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PPROPAMRNNIN
ReflekVXjnX naucYXciel Wo peTagog unikającX ruWXnXH uWarWXcU VcUeÜaWówH beYkrXWXcYnego prYXjÜowania oTgórnie narYuconXcU prawT. To naucYXcielH kWórX
poWrafi i cUce oTpowieTnio reagować na pojawiające Vię probleÜXH analiYować
właVne VukceVX i porażki peTagogicYne oraY auWonoÜicYnie ToVWoVować ToVkonalenie YawoTowe To poWrYeb VwoicU i VwoicU ucYniów. Pracę naucYXciela cecUuje nieprYewiTXwalność i unikaWowość każTej VXWuacjiH Üa on ciągłX konWakW
Y ucYniaÜi o różnoroTnXcU cecUacU inTXwiTualnXcU i poWrYebacU eTukacXjnXcU.
TXlko reflekVXjnX prakWXk jeVW w VWanie wieloaVpekWowo ocenić VXWuację w klaVieH
poTjąć rXYXko i wTrożyć innowacXjne roYwiąYania TXTakWXcYne i wXcUowawcYe.
RoYwijanie poVWaw reflekVXjnXcU powinno roYpocYąć Vię już na poYioÜie
prYXgoWowXwania VWuTenWów To wXkonXwania YawoTu. OVYWałcenie naucYXcieli Üa na celu nie WXlko roYwijanie wieTYX i koÜpeWencji Y YakreVu TXTakWXkiH
peTagogiki i pVXcUologiiH ale Wakże YacUęcanie To TociekliwościH analiYX właVnXcU TYiałań oraY VaÜoTYielnego poTejÜowania kroków naprawcYXcU. PażnXÜ eleÜenWeÜ kVYWałcenia naucYXcieli jeVW Wakże prakWXka peTagogicYnaH
poTcYaV kWórej prYXVYli naucYXciele Üają okaYję reflekVXjnie oTnieść poYnaną
w cYaVie VWuTiów wieTYę WeoreWXcYną To rYecYXwiVWości VYkolnej.
Łiorąc poT uwagę olbrYXÜie YnacYenie reflekVji w żXciu YawoTowXÜ
naucYXcieli jęYXków obcXcUH niniejVYX nuÜer Neofilologa w całości poświęconX jeVW roYważanioÜ na WeÜaW reflekVXjnego naucYania. P pierwVYej cYęści
uÜieVYcYono arWXkułX Vkupiające Vię na prYXgoWowaniu VWuTenWów To wXkonXwania YawoTu naucYXcielaH naWoÜiaVW Truga ToWXcYX poVWaw reflekVXjnXcU
prakWXkującXcU oraY eÜerXWowanXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU.
ArWXkuł NlżbieWX RawaTYkiej-ŁarWnik VWanowi niejako wVWęp To całego
nuÜeruH gTXż Yawiera Tefinicję reflekVji oraY TXVkuVję na WeÜaW jej roli
w TXTakWXce jęYXka obcego. OTwołując Vię To VXWuacji prawnej i uwarunkowań VpołecYnXcUH AuWorka wVkaYuje na powoTX YaniecUania TYiałań proÜującXcU poVWawX reflekVXjne w proceVie kVYWałcenia VWuTenWów – prYXVYłXcU
naucYXcieli. R kolei ŁeaWa OarpińVka-MuViał i IYabela OrcUowVka prYeTVWawia-
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ją próbę uVXVWeÜaWXYowania pojęć świaToÜości prYeTÜioWowej i epiVWeÜologicYnej oraY icU roli w obVYarYe polVkiej gloWWoTXTakWXki. AuWorki Ywracają
uwagę na poWrYebę wXpracowania ÜoTelu kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków
obcXcUH kWórX YakłaTałbX roYwijanie obu WXpów świaToÜości. IYabela Marciniak prYeTVWawia VpoVobX kVYWałWowania poVWaw reflekVXjnXcU VWuTenWów –
prYXVYłXcU naucYXcieli w oparciu o VWanTarTX ÜiniVWerialne Y 2004 oraY 2012
roku. ArWXkuł Yawiera Wakże reflekVje VWuTenWów ToWXcYące icU WeoreWXcYnego
i prakWXcYnego prYXgoWowania To wXkonXwania YawoTu.
NaVWępne arWXkułX Yawierają opiV baTań ToWXcYącXcU reflekVji. ArWXkuł
NwX CYajki prYeTVWawia baTanie w TYiałaniuH kWórego celeÜ jeVW roYwijanie
uÜiejęWności reflekVXjnXcU VWuTenWów. ŁaTanie wXkaYałoH iż wTrożenie ćwicYeń inVpirującXcU To reflekVji na YajęciacU Y ÜeWoTXki naucYania jęYXka angielVkiego Üiało poYXWXwnX wpłXw na uÜiejęWność analiYX właVnXcU TYiałań
TXTakWXcYnXcU VWuTenWów. OonWXnuując roYważania naT prYXgoWowXwanieÜ
VWuTenWów To pracX naucYXcielaH HaTrian LankiewicY Ywraca uwagę na rolę
„languaging”H cYXli alWernaWXwnej forÜX uTYielania inforÜacji YwroWnejH w roYwijaniu reflekVXjności w proceVie YTobXwania wieTYX ÜeWoTXcYnej. R kolei
wXniki ekVperXÜenWu prYeTVWawionego prYeY OrYXVYWofa OoWułę wVkaYują na
iVWnienie YwiąYków poÜięTYX ÜXślenieÜ reflekVXjnXÜ VWuTenWów i icU uÜiejęWnością wTrażania nowXcU WecUnologii w klaVie.
P pierwVYXÜ arWXkule oTnoVYącXÜ Vię To roli reflekVji w żXciu naucYXcielaH MagłorYaWa JeTXnak prYeTVWawia rolę reflekVji w europejVkiej poliWXce jęYXkowej oraY Tokonuje analiYX TokuÜenWówH ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcU i inicjaWXw eTukacXjnXcU OoÜiVji NuropejVkiej i RaTX NuropXH kWórXcU głównXÜ celeÜ
jeVW proÜowanie reflekVXjności ucYniów i naucYXcieli. ArWXkuł OaÜili Ciepieli
oTnoVi Vię To YwiąYku ÜięTYX reflekVją naucYXciela jęYXków obcXcUH WożVaÜością
VpołecYną i iTenWXfikacją we wVpólnocie prakWXków. PrYeprowaTYona analiYa
TXVkurVu poYwala na wXciągniecie wnioVkuH iż iTenWXfikacja jeTnoVWki jako cYłonka wVpólnoWX TYiałań jeVW Yależna oT ciągłej reflekVji i świaToÜości wVpólnoWowej. R kolei MoroWa PerbińVka Vkupia Vię na reflekVjacU auWobiograficYnXcU eÜerXWowanXcU naucYXcielek jęYXków obcXcU w Wrakcie i po YakońcYeniu karierX
YawoTowej. AnaliYa icU biografii YawoTowXcU poYwoliła na YiTenWXfikowanie
prYejawów reakWXwnościH eÜoWXwności i VprawcYości na różnXcU eWapacU pracX.
MaÜ naTYiejęH że arWXkułX YawarWe w niniejVYXÜ nuÜerYe Neofilologa
będą iVWoWnXÜ głoVeÜ w TXVkuVji na WeÜaW roli reflekVji w naucYaniu jęYXków
obcXcU i źróTłeÜ inVpiracji Tla eTukaWorów naucYXcieli pragnącXcU roYwijać
poVWawX reflekVXjne VWuTenWów na eWapie prYXgoWowania To wXkonXwania
YawoTu naucYXciela.
Anna CYura
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UniwerVXWeW ParVYawVki

RNFLNOSJA P RAPOMRIN NAUCRQCINLA –
RAŁOŻNNIA A RNALNN ÓOŻLIPOŚCI RNALIRACJI
ReflecWion in WUe WeacUing profeVVion – founTaWionV
anT real poVVibiliWieV for implemenWaWion
TUe caWegorX of reflecWion UaV a long WraTiWion in eTucaWion. TUe aiÜ of
WUiV arWicle iV Wo focuV on WUe reaVonV for WUe TifficulWieV of puWWing WUiV
conVWrucW inWo pracWice anT on eTucaWional conVequenceV of WUiVH aV well
on VoÜe paraToxeV in eTucaWion WoTaX. AÜong WUe Üain reaVonV for WUe
TifficulWieV are TiVcuVVeTJ WUe inWerpreWaWion of reflecWionH WUe TiVregarT
for WUe VpecificV of WUe profeVVion of WUe ŃL WeacUer in curriculuÜ VWanTarTV anT aTÜiniVWraWive regulaWionV anT WUe negaWive influence of ÜarkeW-orienWeT iTeologX on eTucaWion anT WeacUer Wraining. TUe lack of
coÜpreUenVion ofH anTIor WUe ÜiVinWerpreWaWion of WUe iTea of reflecWion
Uave negaWive conVequenceV for eTucaWion anT WeacUer Wraining. TUe arWicle concluTeV wiWU VoÜe VuggeVWionV for WUe WeacUer anT pupil eTucaWionH incluTing a broaTlX unTerVWooT iTea of reflecWion.
OeyworTVJ caWegorX of reflecWion in eTucaWionH paraToxeVH iTea of reflecWionH iÜpleÜenWaWionH WeacUer Wraining
Słowa klucYoweJ kaWegoria reflekVji w eTukacjiH paraTokVX iTea reflekVXjnościH realiYacjaH kVYWałcenie naucYXcieli

1. PprowaTYenie
PprowaTYenie kaWegorii reflekVji To naucYania Üa już kilkuTYieVięcioleWnią
WraTXcję. RwłaVYcYa oT laW 80. kaWegoria Wa VWanowiła prYeTÜioW analiYH TXVkuVjiH konferencji i Üa już barTYo bogaWą liWeraWurę. P ÜoiÜ arWXkule prYXpoÜnę YaWeÜ WXlko główne YagaTnienia YwiąYane Y koncepcją reflekVji. CeleÜ
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ÜoiÜ bęTYie naWoÜiaVW Vkupienie Vię na prYXcYXnacU WruTności w jej realiYacji i eTukacXjnXcU VkuWkacUH a Wakże na WowarYXVYącXcU iÜ w oTnieVieniu To
kaWegorii reflekVji paraTokVacU w obecnej rYecYXwiVWości eTukacXjnej.

