaH Wrak-
Wowana jako proceVH kWórego iVWoWą jeVW kreaWXwnaH świaToÜa TYiałalność 
poYnawcYa akWoraH w wXniku kWórej WworYX on „VubiekWXwną wieTYę ukrXWąH 
uYewnęWrYnianą w raÜacU VpecXficYno-konWekVWowXcU inWerakcji ÜięTYXluTY-
kicU  Ya  poÜocą określonXcU  śroTków  wXraYu”  (ŁenTkowVkiH  2012J  29).  Na-
rYęTYia jęYXkowe poYwalają na prYekVYWałcenie wieTYX ukrXWejH kWóra jeVW 
nieVWrukWuraliYowaną wieTYą jeTnoVWki w wieTYę jawnąH VforÜaliYowaną  
i VpołecYną. RTobXwanie wieTYX polega więc na ucYeniu Vię poprYeY Tokona-
nie reflekVji naT wieTYą ukrXWą i jej uYewnęWrYnienie (YwerbaliYowanie iIlub 
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wprowaTYenie w prakWXkę) w określonej wVpólnocie poViaTającej wVpólne 
narYęTYia wXraYu i TYiałania. 

 
4. TworYenie i TyfuYja wieTYy we wVpólnocie TYiałań 
 
TerÜin „wVpólnoWa prakWXki” (GacUH 2007)H „wVpólnoWa prakWXków” (OubiakH 
2008)H cYX „wVpólnoWa TYiałań” (ŁenTkowVkiH 2012) wXwoTYi Vię Y Weorii  VXWu-
acXjnego ucYenia VięH opracowanej prYeY J. Lave i N. Pengera w 1991 r. (CoÜ-
ÜuniWX of PracWice TUeorX). PeTług WXcU auWorówH wVpólnoWX TYiałań Vą wVYę-
TYieH a icU cecUą cUarakWerXVWXcYną jeVW wVpólne roYuÜienie celu i cUęć prYe-
konania Vię o WXÜH co wieTYą inni. Penger (1998) WwierTYiH że wVpólnoWę TYia-
łań Üożna  YTefiniować Ya  poÜocą WegoH  cYego  ToWXcYX  (ToÜena)H  Wego  jak  
funkcjonuje (relacje poÜięTYX cYłonkaÜi) i wXWworów jej TYiałania (YaVobów).  

PoTVWawą iVWnienia wVpólnoWX jeVW cUęć To ucYenia Vię i wcielania w żX-
cie konkreWnXcU TYiałań. ProceV ucYenia Vię jeVW proceVeÜ VpołecYnXÜH a nie 
cYXVWo pVXcUologicYnXÜH kWórX YacUoTYi TYięki YanurYeniu jeTnoVWki w TYiała-
nia określonej VpołecYności. PoVYcYególni cYłonkowie ucYeVWnicYą w proceVie 
ucYenia Vię w różnXÜ VWopniuH w Yależności oT poViaTanej wieTYX lub VWar-
VYeńVWwa. PXWwarYają oni wieTYęH wVpółpracując naT roYwiąYanieÜ proble-
Üów i TYieląc Vię prakWXcYnXÜi ToświaTcYeniaÜi. PieTYa jeVW więc oVaTYona 
w TYiałaniacU wVpólnoWX. MYięki niej cYłonkowie wVpólnoWX lepiej Vię poYnająH 
YwiękVYa Vię icU wYajeÜne Yaufanie i Vkłonność To TYielenia Vię wieTYąH co  
w reYulWacie prowaTYi To powiękVYenia YaVobów wieTYX inTXwiTualnej i gru-
powej. PeTług Nnkel i in. (2002)H proceV TYielenia Vię wieTYą jeVW proceVeÜ 
nieforÜalnXÜH a cYłonkowie Wakiej wVpólnoWX wXkVYWałcają właVną WożVaÜość 
oraY poTYielane warWości i YaVobX wieTYX.  