2. OaWegoria reflekVji – jej prYypomnienie
CUoć roYważania o reflekVji w TXTakWXce Üożna Ynaleźć w liWeraWurYe facUowej
już oT laW 60. XX w.H Wo kaWegoria Wa roYwinęła Vię VYcYególnie w laWacU oVieÜTYieViąWXcU i najbarTYiej jeVW YwiąYana Y koncepcją reflekVXjnej prakWXki ScUöna
(1983). ScUön cYerpał inVpiracje Y prac MeweXa Y laW 30. XX wiekuH kWórX wXwarł
YnacYnX wpłXw na wVpółcYeVne VpoVobX określania YnacYeń eTukacXjnXcU reflekVji wXróżniając TYiałanie ruWXnowe (wXYnacYone WraTXcją) i reflekVXjne (powiąYane Y naÜXVłeÜ i analiYą). ReflekVja Wo wg ScUöna VwoiVWX roTYaj ÜXślenia
WowarYXVYącX TYiałaniuH roTYaj reakcji naucYXciela na VXWuacjeH kWóre WruTno roYwiąYać oTwołując Vię jeTXnie To poViaTanej już wieTYX i uÜiejęWności. ŹróTłeÜ
reflekVXjnego TYiałania jeVW pewien WXp uÜXVłowości YwiąYanX Y ÜXślenieÜ reflekVXjnXÜH kWóre iÜplikuje VWaTiuÜ wąWpieniaH niepewnościH oTcYuwania WruTnościH a Wakże akWXwnego poVYukiwania właściwego roYwiąYania. ReflekVja Wo
pewien proceV inWelekWualnXH polegającX na VWrukWurXYacjiH bądź reVWrukWurXYacji
ToświaTcYenia i poViaTanej wieTYXH narYęTYie poYwalające oTkrXć Yłożoność
YjawiVkH prYeciwTYiałać ruWXnieH VWereoWXpoweÜu poVWępowaniuH a Wakże WenTencji To polegania na inWuicji (OwiaWkowVkaH 1997J 142 i in.).
P liWeraWurYe YnajTYieÜX opiVX różnXcU roTYajów reflekVji. PrYXjÜującH że
reflekVja YawoTowaIpeTagogicYna naucYXciela Wo jego naÜXVłH analiYowanie oraY
wXprowaTYanie roYważnXcU i uprawoÜocnionXcU wnioVków ważącXcU na YawoTowXcU TecXYjacUH roYpaWruje Vię ją Ya ScUöneÜ głównie w aVpekcie reflekVji
w TYiałaniu i reflekVji naT TYiałanieÜ. ReflekVja w TYiałaniu prYebiega Y niÜ równocYeśnieH jeVW krXWXcYnXÜ YakweVWionowanieÜ Yałożeń właVnej wieTYXH uÜożliwia ToVWoVowanie TYiałania To konkreWnej VXWuacji i prowaTYi To jego ÜoTXfikacji. ReflekVja naT TYiałanieÜ TokonXwana jeVW naWoÜiaVW Y pewnego TXVWanVu
cYaVowegoH TYięki cYeÜu Üoże bXć barTYiej wVYecUVWronna i pogłębiona. SWanowi innX jakościowo aVpekW naÜXVłu. Jej prYeTÜioWeÜ jeVW roYważanie alWernaWXwH
uwYglęTnianie różnXcU punkWów wiTYeniaH prYX cYXÜ oba WXpX reflekVji rYaTko
wXVWępują w forÜie iYolowanej (MiYerekH 1999J 77).
RbliżonXÜ To pojęcia reflekVji w TYiałaniu jeVW reflekVXjna prakWXkaH kWórej ważną cecUą jeVW YTolność To WworYenia nowXcU warWości poYnawcYXcU
w VXWuacjacU peTagogicYnego TYiałania. ParunkieÜ jej funkcjonowania jeVW
wXVoki poYioÜ koÜpeWencji profeVjonalnejH roYuÜianej jeTnak nie jako biegłość wXkonXwania powWarYalnXcU YacUowańH ale jako uÜiejęWność raTYenia
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Vobie Y nowXÜiH unikaWowXÜi VXWuacjaÜi. R koncepcją reflekVji wiążą Vię Wakże
WYw. baTania w TYiałaniu (NllioWWH 1991) – poTejście baTawcYeH w kWórXÜ baTacY jeVW akWXwnXÜ ucYeVWnikieÜ i łącYX TYiałanie Y reflekVjąH prakWXką i WeoriąH
w celu roYwiąYania YaiVWniałXcU probleÜów TXTakWXcYnXcU. PrYXjÜuje VięH że
najbarTYiej warWościową i cUarakWerXYującą reflekVXjnego naucYXcielaH jeVW jego
VaÜoreflekVja (OoWuViewicYH 2008J 23) polegająca na połącYonXcU Y krXWXcYnXÜ
ÜXślenieÜ i VaÜooceną świaToÜXcU i prYeÜXślanXcU wXViłkacU poYwalającXcU
poprYeY VaÜoregulację i VaÜoocenę na ToVkonalenie Vię w YawoTYie.

3. RnacYenie i YaleWy reflekVji
OrXWXcYnXÜi aWrXbuWaÜi cYX właściwościaÜi reflekVji (obejÜującej reflekVję
w TYiałaniu i naT TYiałanieÜH reflekVXjną prakWXkęH baTania w TYiałaniuH reflekVję profeVjonalną iWp.) jeVW iTenWXfikacja probleÜu uYnanego Ya iVWoWnXH
WworYenie wielu ÜożliwXcU jego roYwiąYańH werXfikacja oraY wTrożenie nowego roYwiąYania. Takie TYiałania poYwalają naucYXcielowi na lepVYe YroYuÜienie uwarunkowań TeWerÜinującXcU TYiałania TXTakWXcYneH uÜożliwiają
krXWXcYną i WwórcYą YÜianę Y wXkonawcX cuTYXcU poÜXVłów w naucYXciela
kreaWXwnego i innowacXjnegoH świaToÜego i oTpowieTYialnego Ya wXniki
właVnej pracX. ReflekVja poYwala naucYXcielowi uwolnić Vię oT VWereoWXpów
i TogÜaWówH a Wakże ToprowaTYić To YÜianX leżącXcU u icU poTVWaw Weorii
oVobiVWXcUH Wj. nieuświaToÜionXcU VubiekWXwnXcU prYekonań VkłaTającXcU
Vię Y właVnXcU ToświaTcYeńH YreinWerpreWowanXcU Wreści naukowXcU lub ToświaTcYeń innXcU oVóbH VcUeÜaWów lekcjiH wXobrażeń. JeVW poTVWawą To krXWXcXYÜu wobec właVnXcU TYiałań i wpłXwa Wakże na wYroVW reflekVXjności
ucYniów (CYerepaniak-PalcYakH 1997J19H 25 i in.). ŁaTania ToWXcYące YaleW
reflekVXjnego kVYWałcenia naucYXcieli wXkaYałX więkVYą YTolność naucYXcieli
To VWrukWurXYacji VXWuacji i probleÜówH łaWwość Tefiniowania celów ucYnia
i uYnanie icU VaÜoTYielnościH YTolność To analiYX właVnego funkcjonowania
w relacjacU inWerperVonalnXcU i łaWwość nawiąYXwania konWakWów Y ucYniaÜiH
więkVYe pocYucie beYpiecYeńVWwaH pewności ViebieH oViąganie wXżVYego
VWopnia VaWXVfakcji Y pracX (MXlakH 1996J 55). UcYenie Vię bXcia reflekVXjnXÜ
naucYXcieleÜH Wo ucYenie Vię reflekVji w VWoVunku To właVnXcU ToświaTcYeń
TXTakWXcYnXcUH prYXjęcie YaVaTX VXVWeÜaWXcYnego kweVWionowania właVnej
prakWXki. ReflekVXjne ÜXślenie wraY Y auWoreflekVją i VaÜokonWrolą poYwala
na wXłanianie probleÜów i poTejÜowanie prób icU roYwiąYaniaH VprawTYanie WrafnościH urucUaÜianie WwórcYego ÜXślenia.
To wVYXVWko o reflekVji w YawoTYie naucYXcielaH jej YaleWacU Tla efekWXwnego proceVu naucYania i ucYenia Vię już prYecież wieÜX – TlacYego Ya-
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WeÜ YnowuH ÜiÜo bogaWej liWeraWurX na Wen WeÜaWH ÜiÜo prYekonania wielu
naucYXcieli co To roli Wej kaWegorii w eTukacji wracaÜX To Wego probleÜu?
Jakie Vą prYXcYXnX obVerwowanego YaniecUania bądź nie poTjęcia TYiałań
YÜierYającXcU To wTrożenia iTei reflekVyjności (obejÜującej w ÜoiÜ roYuÜieniu wVYelkie forÜX reflekVji – reflekVję w TYiałaniu i naT TYiałanieÜH auWoreflekVjęH reflekVXjną prakWXkęH reflekVję YawoTowąH reflekVję naT YawoTeÜ iWp.)
prYeY VaÜXcU naucYXcieli i prYeY TecXTenWów eTukacXjnXcU? MlacYegoH oT co
najÜniej kilkunaVWu laWH coraY cYęściej jeVWeśÜX konfronWowani Y aTÜiniVWracXjnXÜi paraTokVaÜiH roYporYąTYeniaÜi ogranicYającXÜi reflekVjęH a naweW YÜierYającXÜi wręcY To TYiałań prYeciwVWawnXcU Wej iTei?

4. Próba wyjaśnienia VyWuacji
RealiYacja iTei reflekVXjności w YawoTYie naucYXciela nie jeVW (Y barTYo wielu
powoTów) łaWwaH To Wego Yależna oT wielu cYXnnikówH Y kWórXcU najiVWoWniejVYe
(w ÜoiÜ oTcYuciu) cUciałabXÜ prYeanaliYować. PrYXWocYę główne prYXcYXnX
WruTności i YanieTbań w realiYacji YaÜierYeń Y laW 90. ToWXcYącXcU kaWegorii reflekVji YwiąYane Y naTÜiernXÜ uproVYcYenieÜ VaÜego pojęcia reflekVji i jej
prYeTÜioWuH Y WruTnXÜi warunkaÜi realiYacji. OÜówię VkuWki nieYnajoÜości
iIlub braku uYnania VpecXfiki YawoTu naucYXcielaH YwłaVYcYa naucYXciela jęYXków
obcXcU (JO) i warunków jego pracXH a Wakże niekorYXVWnX w konWekście kaWegorii
reflekVji wpłXw iTeologii rXnkowej na eTukację i kVYWałcenie naucYXcieli.
4.1. TruTności w roYumieniuIinWerpreWacji i realiYacji kaWegorii reflekVji oraY
wynikające Y nicU YanieTbania
CUoć pojęcie reflekVji i koncepcja reflekVXjnego naucYania Vą WrakWowane jako
jeTne Y cenWralnXcU kaWegorii wVpółcYeVnej eTukacji naucYXcielVkiej i VWanowią oT laW 80. prYeTÜioW wielu baTańH brak jeVW To Wej porX jeTnoliWego roYuÜienia reflekVjiH co powoTuje licYne konWrowerVje. Pojęcia reflekVji YawoTowej naucYXciela nie YnajTYieÜX ani w Słowniku PVXcUologicYnXÜ SYewcYuka (1985) ani w Słowniku PeTagogicYnXÜ Okonia (1987)H cYX w NncXklopeTii
PeTagogicYnej (1993). NieTookreśloność pojęć wcUoTYącXcU w YakreV reflekVji YawoTowej prowaTYi To VwoiVWej Towolności inWerpreWacji VaÜej kaWegorii
reflekVjiH cYęVWo To naTużXwania Wego pojęcia beY uwYglęTnienia jego głębokiego VenVu (CYerepaniak-PalcYakH 1997J 10). MXlące Tla naucYXciela i nie
YawVYe jeTnoYnacYnie roYuÜiane Üogą bXć Weż pojęcia YbliżoneH cUoć nie
WożVaÜeH jak wXÜieniane już reflekVXjne cYX krXWXcYne ÜXślenieH reflekVXjna
prakWXkaH reflekVja YawoTowaIpeTagogicYnaH auWoreflekVjaH kWóre (nie wnika-
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jąc jeTnak w roYróżnienia) w TalVYej cYęści referaWu będę roYuÜiała łącYnie
jako kaWegorięH iTeę reflekVji cYX reflekVXjności.
Główne WruTności i YanieTbania w realiYacji iTei reflekVji wXnikają Y uwarunkowań pVXcUologicYnXcUH naTÜiernego uproVYcYenia pojęcia reflekVji i jej
prYeTÜioWuH Y Vilnego oTTYiałXwania Weorii oVobiVWXcUH Y nieToVkonałości
kVYWałcenia prowaTYącej To nieToVWaWecYnej wieTYX profeVjonalnej naucYXcielaH
a Wakże Y braku Yapewnienia oTpowieTnicU warunków organiYacXjnXcU. ŁeYreflekVXjne TYiałanie jeVW wXgoTniejVYe i łaWwiejVYe – reflekVja wXÜaga bowieÜ
poważnego wXViłku poYnawcYego i YależX oT pewnego WXpu uÜXVłowości oraY
YaVobów inWelekWualnXcU naucYXciela. ReflekVja naruVYa Y naWurX rYecYX pewnośćH VWabilność i ruWXnowość TYiałań naucYXcielaH powoTując pewien TXVkoÜforW pVXcUicYnX. Jej WworYXweÜ Vą VprYecYności poYnawcYeH co oYnacYa koniecYność poViaTania prYeY naucYXciela wieTYX o różnej proweniencji ÜeWoTologicYnej (por. OwiaWkowVkaH 1997J 155).
PoTVWawą poWocYnego uVprawieTliwienia Tla niecUęWnie realiYowanej iTei
reflekVji jeVW Yawężenie pojęcia reflekVji głównie To obVYarów inVWruÜenWalnXcU
i łącYenie prYeY naucYXciela YaYwXcYaj Y koniecYnością równocYeVnej Y poTejÜowanXÜi TYiałaniaÜi obVerwacji i analiYX oraY VYXbkiÜ poTejÜowanieÜ aTekwaWnXcU TecXYji (por. CYerepaniak-PalcYakH 1997J 16-17). PoÜinięWe YoVWają
inne obVYarX reflekVjiH jak reflekVja naT Vobą w YawoTYie i żXciu oVobiVWXÜH naT
WXÜ cYego ucYXÜXH a co powinno bXć głównXÜ celeÜ naucYaniaH naT ukrXWXÜ
prograÜeÜH Wj. ÜiÜowolnXÜH nieświaToÜXÜ naucYanieÜ cYegośH co nie jeVW
oficjalnie ujęWe w prograÜieH a naweW Üoże bXć Y niÜ VprYecYne iWp.
Pewną blokaTę w urucUoÜieniu reflekVji VWanowią WYw. Weorie oVobiVWeH WworYące pewność prowaTYącą To ruWXnXH kWóra jeVW prYeciwieńVWweÜ
reflekVji. Teorie oVobiVWe VWanowią roTYaj ViWa poYnawcYego powoTującegoH że
akcepWowane Vą inforÜacje poWwierTYające naVYe wXobrażenia i oTrYucane
WeH kWóre poTważają VłuVYność naVYXcU prYekonań (RawaTYkaH 2001).
ŹróTło WruTności w realiYacji iTei reflekVji VWanowi Wakże nieToVWaWek wieTYX profeVjonalnejH roYuÜianej jako rYeWelnaH UoliVWXcYna oraY VXVWeÜaWXcYnie
akWualiYowana wieTYaH kWóra Üoże bXć źróTłeÜ YawoTowXcU inVpiracjiH VWanowić
poTVWawę głębokiego naÜXVłu i auWonoÜicYnXcU TecXYji naucYXciela. RoYproVYona poTcYaV kVYWałcenia wieTYa WeoreWXcYnaH nieuwYglęTniająca cYęVWo VpecXfiki
naucYania i ucYenia Vię jęYXków obcXcUH nieprYXVWawalność Weorii w YaYwXcYaj
roYuÜianXÜ YnacYeniu To prakWXki eTukacXjnejH wXnikająca Ye VkoÜplikowanXcU
ÜięTYX niÜi YwiąYkówH nie ułaWwia reflekVji i Taje pocYucie „YaToÜowienia”
prowaTYącego To pewników i ruWXnXH unieÜożliwiając jeTnocYeśnie TXVWanV To
YaiVWniałXcU probleÜów TXTakWXcYno-wXcUowawcYXcU.
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4.2. NieuwYglęTnienie Vpecyfiki YawoTu naucYyciela jęYyków obcycU w programacU
kVYWałcenia naucYycieli i w roYporYąTYeniacU aTminiVWracyjnycU
InnXÜ ważnXÜ źróTłeÜ WruTności w realiYacji iTei reflekVji w eTukacji jeVW
(ÜoiÜ YTanieÜ) nieYroYuÜienie i nieuYnanie VpecXfiki YawoTu naucYXcielaH
YwłaVYcYa naucYXciela JO. RawóT naucYXciela jeVW YawoTeÜ VYcYególnXÜ
Y wielu powoTów. P WXÜ YawoTYie nie cUoTYi głównie o prYekaY wieTYXH ale
o ucYenie VaÜoTYielności poYnawcYej i egYXVWencjalnejH wXjaśnianie i inWerpreWowanieH aniÜację akWXwności VaÜokVYWałceniowejH VWXÜulację WwórcYego
ÜXślenia iWp. NaucYXciel Wo cYłowiek wielowXÜiarowXH a bXcie naucYXcieleÜ
Wo YnacYnie więcej niż wXkonXwanie YawoTu. JeVW Wo profeVja WruTnaH o wXVokiÜ VWopniu Yłożoności i oTpowieTYialności VpołecYnej.
RawóT naucYXciela należX To grupX WYw. YawoTów VpołecYnXcUH w kWórXcU praca wXÜaga koniecYności VWałej bliVkiej VWXcYności pVXcUicYnoeÜocjonalnej Y innXÜiH angażując całą oVobowość. PoTÜioWeÜ pracX naucYXciela jeVW cYłowiekH ale w oTróżnieniu oT np. YawoTu lekarYa nie pojeTXncYa
oVobaH lecY grupaIklaVaH co VWanowi jeTnocYeśnie o koÜunikacXjnXÜ cUarakWerYe pracX naucYXciela i wXnikającXcU Y Wego konVekwencjacU. OoÜpeWencje
koÜunikacXjne naucYXciela Wo jeTnak nie WXlko Tająca Vię WecUnicYnie opanować uÜiejęWność prYekaYXwania inforÜacjiH Wo uÜiejęWność precXYXjnegoH poprawnego i VkuWecYnego jej forÜułowania Y uwYglęTnienieÜ wiekuH poYioÜu
inWelekWualnego i Üożliwości poYnawcYXcU ucYniówH uÜiejęWność akWXwnego
słucUania i eÜpaWXcYnego roYuÜienia Wreści i inWencji wXpowieTYi ucYniaH wXkorYXVWXwania jęYXka werbalnego i niewerbalnego w eTukacXjnXÜ poroYuÜieniuH YTolność To bXcia w Tialogu Y innXÜi i roYwiąYXwania konflikWów Y wXkorYXVWanieÜ wieTYX o koÜunikacji inWerkulWurowej (por. Owaśnica 2004J 300).
OoÜpeWencje koÜunikacXjne Yawierają YaWeÜ w pewnXcU YakreVacU koÜpeWencje VpołecYneH roYuÜiane jako VkuWecYneH akcepWowane VpołecYnie funkcjonowanie w konWakWacU Y innXÜiH obejÜujące poprawną koÜunikacjęH eÜpaWięH
aVerWXwnośćH uTYielanie wYÜocnień VpołecYnXcU iWp.
RawóT naucYXciela Wo YawóT nieVWanTarTowXH WwórcYX i innowacXjnX.