PVpółTYiałanie oYnacYa oTkrXwanieH konVWruowanie i wXWwarYanie 
prYeY cYłonków wVpólnoWX jeTnej wVpólnej rYecYXwiVWości (reificaWion)H WYn. 
WakicU arWefakWów (narYęTYiaH proceTurXH opowieściH jęYXk)H kWóre „urYecYo-
wiają określone aVpekWX icU TYiałania” (ŁenTkowVkiH 2012J 53 Ya PengerH 
1998). PVYXVWko Wo prowaTYi To wXWworYenia WożVaÜości wVpólnoWX oraY To 
określonego VpojrYeniaH roYuÜienia i świaToÜości Viebie VaÜego każTego  
Y cYłonków wVpólnoWX. TworYX Vię więc WożVaÜość wVpólnoWowa wXrażona 
głównie w forÜie określonXcU poVWawH YaVaTH UierarcUii warWości oraY „akcep-
Wacji określonej rYecYXwiVWości jako iVWoWnego punkWu oTnieVienia Tla właści-
wego roYuÜienia ViebieH właVnej UiVWoriiH WeraźniejVYości i prYXVYłości oraY 
oWacYającego świaWaH a Wakże w celu urYecYXwiVWniania Viebie w UarÜonii  
Y WXÜ poTVWawowXÜ roYuÜienieÜ” (ŁenTkowVkiH 2012J 53).  
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Nie wVYXVcX cYłonkowie jeTnakowo akWXwnie biorą uTYiał w TYiała-
niacU  wVpólnoWXH  co  oYnacYaH  że  różnX  jeVW  icU  wkłaT  w  proceVX  WworYenia  
YaVobów wieTYX wVpólnoWX i różnX VWopień iTenWXfikacji Y nią. ŁraYelWon  
i GorrX (2003) roYróżniają WrYX kaWegorie cYłonków wVpólnoWX weTług VWopnia 
icU Yaangażowania i Üożliwości WworYenia wieTYXH Wj. Wwórców wieTYXH użXW-
kowników wieTYX oraY biernXcU ucYeVWników. R kolei Penger (1998) wXróżnia 
cYWerX kaWegorie cYłonkoVWwa we wVpólnocie (pełneH perXferXjneH ÜarginalneH 
ouWViTerVkie) w Yależności oT VWopnia Yaangażowania w TYiałanie i cYęVWość 
konWakWów Y innXÜi cYłonkaÜi wVpólnoWX. TożVaÜość cYłonków wVpólnoWX 
jeVW więc Yróżnicowana i YÜienna w Yależności oT konWekVWu WeÜporalnego  
i prYeVWrYennegoH co oYnacYaH że w iVWnienie każTej wVpólnoWX TYiałań wbu-
Towane jeVW napięcie poÜięTYX YÜianą a VWabiliYacjąH a Wo prowaTYi To nie-
uVWannej reiTenWXfikacji jej cYłonków. 

   
5. ReflekVyjność i WożVamość we wVpólnocie TYiałania naucYycieli jęYyka 

angielVkiego jako obcego 
 
R ToWXcUcYaVowXcU roYważań wXnikaH że ÜaÜX To cYXnienia Y jakościowo 
nowXÜ TXVkurVeÜ w peTeuWologii. Mo opiVu i cUarakWerXVWXki profeVji na-
ucYXciela nie wXVWarcYają już WraTXcXjne VWrukWurX pojęciowe. Również po-
YioÜ opiVu YjawiVkowegoH kWórX To Wej porX wXYnacYał VpoVób WworYenia  
i TXVWrXbucji wieTYX okaYuje Vię niewXVWarcYającX. RoTYi Wo koniecYność VWa-
wiania pXWańH kWóre iÜplikują WworYenie wieTYX i kaWegorii pojęciowXcU po-
YwalającXcU na naYwanie nowej rYecYXwiVWości funkcjonowania naucYXciela.  