SXWuacje peTagogicYne Vą bowieÜ (ÜiÜo – Ya OwiaWkowVkąH 1997J 56 –
błęTnej opinii na Wen WeÜaW prawie 25% naucYXcieli) nieprYewiTXwalne i niepowWarYalne. O ile w innXcU YawoTacU ruWXna świaTcYX o wXVokiÜ poYioÜie
roYwoju YawoTowegoH Wo w YawoTYie naucYXciela nie jeVW ona pożąTanaH Taje
bowieÜ pewnośćH kWóra krXje w Vobie prYewiTXwalność i prYXcYXnowość
YTarYeńH a Wego w YawoTYie naucYXciela brak. SXWuacje peTagogicYne Yależą
oT wielu cYXnników i Wo właśnie właściwa icU inWerpreWacja będąca reYulWaWeÜ oTpowieTnio prYeWworYonej wieTYX WeoreWXcYnej i głębokiej reflekVji
wXYnacYa kierunek i VpoVobX poTejÜowania TYiałań eTukacXjnXcU.
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SWała YÜienność VXWuacji peTagogicYnXcUH koniecYność naWXcUÜiaVWowej
reakcji i nieÜożność beYpośreTniego prYełożenia świaTcYonego wXViłku na efekWXH VWanowią Tla naucYXciela źróTło wielu WruTności i obciążeńH kWórXcU reYulWaWeÜ jeVW wYroVW napięcia eÜocjonalnegoH Ynużenie pVXcUicYneH WowarYXVYąca Üu
aWÜoVfera niepokoju i obaw. NaTÜiar YaTań i brak warunków icU rYeWelnego
wXkonania prYX coraY wXżVYXcU wXÜaganiacU VWawianXcU prYeY roYwój nauki
i poVWęp WecUnicYnXH pocYucie oVaÜoWnieniaH wXwołujeH prYX VpecXficYnXÜ roTYaju oTpowieTYialności naucYXciela wXnikającXÜ Y powierYonXcU obowiąYków
i wXVokicU ocYekiwań VpołecYnXcUH TługoWrwałX VWreV powoTującX YnacYnie cYęściej wXVWępujące niż w innXcU YawoTacU WYw. wXpalenie YawoTowe.
RawóT naucYXciela wXÜaga VWałego ToVkonaleniaH ponieważ nie jeVW
proTukWeÜ finalnXÜ akaTeÜickiego kVYWałcenia. Owalifikacje naucYXcielVkie
nie Üogą Üieć forÜX VkońcYonejH gTXż naucYXcieleÜ Vię VWaje w wXniku roYwoju. Rałożenie o pełnXÜ prYXgoWowaniu YawoTowXÜ naucYXciela jako efekcie VWuTiów poYoVWaje w VprYecYności Y iVWoWą jego pracXH a wXÜagane koÜpeWencje Vą Ye Vwej naWurX YawVYe niegoWowe i wciąż niewXVWarcYające (por.
OwaśnicaH 1994J 10). ProfeVjonalność naucYXciela Wo nie WXlko facUowośćH ale
jeTnocYeśnie Vpełnienie wXÜagań najwXżVYXcU VWanTarTów poYnawcYXcUH
TYiałaniowXcUH eWXcYnXcU.
Mo wXÜienionXcU WruTności w realiYacji iTei reflekVji wXnikającXcU Ye
VpecXfiki YawoTu należX ToTać probleÜX naucYXciela JOH Tla kWórego jęYXk
Wen jeVW jeTnocYeśnie prYeTÜioWeÜ naucYania i śroTkieÜ koÜunikacji. NaucYanie jęYXka nie polega – jak wiaToÜo – na prYekaYXwaniu goWowego ÜaWeriałuH ale na kVYWałWowaniu oTpowieTnicU uÜiejęWnościH co wXÜaga Tużej
kogniWXwnej akWXwności ucYącXcU VięH Yaangażowania i cYaVuH a Wakże WworYenia prYeY naucYXciela oTpowieTnicU warunków. RYuWuje Wo na koniecYność
poViaTania prYeY naucYXciela jęYXków obcXcU VpecXficYnego roTYaju wieTYX
profeVjonalnej (obejÜującej Wakże uÜiejęWności i poVWawX)H wieTYX będącej
wXnikieÜ baTań gloWWoTXTakWXki i VWwarYającej naucYXcielowi VYanVę wieloaVpekWowości poYnaniaH analiYXH werXfikacji i ToVWoVowXwania TYiałań TXTakWXcYnXcU To VWale YÜieniającXcU Vię VXWuacji.
NieuwYglęTnienie VpecXfiki jęYXkowejH cUoćbX w forÜie anekVu To
VWanTarTów kVYWałcenia naucYXcieli JOH ÜiÜo YgłaVYanXcU MiniVWerVWwu prYeY
PTN poVWulaWówH ToprowaTYiło To ToÜinacji Yajęć ściśle pVXcUologicYnopeTagogicYnXcU naT gloWWoTXTakWXcYnXÜi beY ocYekiwanej aplikacji Weorii
koÜunikacXjnXcUH pVXcUologicYnXcU i peTagogicYnXcU To naucYania jęYXków
obcXcUH w wXniku cYego (prYX ogranicYonXÜ cYaVie Yajęć i licYebnXcU grupacU) Wak ważna w WXÜ YawoTYie iTea reflekVXjności (w różnXcU jej oTÜianacU) nie jeVW realiYowanaH powoTując uWrwalanie nie YawVYe VłuVYnXcU Weorii
oVobiVWXcU i powielanie nie YawVYe efekWXwnXcU TYiałań.
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4.3. Ppływ iTeologii rynkowej na eTukację i kVYWałcenie naucYycieli
PerVpekWXwa rXnkowa VprowaTYiła probleÜX eTukacji To kweVWii racUunku
ekonoÜicYnegoH To ÜXślenia w kaWegoriacU opłacalnościH bilanVu YXVku i VWraW.
Mla YwiękVYenia wXTajności naVWępuje ogranicYanie eTukacji To nieYbęTnego
ÜiniÜuÜH beYkrXWXcYne i beYreflekVXjne poTporYąTkowXwanie Wreści i ÜeWoT
kVYWałcenia YałożenioÜ VWanTarTowXÜH „WeVWoÜania” obejÜuje wVYXVWkie poYioÜX kVYWałcenia. UcYniowie WrakWują ucYenie Vię YaYwXcYaj inVWruÜenWalnie
jako narYęTYie buTowania karierXH prYeY co jeVW ono uproVYcYoneH oTWwórcYeH
ogranicYone To ÜiniÜuÜ wXViłku (por. CXlkowVka-NowakH 2013J 302-6). Mla
naucYXcieli najważniejVYa VWaje Vię realiYacja roYporYąTYeń VłużącXcU głównie
VWaWXVWXkoÜH nie Üają oni cYaVu na reflekVję ani nie wiTYą jej celowości. Tak
Yalecane naucYXcieloÜ w laWacU 90. kVYWałWowanie auWonoÜii ucYniaH jego VaÜokonWroli i reflekVji naT właVną nauką VWaje Vię YwXcYajną fikcją.
MaVowość VWuTiówH powVYecUna ToVWępność i koÜercjaliYacja ucYelni
powoTująH że nierYaTko głównXÜ ÜoWXweÜ poTejÜowania VWuTiów wXżVYXcU
(Wakże obejÜującXcU kVYWałcenie naucYXcieli) jeVW uYXVkanie TXploÜu jako Trogi
To wXÜiernej finanVowo karierX. U YnacYnej grupX VWuTenWów (poTobnie jak
i ucYniów)H WruT VWuTiowaniaIucYenia Vię YaÜienionX YoVWał w WruT koÜbinowania Tla ukrXcia braku wieTYX. NaVWąpił YnacYnX wYroVW różnego WXpu YjawiVk
paWologicYnXcU – ściąganieH plagiaWXH cYX fałVYXwe TXploÜX. Ranika coraY barTYiej poWrYeba wieTYX ogólnejH kreaWXwnościH auWonoÜii (por. PoWulickaH 2010J
317 i in.). PieTYa nie VłużX Weż pogłębieniu prawTX o żXciuH To właVnego roYwojuH ale Üa bXć pragÜaWXcYnaH To YaVWoVowania. PoTporYąTkowanie VYkół
wXżVYXcU TXkWaWowi praw rXnkowXcUH Wego co VłuVYne i warWościowe VkuWecYneÜu i opłacalneÜuH prowaTYi nieVWeWX To uWraWX auWonoÜii i YaniecUania
ściśle Y nią YwiąYanej reflekVji. ReflekVXjność Y punkWu wiTYenia ekonoÜii jeVW
prYecież nieefekWXwna. Nie wXWwarYa wieTYX To naWXcUÜiaVWowego YaVWoVowaniaH ani nie jeVW proTukWeÜ rXnkowXÜH poYwala jeTXnie ToVWrYec VkoÜplikowaną VXWuację wielowXÜiarowej rYecYXwiVWości (ŁauÜanH 2003J 54).
NaucYXciel akaTeÜicki kVYWałcącX naucYXcieli VWaje prYeT TXleÜaWeÜ
ÜięTYX właVnXÜ VXVWeÜeÜ warWości i roYuÜienieÜ roli kVYWałcenia a ocYekiwaniaÜi VWuTenWaH WworYenie YwoTnicYXcU VWaWXVWXk i TYiałania poYorne wXpierają rYecYXwiVWe Tokonania (PoWulickaH 2011J 89). Na jakąkolwiek reflekVję
brak cYaVu i cUęci. PoYorne YwiękVYanie efekWXwności ucYelni jeVW oViągane
prYeY reTukcję koVYWów. P prograÜacU kVYWałcenia naucYXcieli naVWępuje
coraY więkVYe ogranicYanie wieTYX UuÜaniVWXcYnej na rYecY wąVkiego profeVjonaliYÜuH a właściwie WecUnik naucYania wg YewnęWrYnXcU VWanTarTów cYX
OrajowXcU RaÜ OwalifikacXjnXcU ukierunkowanXcU na poVYcYególne uÜiejęW-
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ności i Vprawności. Na probleÜaWXkę eWXcYną YawoTuH probleÜX wXcUowawcYeH VpołecYne iWT.H nie Üa już cYaVu.