PojęcieÜH kWóre wXTaje Vię najWrafniej ujÜować jakość akWXwności 
wVpółcYeVnego naucYXciela jeVW WożVaÜość. ŁącYX ona w Vobie TialekWXkę iTen-
WXcYności  i  różnicXH  a  więc  poYwala  na  opiVanie  WegoH  co  cUarakWerXVWXcYneH  
WXpowe Tla Tanej jeTnoVWkiH VXWuacjiH grupX cYX roli VpołecYnejH a jeTnocYeśnie 
wVkaYuje na WoH co inneH iTioVXnkraWXcYne i nieWXpowe. TożVaÜośćH wVkaYując 
na WoH co w cYłowieku VWałe (konVWrukW ÜenWalnXH pocYucie właVnego „ja”) uwi-
TacYnia WoH co YÜienne i TXnaÜicYneH a Wo Y kolei uÜożliwia ucUwXcenie jeT-
noVWki w TYiałaniuH poTcYaV TokonXwania wXborów i kreowania alWernaWXw-
nXcU werVji VaÜego Viebie. P oTnieVieniu To YawoTu naucYXcielaH WożVaÜość 
poYwala na oTrYucenie akVjoÜaWu roli YawoTowej w jaką powinien Vię on wpi-
Vać na rYecY akWXwnego ucYeVWnicYenia w proceVie VWawania Vię naucYXcieleÜH 
VaÜopoYnania i VaÜookreślenia wXnikającego Y Tokonanej reflekVji oraY 
oWwiera Üożliwość „wXTźwignięcia Vię Y roli prYeTÜioWu i ujÜowania żXcia jako 
proceVu wXkracYającego poYa właVne ogranicYenia” (OwiaWkowVkaH 2005J 167).  
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ŚwiaToÜość właVnXcU ogranicYeńH ale Wakże właVnXcU inWencji i Üożliwo-
ści jeVW jeTnXÜ Y klucYowXcU cYXnnikówH kWóre YeYwalają na auWonoÜicYnX roYwój 
WożVaÜości naucYXcielaH kWóra wXkracYa poYa uWarWe raÜX roli YawoTowej. Mru-
giÜ eleÜenWeÜ jeVW uÜiejęWność WworYenia ÜeWoTologii wieTYXH co wiąże Vię  
Y uÜiejęWnością YTobXwania wieTYX użXWecYnej i uVuwanieÜ „prYeVYkóT epiVWe-
ÜologicYnXcU” (CackowVkiH 1992)H WYn. ToWXcUcYaVowej wieTYX i nabXWXcU uÜie-
jęWnościH kWóre Vą nieprYXTaWneH nieaTekwaWne i nie poTTają Vię YÜianie. MYiała-
nia naucYXciela nie ÜieVYcYą Vię w reperWuarYe YnanXcU ÜeWoT i VpoVobów re-
agowania i nie Üogą opierać Vię na akWualiYacji ÜinionXcU ToświaTcYeńH ponie-
waż najbogaWVYa wieTYa i inVWruÜenWX ÜeWoTXcYne Ye Vwej naWurX Vą niewXVWar-
cYające i nieVpecXficYneH a więc nie naTają Vię To beYpośreTniego użXcia w kon-
kreWnXÜ konWekścieH ale YawVYe wXÜagają WwórcYej aTapWacji.  

ATapWację uÜożliwia VXVWeÜ jęYXkaH TYięki kWóreÜu jeTnoVWka Tokonu-
jąc reflekVji naT YacUowanieÜ właVnXÜ i innXcU prYeTVWawicieli wVpólnoWX 
TYiałań WworYX nowe kaWegorie poYnawcYe. JęYXk jako poTVWawowe narYęTYie 
koÜunikacji ÜięTYXluTYkiej poYwala Wakże na uYewnęWrYnienie WXcUże kaWe-
goriiH a więc na prYekVYWałcenie wieTYX ukrXWej w jawną. Mla baTacYa jęYXk 
jeVW narYęTYieÜ wgląTu w VXVWeÜ poYnawcYX jeTnoVWki oraY ogląTu WegoH co 
TYieje Vię w inWerakcji. PXTaje Vię więcH że jeVW Wo najbarTYiej uniwerValne 
narYęTYieH jakiÜ TXVponuje cYłowiek Tokonując reflekVji i uYewnęWrYniając ją 
w VpołecYnXÜ proceVie kreowania WożVaÜości oVobowej. 

 
6. ReflekVja a kVYWałWowanie WożVamości w inWerakcji  
 
6.1. CUarakWeryVWyka TanycU  
 
P prYeTVWawionXÜ poniżej baTaniuH opierając na uniwerValności YaVWoVowań 
jęYXka jako narYęTYia poYnawcYegoH koÜunikacXjnego i baTawcYegoH Tokona-
łaÜ analiYX YacUowań werbalnXcU ucYeVWników TXVkuVji. PróbX oÜawiane  
w WXÜ arWXkule pocUoTYą Y więkVYego korpuVu YarejeVWrowanego w cYaVie 
WrYecU półWoragoTYinnXcU VeVjiH w Wrakcie kWórXcU VWuTenci nieVWacjonarnXcU 
VWuTiów Trugiego VWopnia kierunku angliVWXka na UniwerVXWecie ŁóTYkiÜ 
TXVkuWowali na WeÜaW wpłXwu naucYXciela na żXcie ucYnia. OÜawiane próbX 
YoVWałX Tobrane WakH abX YiluVWrować wpłXw uÜiejęWności TokonXwania re-
flekVji i jej beYpośreTniego uYewnęWrYniania na kVYWałWowanie profeVjonalnej 
WożVaÜości VXWuacXjnej naucYXciela jęYXka obcego. OażTX Y prYXWocYonXcU 
fragÜenWów pocUoTYi Y różnXcU TXVkuVjiH w kWórXcU uTYiał brałX We VaÜe 
oVobXH  ale  obraTX  WocYXłX  Vię w  Twu  jęYXkacU.  PrYXkłaT  1  jeVW  fragÜenWeÜ  
TXVkuVji w jęYXku angielVkiÜH obcXÜ Tla ucYeVWnikówH a prYXkłaT 2 w jęYXku 
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polVkiÜH icU jęYXku roTYiÜXÜ. Taka organiYacja TXVkuVji uÜożliwiła wXklu-
cYenie VWopnia biegłości w jęYXku obcXÜH jako cYXnnika TeWerÜinującego 
YacUowania werbalne jej ucYeVWników. 

NieYależnie oT fakWuH że wVYXVcX ucYeVWnicX TXVkuVji bXli VWuTenWaÜi 
VWuTiów ÜagiVWerVkicUH icU VWaż pracX bXł YróżnicowanXH ponieważ niekWórYX  
Y nicU uYupełniali wXkVYWałcenie kierunkoweH będąc w YawoTYie oT wielu laWH 
inni naWoÜiaVW Topiero VWawali u progu Vwej karierX YawoTowej. Rróżnicowa-
nie ToświaTcYeń YawoTowXcU cYX icU iTenWXcYność nie wXTają Vię jeTnak 
prYeVąTYać o YacUowaniacU inWerakcXjnXcU ucYeVWnikówH co iÜplikuje inne 
cYXnnikiH kWóre Üogą wpłXwać na We YacUowania. P poniżVYXÜ baTaniuH bę-
dę Vię VWarała wXkaYaćH że klucYową rolę w iTenWXfikacji i auWoiTenWXfikacji 
jeTnoVWki Ye wVpólnoWą TYiałań oTgrXwa uÜiejęWność TokonXwania bieżącej 
reflekVjiH co prowaTYi To WworYenia i uakWualnienia wieTYX wVpólnoWowej.  

 
6.2. AnaliYa 
 
PrYXkłaT 1 
 

1.  P8J WUe influence WUaW ÜX WeacUerV UaT on Üe iV WUaW I  Ton’W  like  
VcUool (.)I Uave verX baT ÜeÜorieV abouW ÜX WeacUerV reallX (.) Vo 
WUaW’V wUX I’Ü Uere   

2.  (laugUWer)   
3.  (…) 
4.  P1J becauVe Xou will unTerVWanT Xour pupilV  
5.  P8J QeV I will unTerVWanT I Uave Wo beJ= 
6.  P8J  =Uave Wo be a (.) WeacUer (.) 
7. P6J (.) iW’V ÜX Wurn= 
8. MJ =Vo wUaW are WUeVe baT ÜeÜorieV Xou Uave 
9. P8J I TiTn’W like ÜX WeacUerV becauVe WUeX WrieT Wo VWop ÜX inTiviTuali-

WX anT ÜX paVVionV juVW Wo Üake Üe VWuTX buW noW Üake Üe inWer-
eVWeT in WUe VubjecW (.) of courVe noW all of WUeÜ buW ÜoVW of WUeÜ 
VoÜe of WUeÜ (.) 