P kVYWałceniu naucYXcieli coraY barTYiej reYXgnuje Vię Ye wVYXVWkiegoH co
nie Üa warWości pieniężnejH beYpośreTnio prakWXcYnej i uWXliWarnej Tla ucYelniH
inVWXWuWuH a więc Wakże Y roYwijania VpecXficYnXcU i nieYwXkle iVWoWnXcU uÜiejęWności naucYXcieli JOH o kWórXcU wVpoÜinałaÜ. NTukacja naucYXcieli jeVW WrakWowana głównie jako Yło koniecYne. MoÜinuje ÜoTel VYXbkiego uYXVkiwania
kwalifikacji naucYXcielVkicU. PrYeYnacYenie jeTXnie 150 goTY. na ÜeWoTXkę
naucYania (Wakże jęYXków obcXcU) unieÜożliwia realne prYXgoWowanie To YróżnicowanXcU YakreVów YawoTowXcU. RnacYne powiękVYenie (Ye wYglęTów
oVYcYęTnościowXcU) ilości VWuTenWów w grupacU uWruTnia efekWXwne oTbXwanie prakWXkH a Wakże realiYację iTei reflekVji w jakiejkolwiek poVWaci.

5. SkuWki nieYroYumienia iIbądź YaniecUania realiYacji iTei reflekVji –
VWan eTukacjiH kVYWałcenia naucYycieli i ToVkonalenia
PoTcYaV konferencji „NTukacja w PolVce” w VWXcYniu 2013 r. (ŚliwerVkiH 2013)
wXbiWni peTagoTYX WwierTYiliH że poliWXkę oświaWową cecUuje cUaoVH uparWXjnienieH króWkofalowość oraY brak VpójnościH a poVYcYególne poTVXVWeÜX Vą
TXVfunkcXjneH co jeVW VprYecYne Y konVWXWucXjną YaVaTą TeÜokracji oraY równości VYanV i wYXwali To prYeÜXślenia całościowej poliWXki eTukacXjnej pańVWwa. Mówiono o uÜaVowieniu fikcXjnego wXkVYWałcenia wXżVYegoH w kWórXÜ
TXploÜX nie Üają pokrXcia w koÜpeWencjacU abVolwenWów. OrXWXcYnie VWanowiVko YajęWo wobec kolejnXcU „reforÜ urYęTnicYXcU” – Wakże WXcU YwiąYanXcU Y wTrażanieÜ w VYkołacU wXżVYXcU VXVWeÜu bolońVkiego. Pg ekVperWXYX OoÜiWeWu Nauk PeTagogicYnXcU PAN VYkoła okaYuje Vię VkanVeneÜ kulWurowXÜH nie WXlko nie YapewniającXÜ koÜpeWencji To raTYenia Vobie we
wVpółcYeVnościH ale wręcY pielęgnującXÜ koÜpeWencje beYużXWecYne. NigTYie nie jeVW Wak wXVoko oceniana oTWwórcYośćH VcUeÜaWXcYnośćH brak oTTolnej inicjaWXwX i koncepcXjnościH jak w VYkolnej klaVie (OluV-SWańVkaH 2008J 26).
Pg RaporWu IŁN (2011) polVcX ucYniowie Üają YnacYne WruTności w YaTaniacU wXÜagającXcU VaÜoTYielnego wnioVkowania i VWawiania UipoWeY cYX
arguÜenWowania. Lawinowo naraVWa VWrefa korepeWXcjiH co pogłębia nierówności kulWurowe i Yagraża ÜarginaliYacją. Pewna poprawa wXników w baTaniacU PISA nie jeVW VkuWkieÜ raTXkalnej YÜianX forÜułX eTukacji VYkolnejH
lecY cYarno- i wolnorXnkowXcU uVług eTukacXjnXcU. TegorocYnej ÜaWurX nie
YTało 19% ~ 60 WXV. ucYniów (19 WXV. Y 2 prYeTÜioWów).
PiYerunek naucYXcieli w baTaniacU ponaT 1100 VWuTenWów oceniającXcU Vwoje ToświaTcYenia VYkolne (OnaViecka-ŃalbierVkaH 2010J 178) nie jeVW
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opWXÜiVWXcYnX. NaucYXciele rYaTko VWwarYają ucYnioÜ warunki To poTÜioWowego funkcjonowaniaH rYaTko poTejÜują w relacjacU Y ucYniaÜi TYiałania
YacUęcające icU To VaÜoTYielnościH w niewielkiÜ VWopniu VWwarYają Üożliwości roYwoju uÜiejęWności poYnawcYXcU i wrażliwości na rYecYXwiVWość. TworYX
Vię różnego WXpu fikcjeH bagaWeliYuje różne forÜX nieucYciwości ucYnia.
Pg baTań HelVińVkiej ŃunTacji Praw CYłowieka (2010J 25 i in.) wXnikaH że
polVkie VYkołX ogólnoToVWępne nie Vą prYXgoWowane To naucYania włącYającegoH
prYX ca 15% ucYniów Y orYecYenieÜ poraTni pVXcUologicYno-peTagogicYnXcU.
Pielu naucYXcieli nie wieH cYXÜ Vą inTXwiTualne prograÜX naucYaniaH nie poWrafi
VproVWać probleÜoÜ wXcUowawcYXÜH nie Yna poTVWaw prograÜowXcU iWT.
Oficjalnie głoVi Vię poTÜioWowośćH auWonoÜięH kreaWXwność i WwórcYość
jako iVWoWne YaVaTX nowocYeVnej eTukacjiH a wprowaTYa VWanTarTX i konWrolę
realiYacji poTVWaw prograÜowXcU. PoTkreślana jeVW rola VaÜoTYielnościH VaÜoocenX (por. PorWfolio jęYXkowe)H a TecXTująca jeVW VWanTarXYowana konWrolaH
cYęVWo w poVWaci Yero-jeTXnkowXcU WeVWów i roYbuTowane proceTurX biurokraWXcYne. AkcenWuje Vię rolę inTXwiTualiYacjiH a ToÜinuje rXwaliYacja i konkurencja. Ponieważ reforÜa eTukacji prYXnoVi konVekwencje prYeciwVWawne pierwoWnXÜ YałożenioÜ i poTlega YawłaVYcYaniu prYeY Toraźne inWereVX poliWXcYne
i ekonoÜicYneH w TokuÜenWacU VI OongreVu ObXwaWelVkiego Y 2011 r. Yaleca
Vię wręcY „oTejście oT Wępej VWanTarXYacji w VYkole i pracX naT koÜpeWencjaÜi
w kierunku poTÜioWowości ucYniów i naucYXcieli”.
O poYioÜie kVYWałcenia naucYXcieli brak jeVW VXVWeÜaWXcYnej wieTYX. PrYerYucanie Vię oTpowieTYialnością Ya kVYWałcenie naucYXcieli ÜięTYX MiniVWerVWweÜ NTukacji NaroTowej i MiniVWerVWweÜ SYkolnicWwa PXżVYego i Nauki nie
służX Vprawie. OVYWałcenie naucYXcieli w PolVce oTYnacYa Vię pełnXÜ bałaganeÜH
VprYecYnościaÜiH Vkrajną różnoroTnością i wolunWarXYÜeÜH a na wXżVYXcU
ucYelniacU WrakWowane jeVW po ÜacoVYeÜu. MiniÜalne wXÜagania prograÜoweH
Ywane oT 2001 r. VWanTarTaÜi kVYWałceniaH oTnoVYą Vię głównie To prYeTÜioWówH
licYbX goTYinH a oVWaWnio efekWów i narYucają koniecYność realiYacji wielu cYąVWkowXcU prYeTÜioWów w niewielkiÜ wXÜiarYe goTYin. Pielość ścieżek uYXVkiwania kwalifikacji naucYXcielVkicU (Weż VWuTia poTXploÜowe lub kurVX kwalifikacXjne) uWruTnia Yapewnienie i konWrolę jakości (por. np. PółWurYXckiH 2008).
TruTno oprYeć Vię wrażeniuH że w kVYWałceniuH VYcYególnie Yaś naucYXcieliH
ÜaÜX To cYXnienia Y wXraźnXÜ regreVeÜ. PoTejście koÜpeWencXjne w WakiÜ
ujęciu jak Wo jeVW obecnie propagowane VWoi w VprYecYności Ye VpecXfiką YawoTu
naucYXciela i poTVWawowXÜi YaVaTaÜi peTagogiki UuÜaniVWXcYnej. P kVYWałceniu naucYXcieli wracaÜX To ÜoTelu WecUnicYnego (wg WXpologii OwiaWkowVkiej)H
Wj. YToÜinowanego prYeY beUawiorXVWXcYne poTejście polegające na wXTYielaniu
poVYcYególnXcU eleÜenWówH icU ćwicYeniu i VprawTYaniu. OTrYuca Vię lub bagaWeliYuje probleÜaWXkę akVjologicYnąH a norÜX ÜoralneH eWXcYneH VpołecYne Wracą na
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YnacYeniu. RapoÜina Vię o wieloaVpekWowościH niepowWarYalności i inTXwiTualiYacji proceVu naucYania i wXcUowania. Obniżenie we wprowaTYanej reforÜie
kVYWałcenia wXżVYego Ye wYglęTów finanVowXcU wXÜagań i poYioÜu naucYania
(Twu ÜagiVWrów YaÜiaVW TokWoraH Twu TokWorów YaÜiaVW profeVora iWT.)H świaTcYX wXraźnie o WXÜH że TecXTenWoÜ Yabrakło wieTYX i reflekVji oTnośnie To wagi
kVYWałcenia naucYXcieli Tla całości roYwoju kraju.
WśróT cYXnnXcU YawoTowo naucYXcieli YnacYnie wprawTYie wYróVł procenW naucYXcieli Y wXżVYXÜ wXkVYWałcenieÜH ale kVYWałcenie i ToVkonalenie
naucYXcieli jeVW – jak piVYe Menek (2008J 46) piętą acUilleVową reforÜX VXVWeÜu
eTukacji. MaÜX Wakże nieVWeWX To cYXnienia Y oTwróconą piraÜiTą awanVu
(IŁNH 2011) – ponaT połowa naucYXcieli Üa najwXżVYX VWopień YawoTowXH
a wXVokie wXÜagania i YbXW Üałe korYXści finanVowe nie ÜoWXwują naucYXcieli
To rYecYXwiVWego poTnoVYenia kwalifikacji (nie YawVYe Wakże Üają oni na Wo
cYaV cYX funTuVYe). Pg raporWu NIO (YaJ PaP 30.10.2012) 1I3 naucYXcieli nie
poTnoVi VwoicU koÜpeWencji 1I5 naucYXcieliH kWórYX poTnieśli Vwoje kwalifikacjeH nie oWrYXÜała prYXTYiału Yajęć oTpowiaTającXcU icU prYXgoWowaniu. NiewXVWarcYająca licYba publicYnXcU placówek ToVkonalenia naucYXcieli powoTujeH
że nie realiYują one YnacYnej cYęści obowiąYującXcU YaTań (na 1 ToraTcę ÜeWoTXcYnego prYXpaTa ca 600 naucYXcieli).