10. P8J (.) ÜaXbe becauVe everX WeacUer WUinkV WUaW UiV or Uer VubjecW iV 
WUe ÜoVW iÜporWanW 

11. MJ anX oWUer conWribuWionV  
 

PrYXkłaT 1 ukaYuje proceV kreacji WożVaÜości naucYXciela prYeY VWu-
TenWkę (P8)H kWóra nie poTjęła jeVYcYe pracX w YawoTYie naucYXciela. ŁaYując 
głównie na nacecUowanXcU negaWXwnie ToświaTcYeniacU ucYnia (baT memo-
rieV)H  P8  wXraża  cUęć wejścia  w  profeVję naucYXciela.  PXpowieTź 1  uYe-
wnęWrYnia jej VprYecYne poVWawX ToWXcYące wiYerunku naucYXcielaH proceVu 
naucYania i VYkołX. P8 nie lubi VYkołXH ale cUce YoVWać cYłonkieÜ wVpólnoWX 
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profeVjonaliVWów nieroYerwalnie YwiąYanej Ye VYkołą i kVYWałcenieÜ. Pragnie 
wejść w rolęH Y kWórą Vię nie iTenWXfikujeH a wręcY oTrYuca. Jej poVWawa wXra-
ża Tążenie To YÜianX wiYerunku naucYXcielaH co iÜplikuje akWXwnX uTYiał 
jeTnoVWki w WXÜ proceVie. P8 nie YaÜierYa oTgrXwać naTanej oTgórnie roli 
naucYXcielaH ale poprYeY reflekVję buTuje wieTYę o ÜożliwościacU WwórcYego 
jej konVWruowania. PerbaliYując Vwe ÜXśli w Wej konkreWnej VXWuacji inWerak-
cXjnej P8 uYewnęWrYnia wiYerunek naucYXcielaH Y kWórXÜ Vię iTenWXfikuje.  

PoTTając analiYie YawarWość wXpowieTYi P8 Y prYXkłaTu 1H łaWwo Ya-
uważyćH że inWuicXjnie oTrYuca ona forÜę kVYWałWowania WożVaÜości naucYX-
cielaH kWóra ToÜinowała we wcYeVnej nowocYeVnościH Wj. „prYeY VocjaliYację”H 
cYXli YanurYenie w prakWXkę (Scollon i ScollonH 2001). P aÜbiwalencji jej po-
VWaw uwiTacYnia Vię Tążenie To wXkreowania WożVaÜości naucYXciela cUarak-
WerXVWXcYnej Tla TwuTYieVWego pierwVYego wiekuH Wj.H oparWej na koÜpeWen-
cjacU YTobXWXcU w wXniku forÜalnego kVYWałcenia i poparWXcU cerWXfikaWaÜi. 
MlaWego P8 wXbiera kVYWałcenie uniwerVXWeckieH filologicYne (TlaWego Wu je-
VWem)H kWóre poYwoli jej na uYXVkanie oTpowieTnio cerWXfikowanXcUH forÜal-
nXcU kwalifikacji YawoTowXcU i wieTYę ekVpercką. Jawi Vię ona jako akWor 
poYnawcYX i VpołecYnXH YaangażowanX w proceV kreowania Vwej WożVaÜościH 
kWórX opierając Vię na ToświaTcYeniacU poprYeTnicU pokoleńH TążX To roY-
wiąYania YaTańH jakie cYekają ją w prYXVYłości.  

Jej  prYXVYłX  wiYerunek  nie  jeVW  jeVYcYe  jeTnak  jaVno  VprecXYowanX.  P8  
kVYWałWuje go „w biegu” uYupełniającH rewiTując i akWualiYując poT wpłXweÜ 
bieżącXcU wXTarYeń i ToświaTcYeń VXWuacXjnXcU oraY poT wpłXweÜ reflekVji  
o naucYaniuH To jakiej YÜuVYa ją uTYiał w TXVkuVji. Łieżąca reflekVja P8 uwiTacY-
nia Vię poprYeY jej Yaangażowanie w poleÜikęH akWXwne wXrażanie opinii i TYie-
lenie Vię VpoVWrYeżeniaÜi oraY w jej poVWawacU wYglęTeÜ innXcU roYÜówców. Jej 
WożVaÜość jeVW Weż akWXwnie kVYWałWowana prYeY innXcU ucYeVWników TXVkuVjiH co 
uYewnęWrYnia Vię w icU VWoVunku To wXpowieTYi i YacUowań P8. 

PXpowieTYi P8 Vą Tość Tługie w porównaniu To innXcU ucYeVWników 
TXVkuVji o poTobnXÜ profilu YawoTowXÜ. SYcYególnie YacUowanie P6H kWóra 
poTobnie jak P8 Topiero wkracYa w profeVję naucYXciela i nie poViaTa jeVYcYe 
żaTnego ToświaTcYenia YawoTowegoH jeVW wXraźnie oTÜienne oT YacUowa-
nia  P8.  PXpowieTYi  P6  Vą króWkie  i  YTawkoweH  a  jej  próbX  włącYenia  Vię  
w TXVkuVję nieporaTneH a wręcY uważane prYeY innXcU ucYeVWników jako nie-
pożąTane w Tanej cUwili. AkWXwność P8 YoVWaje Yauważona i YaakcepWowana 
prYeY innXcU ucYeVWników TXVkuVjiH w WXÜ prYXpaTku prYeY ÜoTeraWora (wX-
powieTź 8)H kWórX YacUęca P8 To TalVYej wXpowieTYiH ÜiÜo że P6 VXgnaliYuje 
cUęć wXrażenia Vwej opinii (wXpowieTź 7). P8 jeVW więc roYpoYnawana jako 
uprawnionX cYłonek wVpólnoWX TYiałańH a jej głoV licYX Vię w TXVkuVji. Lave  
i Penger (1991) WwierTYąH że WXlko oVobXH kWóre Vą w VWanie ToTać nowe ele-
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ÜenWX To wieTYX wVpólnoWowejH WYw. „reificaWion” Vą iTenWXfikowane jako 
cYłonkowie wVpólnoWX. RacUowanie inWerakcXjne P8 i innXcU ucYeVWników 
TXVkuVji wVkaYujeH że w prYXpaTku P8 auWoiTenWXfikacja Ye wVpólnoWą jeVW 
raWXfikowana prYeY uprawnionXcU cYłonków Wej wVpólnoWXH ponieważ jej re-
flekVja uYewnęWrYniona w wXpowieTYiacU jeVW oceniana jako arWefakW uboga-
cającX wieTYę wVpólnoWX. OTÜiennie jeVW oceniane TYiałanie P6H w kWórXÜ 
ucYeVWnicX TXVkuVji nie roYpoYnają TYiałań cUarakWerXVWXcYnXcU Tla wVpólno-
WXH a WożVaÜość P6 jako jej cYłonka jeVW TelegiWXÜiYowana. 

 
PrYXkłaT 2 
 

1. P2J ważne jeVW jeVYcYe Wo żebX bXć poVWrYegana jako oVoba kWóra 
paVjonuje Vię VwoiÜ prYeTÜioWeÜ (.) a nie WXlko oTwala roboWę 
i iTYie To ToÜu  

2. P6J TokłaTnie= 
3. P8J =w ogóle VwoiÜ YawoTeÜH nie WXlko VwoiÜ prYeTÜioWeÜ 
4. P6J [Wak] 
5. P4J [TYi]Viaj Wo kocUaÜ luTYiH TYiViaj opowiaTaÜ o biWwie poT 

grunwalTeÜH bla bla bla To wiTYeniaH Wo wVYXVWko 
6. P1J Wo  Weż jeVW  praca gTYie Wak naprawTę naVYą ÜeWoTą poTVWawo-

wą pracX i jakąś WecUniką jeVWeśÜX ÜX VaÜi (.) więc Wo jaką 
jeVWeśÜX oVobą co Vobą repreYenWujeÜX Wo jeVW Wo cYego Wak 
naprawTę ucYXÜX oprócY jakiejś WaÜ ÜerXWorXcYnej VWronX 
prYeTÜioWu (.) Tla Ünie jeVW Wo praca WruTna i Waka kWóra jeVW 
wXYwanieÜ bo nie wVYXVWko Ta Vię Wu wXucYXć (.) bo po proVWu 
pracując Vobą Wo jeVW i YÜęcYenie ÜaWeriału i ÜaÜX nieraY Weż 
złX TYień i Wo jeVW WruTne że po proVWu Wu nie Ta Vię jakbX oTTYie-
lić naVYej oVobX (.)  Wu nie Vą nuÜerki cXferki  że ÜX Vobie poYli-
cYaÜX cYX ÜaÜX gorVYX lepVYX TYień nie wieÜ (.) koniec koluÜ-
nX wXjTYie naÜ Waki VaÜ w roYlicYeniu WXlko po proVWu pracuje-
ÜX Vobą WuWaj We naVYe eÜocje i naVWroje Weż Üają YnacYenie  
i właśnie uÜiejęWność operowania WXÜ wVYXVWkiÜ Wo jeVW cUXba 
w WXÜ wVYXVWkiÜ najWruTniejVYe  

 