Jeśli cUoTYi o VWuTia TokWoranckie na ucYelniH Wo nie barTYo wiaToÜoH
cYeÜu Üają VłużyćH cYX jeVW Wo ÜiejVce prYXgoWowania To pracX naukowejH cYX
forÜa prYeTłużenia VWuTiów. Na ile jeVW Wo fałVYXwa obieWnica poYoVWania na
ucYelniH na ile jeTXnie cYaV oTrocYenia VpoWkania Y rXnkieÜ pracX i oTpowieTYialnością (por. CYerepaniak-PalcYakH 2011). Na VWuTiacU WXcUH kWóre cieVYą Vię
Tużą popularnościąH gTXż iTą Ya niÜi pieniąTYe Y reVorWuH jeVW TYiś w PolVce wg
TanXcU MNiSP ponaT 40 WXV. VłucUacYXH 1I3 Y nicU oWrYXÜuje VWXpenTiaH ale
TXploÜ TokWora oWrYXÜuje jeTXnie co 8 Y nicU (YaJ RaVYkowVkaH RYecYpoVpoliWa
11.05.2013)H cYXÜ ucYelnie Vię już Vpecjalnie nie inWereVują.
PrYeTVWawionX VWan Wo Ü.in. wXnik nieYroYuÜienia bądź YaniecUania
realiYacji iTei reflekVji w eTukacjiH a prYeTe wVYXVWkiÜ błęTnXcUH Vilnie YToÜinowanXcU prYeY iTeologię rXnkową roYporYąTYeń będącXcU próbą pogoTYenia w pracX naucYXciela i w jego kVYWałceniu cYegośH co nie Ta Vię pogoTYićH
jak np. coraY VilniejVYej WecUnologiYacjiH VWanTarXYacji i uWowarowienia kVYWałcenia Y poTÜioWowościąH auWonoÜiąH krXWXcXYÜeÜH kreaWXwnościąH reflekVją
naucYXciela i ucYnia iWp. Na poWwierTYenie kilka prYXkłaTów Y żXciaJ
- 87% TXrekWorów VYkół publicYnXcU prYXYnaje Vię (wg koÜiWeWu PAN)
To YawXżania ocen i „prYepXcUania” oVWaWnicU klaV Tla uYXVkania
wXżVYej jakości pracX VYkołX.
- SWuTenci kierowani bXwają na prakWXkę peTagogicYną To VYkółH kWóre
cYęVWo (Y powoTów organiYacXjnXcUH finanVowXcUH kaTrowXcU) VWają
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Vię VYkołą prYeWrwaniaH a nie ÜiejVceÜ YTobXwania YakłaTanXcU ToświaTcYeń TXTakWXcYnXcU.
- PTrażanie opracowanego prYeT kilkunaVWoÜa laWX To wVYXVWkicU eWapów
kVYWałcenia PorWfolio YoVWało Y powoTu nieToVWaWecYnego prYXgoWowania
naucYXcieli i braku cYaVu beYÜXślnie YaniecUaneH cYego VkuWkieÜ jeVW YaprYepaVYcYenie VYanVX prYXgoWowania To auWonoÜii i reflekVji. Pg baTań
Marciniak (cXW. w ORN) 3I4 baTanXcU naucYXcieli Ynało PorWfolioH 1I4 bXła
prYekonana o korYXściacUH ale WXlko 4 naucYXcieli VXVWeÜaWXcYnie YacUęcało ucYniów To pracX Y niÜH a 14 jeTXnie o niÜ opowiaTało.
- P ORNH gTYie jeVW PXTYiał RoYwój kompeWencji VpołecYnXcU i obXwaWelVkicU organiYuje Vię VYkolenie naucYXcieli ToWXcYące MiejVca eTukacji
ekonomicYnej na różnXcU eWapacU kVYWałcenia (ekonoÜia w prakWXce
w giÜnaYjuÜ).
- ProfeVor prYXjÜuje na VeÜinariuÜ 30 ÜagiVWranWów a naweW TokWoranWów (cUXba Tla YaVpokojenia VwoicU aÜbicji cYX poWrYeb finanVowXcUH bo
efekWXwna YinTXwiTualiYowana praca Y niÜi nie jeVW prYecież Üożliwa).
- P publikacji Y 2012 r. opracowanej w raÜacU prograÜu OapiWał luTYki
wVpółfinanVowanego prYeY UN ToWXcYącej ÜoTXfikacji prograÜu kVYWałWowania koÜpeWencji klucYowXcU w YakreVie jęYXków obcXcUH prYeYnacYonej cUXba To ToVkonalenia naucYXcieliH jako jeTną Y nowocYeśniejVYXcU
ÜeWoT naucYania JO wXÜienia Vię VugeVWopeTię (Tla prYXpoÜnieniaJ LoVanow laWa 60.)H uWożVaÜia „proceV ucYenia Vię jęYXka”H Y „proceVeÜ YapaÜięWXwania”H To naucYania graÜaWXki proponuje Vię TrXle jęYXkoweH Yalecana jeVW „ÜeWoTa oparWa na nauce poprYeY WeVWowanie” a opracowanie
wYbogacone jeVW fragÜenWaÜi VWronX inWerneWowej Y raTaÜiJ Jeśli nie
YnaVY oTpowieTYiH YawVYe VWrYelajH paÜięWajH że Ł lub C VWanowią najcYęściej poprawną oTpowieTź iWT. JeVW Wo brak reflekVji nie WXlko auWorekH ale
Weż oVóbH kWóre publikację TopuściłX To Truku.
I jeVYcYe prYXkłaT ToVkonalenia TokWoranWów i kaTrX TXTakWXcYnej Wakże
w raÜacU PrograÜu OapiWał luTYki UN. SYkolenia Y MXTakWXki SYkołX PXżVYej
Üają YacUęcić kaTrę naukowo-TXTakWXcYną To … H pokaYać jak … i uTowoTnićH
że można YnacYąco poTnieść efekWXwność prowaTYenia Yajęć. TYw. Rajęcia
wiYXWowane Üają na celu poTanie inforÜacji YwroWnej ToWXcYącej uÜiejęWności
TXTakWXcYnXcU pracowników. ŃorÜularY wiYXWacXjnX Yajęć wXpełnia VYkoleniowiec wraY Y oVobą prowaTYącą Yajęcia. ReYulWaWJ Wo wYroVW wieTYX i uÜiejęWności pracownikówH oWrYXÜanie VYcYegółowej inforÜacji YwroWnej i VprawienieH że
ucYelnia VWanie Vię ucYelnią kVYWałcącą w nowocYeVnX VpoVób. PXkłaTowca nie
jeVW ocenianX poT wYglęTeÜ ÜerXWorXcYnXÜ (cYeÜu WruTno Vię TYiwić)H gTXż
na 15 ekVperWówIVYkoleniowców WXlko 4 oVobX Üają wXkVYWałcenie peTago-
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gicYneH reVYWa Wo WrenerYX Y YakreVu prYeTViębiorcYościH właściciele firÜH WrenerYX firÜ ToraTcYXcU ToWXcYącXcU ÜarkeWinguH firÜ VYkoleniowXcU Tla kaTrX
ÜeneTżerVkiejH grup WerapeuWXcYnXcUH YarYąTYania w goVpoTarceH cYX preYeV
agencji reklaÜowej – ale ocenia VięJ CYX naucYXciel akaTemicki jeVW prYXgoWowanX To YajęćH Wj. – cYX Tba o wXwieWrYenie ValiH wXWarcie WablicXH prYeTVWawia
cel Yajęć i poTVuÜowuje jeH cYX akWXwiYuje VWuTenWów oraY w jaki VpoVób Üówi
(?)H a na poTVWawie raporWów Üa powVWać poraTnik TobrXcU prakWXk (por. MajewVkaH 2013). SYkolenie jeVW Tla TokWoranWów obowiąYkowe. Inni co kilka laW
Üogą „OTświeżyć ÜeWoTXkę naucYania” – No commenW! – To WXlko wXbrane
TowoTX braku reflekVji i oTpowieTYialności TecXTenWów w wielu TYieTYinacU
naVYej eTukacXjnej rYecYXwiVWości.

6. PropoYycje – co warWo YrobićH jak kVYWałcić (naucYycieli i ucYniów)
OaWegorię reflekVji w YawoTYie naucYXcielaH Weż naucYXciela VYkołX wXżVYejH jako
kaWegorię pVXcUologicYną i filoYoficYną warWo – ÜoiÜ YTanieÜ – roYuÜieć VYerYejH racYej jako naÜXVł wXnikającX Y oTpowieTYialności YawoTowej i eWXcYnejH
jako reflekVję naT YawoTeÜ i jego VpecXfikąH reflekVję naT Vobą w YawoTYieH
jako oVobą i profeVjonaliVWą (auWoreflekVja)H reflekVję naT ucYnieÜIVWuTenWeÜH
co jeVW Tla niego ważne i poWrYebne nie WXlko TYiśH ale na prYXVYłośćH reflekVję
naT warWościaÜi i świaWeÜH naT paraTokVaÜi prograÜów kVYWałcenia i roYporYąTYeń aTÜiniVWracXjnXcU.