PrYXkłaT 2 iluVWruje YacUowanie naucYXcieli o TługiÜ VWażu pracX (P1H 
P2) na Wle YacUowań nowicjuVYX (P6H P8). P2 Vwą wXpowieTYią 1 poTkreśla 
relacXjnX cUarakWer WożVaÜości (bXć poVWrYegana jako oVoba). R jeTnej VWronX 
jeVW ona świaToÜa koniecYności poTejÜowania TYiałań i oTpowieTYialności 
jeTnoVWki Ya kreację właVnego wiYerunku (lokowanie VaÜego Viebie) a Y Tru-
giej VWronX YTaje Vobie Vprawę Y roli jaką oTgrXwają inni w WXÜ proceVie (bX-
cie  lokowanXÜ).  TożVaÜość nie  jeVWH  weTług  P2H  nabXWXÜ  raY  na  YawVYe   
i nieYÜiennXÜ YeVpołeÜ cecU oVobowościowXcU. PeTług niej każTX cYło-
wiek (akWor VpołecYnX)H Tokonując świaToÜXcU wXborów YacUowań werbal-
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nXcU i niewerbalnXcUH projekWuje właVną werVję WożVaÜości oVobowej i jeT-
nocYeśnie WworYX coraY Wo nowe werVje WożVaÜości VpołecYnejH a w WXÜ wX-
paTku YawoTowej. Inni akWorYX Üogą We warianWX WożVaÜości YaakcepWować 
bądź oTrYucić. CYXnnikieÜH kWórX weTług P2 TeWerÜinuje WożVaÜość naucYX-
cielaH jeVW paVja prYeTÜioWeÜ naucYania. PaVja iÜplikuje Togłębną YnajoÜość 
prYeTÜioWuH co Y kolei prowaTYi To roYwoju Wej pierwVYej. InnXÜi VłowX iÜ 
więkVYa wieTYa prYeTÜioWowa naucYXcielaH WXÜ więkVYe jego Yaangażowanie 
w  proceV  ucYenia  Vię.  PośreTnio  P2  WwierTYiH  że  wieTYa  prYeTÜioWowa  jeVW  
cYXnnikieÜ iTenWXfikującXÜ we wVpólnocie TYiałań. P oTpowieTYi P8 
VWwierTYaH że paVja ÜuVi ToWXcYXć YawoTuH a nie wXłącYnie TYieTYinX nauko-
wejH kWórej naucYanieÜ YajÜuje Vię TanX naucYXcielH a Wo VugerujeH że poVia-
Tanie wieTYX ÜeWoTXcYnej i peTagogicYnej jeVW koniecYne To kVYWałWowania 
WożVaÜości VpołecYnej naucYXciela. P6 wprawTYie YgaTYa Vię Y pogląTaÜi P8H 
ale icU nie roYwijaH a jej wXpowieTź prYecUoTYi nieYauważonaH ponieważ 
kolejni ucYeVWnicX TXVkuVji oTnoVYą Vię To wXpowieTYi P8H co świaTcYX o ulo-
kowaniu P8 jako uprawnionego cYłonka wVpólnoWX i oTrYuceniu P6.    

OulÜinacXjnXÜ ÜoÜenWeÜ TXVkuVji jeVW wXpowieTź P1H naucYXcielki  
Y TługiÜ VWażeÜ YawoTowXÜ (wXpowieTź 6)H w kWórej Tokonuje ona uWoż-
VaÜienia oVobX naucYXciela Y ÜeWoTą i WecUniką naucYania. P jej opiniiH Woż-
VaÜość naucYXciela jeVW kreowana w TYiałaniuH a naucYXcieleÜ nie Üożna 
VWać Vię poprYeY nabXcie oTpowieTnicU kwalifikacji i cerWXfikaWów. PrYeciwnieH 
WXlko poprYeY akWXwneH świaToÜe TYiałanie i VWoVowanie oTpowieTnicU prak-
WXk Tana oVoba Üoże bXć iTenWXfikowana jako prYeTVWawiciel Tanej wVpólno-
WX. OTwroWnie niż P8 (wXpowieTź 1H prYXkłaT 1)H P1 opWuje Ya kVYWałWowanieÜ 
WożVaÜości naucYXciela poprYeY „VocjaliYację” (Scollon i ScollonH 2001)H cYXli 
beYpośreTnie YanurYenie w prakWXce. PeTług niej wieTYa forÜalna i wX-
kVYWałcenie uniwerVXWeckie Vą TrugorYęTne w VWoVunku To oVobX naucYXcielaH 
kWóra TeWerÜinuje jakość kVYWałcenia.  