Mla barTYiej efekWXwnej realiYacji iTei reflekVji nieYbęTne wXTają Vię
YÜianX VpoVobu kVYWałcenia naucYXcieli. TruiYÜeÜ jeVW VWwierTYenieH że WXlko
oTpowieTnio kVYWałconX naucYXciel bęTYie uÜiał prYXgoWować innXcU To reflekVXjnego funkcjonowania w coraY barTYiej Yłożonej rYecYXwiVWościH bęTYie
ucYXł roYuÜienia i właściwego UierarcUiYowania warWościH prYXgoWowXwał To
żXcia VpołecYnego i VaÜorealiYacji. PoTVWawę kVYWałcenia powinna VWanowić
YinWegrowana w cYaVie VWuTiów Y prakWXką wieTYa WeoreWXcYnaH w kWórej ToÜinuje ukłaT probleÜowX naT prYeTÜioWowXÜ a efekWeÜ kVYWałcenia akaTeÜickiego powinna bXć nie WXle wieTYa YewnęWrYnie „Tana” (poprYeY VWuTia)H co
wieTYa VaÜoTYielnie oTkrXwana w inTXwiTualnXÜ proceVie poYnania (OwiaWkowVkaH 2011J 89). Pe wVpółcYeVnXÜ świecie Wracą na YnacYeniu kwalifikacje
w poVWaci goWowej wieTYX i wXVpecjaliYowanXcU uÜiejęWnościH a YXVkują WeH
kWóre Vą poTVWawą YacUowań innowacXjnXcUH WwórcYXcU. IÜ bowieÜ barTYiej
złożonXH różnoroTnXH YÜiennX jeVW świaWH w kWórXÜ cYłowiek żXje i TYiałaH WXÜH
barTYiej YłożonaH różnoroTna i elaVWXcYna ÜuVi bXć jego wieTYa i jego poYnawcYo-regulacXjne uÜiejęWności (OwiaWkowVkaH 2008J 140).
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Mo realiYacji YaTań TXTakWXcYno-wXcUowawcYXcU naucYXcielowi nie
wXVWarcYa YaWeÜ WYw. wieTYa prakWXcYna „jak Vobie poraTYić w Tanej VXWuacji”H TlaWego głoVYonX prYeY VWuTenWów jak i niekieTX naucYXcieli JO a oVWaWnio Vilnie ekVponowanX prYeY YarYąTYenia obu Pań MiniVWer pogląTH jakobX
naucYXciel poWrYebował w pracX głównie prakWXcYnXcU roYwiąYańH nie Yaś
wieTYX WeoreWXcYnejH a YaWeÜ VWuTia i TokVYWałcanie naucYXcieli powinno Üieć
cUarakWer prakWXcYnXH należX – ÜoiÜ YTanieÜ – WrakWować jako beYYaVaTnXH
gTXż krXWXcYnX VWoVunek To wieTYX WeoreWXcYnej wXnika głównie Y niewłaściwego roYuÜienia jej roli. PieTYa Waka nie VłużX bowieÜ To beYpośreTniego
YaVWoVowania w prakWXceH ale VWanowi nieYbęTną poTVWawę reflekVjiH analiYX
i inWerpreWacji VXWuacji TXTakWXcYno-wXcUowawcYXcU.
RToÜinowana prYeY iTeologię rXnkową rYecYXwiVWość eTukacXjna wXÜaga powroWu To propagowanej w laWacU 90. YeVYłego wieku filoYofii kVYWałceniaH oTwołującej Vię To warWości uniwerValnXcUH VprYXjającXcU VaÜorealiYacjiH
wieloVWronneÜu roYwojowi cYłowieka i poÜagającXcU w roYwiąYXwaniu jego
probleÜówH a nie realiYacji Yalecanego prYeY Panie MiniVWer uprakWXcYnienia
i urXnkowienia. ŁeY YroYuÜienia iTei UuÜaniVWXcYnej (Weż iTei reflekVji) naucYXciel JO nie bęTYie Üógł VkuWecYnie realiYować ani VwXcU YaTań TXTakWXcYnXcU
ani wXcUowawcYXcU. PogłębiającX Vię kulW profeVjonaliYacji i VpecjaliYacji VpowoTował poVWępujące pojÜowanie roli VYkołX jako Werenu nabXwania wXłącYnie określonej wieTYX inVWruÜenWalnej. Ragubiona YoVWała – jak Vię wXTaje –
reflekVja naT poTVWawowXÜ VenVeÜ eTukacji Wj. w jaki VpoVób i w jakiÜ YakreVie Üoże ona poÜóc ÜłoTeÜu cYłowiekowi w roYwiąYXwaniu probleÜów
egYXVWencjalnXcUH ToVkonaleniu oVobowXÜH w wXjaśnianiu i roYuÜieniu coraY
barTYiej VkoÜplikowanej rYecYXwiVWościH prYXgoWowaniu To żXcia w świecie
pluraliYÜu ÜoralnXcU warWości i koniecYności wXborów.
Mo realiYacji iTei reflekVji WrYeba jeTnak naucYXcieli prYXgoWowaćH Yapewnić
obok wieTYX profeVjonalnej kVYWałWowanie oTpowieTnicU cecU (np. wXVoka reflekVXjnośćH Vkłonność To poTejÜowania rXYXka poYnawcYego)H uÜiejęWności
(poTejÜowania ekVperXÜenWów ÜXślowXcU i krXWXcYnego VprawTYania wXwoTów) i właściwXcU poVWaw ToWXcYącXcU VaÜokVYWałceniaH innowacXjnościH kreaWXwnościH a YwłaVYcYa poVWawX reflekVXjnej i goWowości VWoVowania reflekVji To
roYwiąYXwania probleÜów TXTakWXcYnXcU i wXcUowawcYXcU (por. CYerepaniakPalcYakH 1997J 91 i in.). PoÜocne Üogą bXć w WXÜ wYglęTYie np. kweVWionariuVYe VaÜoocenX naucYXciela proponowane prYeY PXVocką (1998J 96 i in.)H Ynane
naÜ PorWfolio naucYXcielaH a Wakże eleÜenWX Wreningu inWerperVonalnegoH warVYWaWX cYX baTania w TYiałaniu.
ReflekVji w naucYaniu i ucYeniu Vię nie Ta Vię YaTekreWować poprYeY
VWanTarTXH opiV koÜpeWencji cYX efekWów. OT wXVYcYególniania co naucYXciel
„powinien”H forÜułowania efekWów „ucYeńIVWuTenW roYuÜieH poYnaH naucYX
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VięH bęTYie wieTYiał” Vkoro on (Y barTYo różnXcU powoTów) nie poWrafi YroYuÜiećH nie cUce poYnać i Vię naucYXćH nie poTnieVie Vię ani jakość eTukacji
VYkolnejH ani naucYXcielVkiej. TruTno YaWeÜ YroYuÜiećH TlacYego oba MiniVWerVWwa Wak beYkrXWXcYnie VWarają Vię YnorÜaliYować eTukację na wYór TYieTYin ekonoÜicYnXcUH Vkoro Yarówno w PolVceH jak i innXcU krajacU realiYującXcU ÜoTel rXnkowX eTukacji WYw. poTejście oparWe na efekWacU kVYWałcenia
poTlega Ye wYglęTu na barTYo Vłabe wXniki oVWrej krXWXce (TUieÜeH 2009).
RaÜiaVW Ünożenia opiVów koÜpeWencjiH uÜiejęWnościH kwalifikacji barTYiej
poWrYebna jeVW naucYXcielowi i ucYniowi uÜiejęWność całościowej inWerpreWacji probleÜów wVpółcYeVnego świaWaH poVWawa goWowości To poTejÜowania
wXYwańH oWwarWości na YÜianęH Wakże cUęci ciągłego ucYenia Vię i reagowania
na YÜieniającą Vię rYecYXwiVWość. Tego ani VYkołaH ani ucYelnia TYiś nie ucYX.
PańVWwo nie Üoże Vię YrYekać oTpowieTYialności Ya poliWXkę eTukacXjnąH YwłaVYcYa w VWoVunku To naucYXcieli. Powinna ona bXć poT konWrolą pańVWwa i VWanowić Vpójną koncepcjęH określać celeH wXYnacYać warunki funkcjonowaniaH Tefiniować prawa i obowiąYki (por. SYeÜprucUH 2000J 108-110).
PiękVYX naciVk w kVYWałceniu naucYXcieli warWo położyć na YałożeniacU akVjologicYnXcU i koÜpeWencjacU koÜunikacXjnXcU oraY VpołecYnXcU. Rajęcia
Y pVXcUologii i peTagogiki należałobX powierYać oVoboÜ poViaTającXÜ Wakże
wXkVYWałcenie gloWWoTXTakWXcYne. IÜÜanenWną cYęść YawoTu wraY Y YapewnienieÜ inTXwiTualnego ToraTYWwa YawoTowego prYeY VpecjaliVWów o najwXżVYXcU kwalifikacjacU powinno VWanowić ToVkonalenie i roYwój YawoTowX.
ŁeY YÜian VWrukWuralno-organiYacXjnXcUH VWworYenia oTpowieTnicU warunków To realiYacji (finanVowXcUH organiYacXjnXcUH kaTrowXcU)H beY YinWegrowanego i na nowo prYeÜXślanego kVYWałcenia ogólnego i wXżVYego realiYacja
iTei reflekVji poYoVWanie jeTXnie TYiałanieÜ poYornXÜ.
Moje roYważania na WeÜaW reflekVji w YawoTYie naucYXciela cUciałabXÜ YakońcYXć ÜXślą cUińVkiego filoYofa „NiecU Łóg Ta PaÜ pogoTę TucUaH
bXście akcepWowali rYecYXH kWórXcU nie Üożecie YÜienićH oTwagę bXście YÜieniali WoH co Üożliwe i ÜąTrość bXście uÜieli TokonXwać wXboru”.
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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 WeacUerV 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 TiVciplinarX 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 evaluaWion of WUe uVefulneVV of WUeorieV froÜ WUe fielT of peTeuWologX for WUe forÜulaWion 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 WerWiarX 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 reflecWive 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 koncepWualiYacja 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 poVYcYególnXcU 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 akaTeÜickiÜ 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 prYXVwajania 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 poVYcYególnXcU gloWWoTXTakWXków. Mla ŁańcYerowVkiego (1980J 5-21) Weoria gloWWoTXTakWXcYna jeVW Weorią YakVjoÜaWXYowanąH cYXli oparWą na pewnXcU pojęciacU 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 ToWXcYące konVWruowania Weorii gloWWoTXTakWXcYnej1.