P1 poTkreśla Wakże TXnaÜikę proceVu kVYWałWowania WożVaÜości i jej 
złożoność. Oreacja WożVaÜości naucYXciela jeVW uwarunkowana jego TXVpoYX-
cjaÜi pVXcUofiYXcYnXÜi w konkreWnXÜ konWekście VXWuacXjnXÜ oraY poYXcją 
w VYerVYXÜ TXVkurVie VpołecYno-kulWurowXÜH w kWórXÜ Wen proceV YacUoTYi. 
P WakiÜ TXnaÜicYnXÜ proceVie WworYenia WożVaÜościH akWor VpołecYnX opie-
ra Vię na uÜiejęWności operowania Yarówno eleÜenWaÜi śroTowiVka jak  
i właVnej oVobX. AbX Wego TokonaćH ÜuVi on poViaTać nie WXle oTpowieTnią 
wieTYę prYeTÜioWowąH ale prYeTe wVYXVWkiÜ VaÜowieTYęH kWóra uÜożliwia 
poTejÜowanie efekWXwnXcU TYiałań i TokonXwanie wXborów w różnoroT-
nXcUH VXWuacXjnie YÜiennXcU konWekVWacU. P Wen VpoVóbH P1 wVkaYuje na 
warWość wieTYXH a właściwie na uÜiejęWność jej bieżącego WworYenia i VWoVo-
wania Yależnie oT wXÜagań TXVkurVu VpołecYnego i VXWuacXjnego. 
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P prYXkłaTYie 2H poTobnie jak w prYXkłaTYie 1H P6 – nowicjuVY we 
wVpólnocie TYiałań - nie wnoVi nowXcU arWefakWówH kWóre buTowałbX i roYwijałX 
wieTYę wVpólnoWX. PłącYa Vię w TXVkuVję poprYeY akWXwne VłucUanie. Nie bu-
Tuje wieTYX wVpólnoWowejH ale roYwija właVną. Nie Tokonuje właVnejH bieżącej 
reflekVjiH a jeTXnie poTąża Ya reflekVją poYoVWałXcU ucYeVWników TXVkuVji. Taka 
poVWawaH (cUarakWerXVWXcYna Tla ucYnia w proceVie kVYWałcenia) prowaTYi To 
TXVkrXÜinacji P6 w proceVie iTenWXfikacji Ye wVpólnoWą naucYXcieli i VXWuuje ją 
„po Trugiej VWronie biurka” (LorWieH 1975) cYXli we wVpólnocie ucYniów. 

 
7. PnioVki 
 
AnaliYa Twu króWkicU fragÜenWów TXVkuVji poÜięTYX ToświaTcYonXÜi i po-
cYąWkującXÜi naucYXcielaÜi uTowaTniaH iż uÜiejęWność TokonXwania bieżą-
cej reflekVji i buTowanie wieTYX wVpólnoWowej w oparciu o eleÜenWX konWek-
VWu inWerakcXjnego prowaTYą To iTenWXfikacji jeTnoVWkiH kWóra poViaTa Waką 
uÜiejęWnośćH jako cYłonka wVpólnoWX TYiałań. JęYXk jeVW narYęTYieÜH kWóre 
poYwala na uYewnęWrYnienie reflekVji i prYeÜianę wieTYX ukrXWej w wieTYę 
jawnąH kWórą TYieląc VięH cYłonkowie wVpólnoWX jeTnocYeśnie buTują i poVYe-
rYają. PieTYa buTowana w inWerakcji poYwala na iTenWXfikację jeTnoVWki jako 
prYXnależącej lub oTVWającej oT wVpólnoWX. ITenWXfikacje Üogą prYebiegać 
różnie w różnXcU konWekVWacU VXWuacXjnXcU. Tak więc jeTnoVWka iTenWXfiko-
wana w jeTnej grupie jako cYłonek Tanej wVpólnoWX Üoże bXć określana jako 
ouWViTer w innej VXWuacji. Na prYXkłaTH VWuTenW w Wrakcie prakWXk peTagogicY-
nXcU Üoże bXć iTenWXfikowanX jako naucYXcielH a poYa okreVeÜ prakWXk jako 
VWuTenW. O prYXnależności To wVpólnoWX TYiałań TecXTuje VYereg cYXnników 
VpołecYno-pVXcUologicYnXcUH ale bieżąca reflekVja realiYowana jęYXkowo wX-
Taje Vię klucYową w Wrakcie TXVkuVji WeÜaWXcYnXcU we wVpólnocie TYiałań. 
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