XXI wiek cecUuje brak konVenVuVu wewnąWrY polVkiej wVpólnoWX gloWWoTXTakWXcYnej2 Yarówno w oTnieVieniu To naYwX TXVcXplinX YajÜującej Vię naucYanieÜ 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 naucYania 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 inWerTXVcXplinarna (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 gloWWoTXTakWXki (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 koncep1

OweVWia roYuÜienia pojęcia Weoria gloWWoTXTakWXcYna oraY YwiąYków ÜięTYX poYioÜeÜ Weorii i poYioÜeÜ baTań eÜpirXcYnXcU w gloWWoTXTakWXce YoVWała poTjęWa
Ü.in. w publikacji MakowVkiej (1987). PYoreÜ Wej auWorki (MakowVkaH 1987)H w niniejVYXÜ arWXkuleH bęTYieÜX Vię oTwołXwać To koncepcji Weorii gloWWoTXTakWXcYnej
jako wXpracowanej na gruncie gloWWoTXTakWXkiH prYXjÜując jeTnocYeśnieH że wVYelkieÜu oTwołXwaniu Vię To Weorii Y nauk pokrewnXcU w raÜacU reflekVji naT naucYanieÜ-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 gloWWoTXTakWXcYnXcU WruTno wewnąWrY wVpólnoWX gloWWoTXTakWXcYnej Üówić o jeTnXÜH
wVpólnXÜ Tla wVYXVWkicU jej cYłonków paraTXgÜacie poYnawcYXÜ cYX ÜeWoTologicYnXÜ. JeTnocYeśnie YakłaTaÜXH że iVWnienie wielu koncepcji i ujęć wewnąWrY Wej
wVpólnoWX nie powinno wXklucYać Üożliwości oViągnięcia konVenVuVu ÜięTYX gloWWoTXTakWXkaÜiH 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 (OwiaWkowVkaH 1997). ParWo WuWaj również YauważyćH że np. RawaTYka (2004b) Ywraca
uwagę na fakWH iż w prakWXceH w WraTXcXjnXÜ kVYWałceniu naucYXcieli na VWuTiacU neofilologicYnXcU w PolVce nie uwYglęTnia Vię VpecXfiki kVYWałcenia
jęYXkowegoH a preYenWowane VWuTenWoÜ Weorie Y YakreVu peTagogiki i pVXcUologiiH 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 VYcYegółowej JO jeVW Wak różna oT TXTakWXki VYcYegółowej każTego innego prYeTÜioWuH że VWawia ona prYeT naucYXcielaÜi określone wXÜagania ukierunkowane
na roYwijanie icU koÜpeWencji YawoTowejH obejÜującej YeVpół pogląTów
i uÜiejęWności ÜającXcU cUarakWer wXVoce inWerTXVcXplinarnX. ReVWaw Wak roYuÜianXcU uÜiejęWności Vięga To Yałożeń gloWWoTXTakWXkiH ale Wakże peTagogikiH pVXcUologiiH jęYXkoYnawVWwa ogólnegoH graÜaWXki opiVowejH pVXcUo- i VocjolingwiVWXkiH liWeraWurXH UiVWorii i cXwiliYacji Tanego obVYaru jęYXkowego oraY
prakWXcYnej nauki jęYXka VpecjaliYacji.
RważXwVYX na powXżVYeH naVYXÜ YTanieÜ w VXWuacji kVYWałcenia naucYXcieli JO oTwołXwanie Vię To koncepcji peTagogicYnXcUH WakicU jak np. wVpoÜniana 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 ÜoTelowanie 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 VubiekWXwnXÜi Wo HHYbiór oVobiVWXcU ToświaTcYeń (Wakże wXucYonXcU VcUeÜaWów lekcji)H
wieTYXH ToświaTcYeń innXcUH VWereoWXpów i uprYeTYeń wXnikającXcU Y obVerwacji i naVWawień oraY Ybiór poVWaw ToWXcYącXcU Yarówno ucYenia Vię i naucYaniaH jak i ucYniów i VaÜXcU 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 funkcjonującXcU 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 poVYcYególnXÜ eleÜenWoÜ VXWuacji TXTakWXcYno-wXcUowawcYXcU (PolakH 1999J 13).
P konWekście naVYej reflekVjiH oVaTYonej naukowo w obVYarYe gloWWoTXTakWXkiH koniecYne jeVW poTjęcie próbX oTpowieTYi na pXWanieH cYX i w jaki VpoVób baTania peTeuWologicYneH koncenWrujące Vię na VpecXficYnXcU konVWrukcjacU poYnawcYXcU naucYXcielaH Üogą bXć wXkorYXVWane w kVYWałceniu naucYXcieli jęYXków obcXcU. To wXYwanie naWurX epiVWeÜologicYnej wXÜaga wcYeśniejVYego uVWoVunkowania Vię To inWerTXVcXplinarnego cUarakWeru baTań naT
eTukacjąH a prYeTe wVYXVWkiÜ YTefiniowania VpecXfiki relacji poÜięTYX gloWWoTXTakWXką a peTeuWologią jako VubTXVcXpliną peTagogicYną. P Wakiej inWerTXVcXplinarnej koncepcji kVYWałcenia naucYXcieliH roYwijanie świaToÜości prYeTÜioWowej i epiVWeÜologicYnej naucYXcieli i prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU nabiera klucYowego YnacYenia.

3. ŚwiaTomość prYeTmioWowa i epiVWemologicYna wobec koncepcji
reflekVyjnej prakWyki i paraTygmaWu nowocYeVności reflekVyjnej
Pojęcie świaToÜości jeVW pojęcieÜ wieloYnacYnXÜ. P gloWWoTXTakWXce VWanowi ono prYeTe wVYXVWkiÜ kaWegorię roYważań w obrębie relacji poÜięTYX
auWonoÜią i Weorią kogniWXwnego ucYenia VięH a określane jeVW jako świaToÜość jęYXkowa ucYnia (MXcYkoH 2004J 22). JeVW Wakże YwiąYane Y koncepcją
uwrażliwiania na jęYXkH kWóra YoVWała roYwinięWa w laWacU 70. XX wieku i opiera Vię na YałożeniuH że proceV ucYenia Vię Üoże bXć wVpieranX poprYeY świaToÜe poTejście To jęYXkaH kWórego Vię ucYXÜX. Również w publikacjacU gloWWoTXTakWXcYnXcU ToWXcYącXcU kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków obcXcUH pojęcie
świaToÜości jęYXkowejH a VYcYególnie jej koÜponenWówH jakiÜi Vą świaToÜość 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 baTań prowaTYonXcU we Ńrancji i ukierunkowanXcU na roYwijanie świaToÜości
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akWorów proceVu kVYWałcenia na poYioÜie VYkołX poTVWawowej i VYkołX śreTniej. 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 prYeVWrYeń 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 prakWXcYnXcU. P konVekwencji prYejawaÜi świaToÜości prYeTÜioWowej Vą opanowane w wXVokiÜ VWopniu Wreści kVYWałcenia i naucYania oraY VpoVobX icU
preYenWowania w klaVie prYeY oVobX naucYające. SWrXkowVki (2005J 17) określa 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 popartą uÜiejęWnościaÜi jej aplikacjiH prYekaYania oraY egYekwowania.
3.2. Pojęcie świaTomości epiVWemologicYnej
PeTług PilcYXńVkiej i MicUońVkiej-SWaTnik (2010J 72) iVWnieją Vpore roYbieżności ÜięTYX poVYcYególnXÜi cYłonkaÜi polVkiej wVpólnoWX baTacYX VpecjaliYującXcU Vię w gloWWoTXTakWXce i Wo HHYarówno jeśli cUoTYi o poYioÜ icU wWajeÜnicYenia w TanX YakreV wieTYXH jak i icU biegłość ÜeWoTologicYną”. TowarYXVYX
WeÜu – jak WwierTYą cXWowane powXżej auWorki – niewXVWarcYającX VWan świaToÜości i uÜiejęWności ÜeWoTologicYnXcU Vporej cYęści polVkicU gloWWoTXTakWXkówH wXnikającX w Tużej ÜierYe Y braku konVenVuVuH co To wVpólnej Tefinicji
gloWWoTXTakWXki oraY YakreVu jej baTań. Taki VWan świaToÜości wewnąWrY polVkiej wVpólnoWX gloWWoTXTakWXcYnej prYeÜawia Ya koniecYnością uwYglęTnienia
w proceVie kVYWałcenia naucYXcieli JOH a Wakże baTacYX inWereVującej naV TYieTYinXH Y kWórXÜi ci pierwVi powinni wVpółpracować Ü.in. w raÜacU gloWWoTXTakWXcYnXcU baTań eÜpirXcYnXcUH ToTaWkowego celuH jakiÜ bXłobX poVWulowane w WXÜ arWXkule roYwijanieH oprócY wVpoÜnianej już świaTomości prYeTmioWowejH 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 TYiałania uWożVaÜiać Ye VobąH naweW jeśli Vą one Vobie nieYbęTnie poWrYebne.
NaucYXciele bowieÜ wXkorYXVWują w Wrakcie Vwojej prakWXki YawoTowej wieTYę wXpracowaną prYeY naukowcówH ale nie Üają obowiąYku konVWruowania
ogólnXcU ÜoTeli i wXjaśniającXcU Weorii akwiYXcji jęYXkowejH ani Weż WeVWowania wXnikającXcU Y nicU UipoWeY. RawaTYka (2004aJ 100) Ywraca naWoÜiaVW
uwagę na fakWH że VYcYególną rolę w ocenie prYXTaWności Weorii w pracX YawoTowej 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. Ooncepcja Wa wXnika Y prYenieVionego na eTukację VcjenWXVWXcYnego obraYu świaWaH YakłaTającego YgoTność prYXcYXnowo-VkuWkowąH kWórej konVekwencją jeVW
prYekonanieH że wXVWarcYX wieTYiećH abX TYiałać prawiTłowo i że Weoria powinna bXć beYpośreTnio prYeTÜioWeÜ wTrożenia. Ten poYXWXwiVWXcYnX paraTXgÜaW powinien w ÜoTelacU kVYWałcenia naucYXcieli uVWąpić ÜiejVca paraTXgÜaWowi UuÜaniVWXcYneÜuH w kWórXÜ wieTYa WeoreWXcYna powinna bXć
WrakWowana HHjako Troga UuÜaniVWXcYnego poYnaniaH jako VpoVób nabXwania
Vprawności w inWerpreWowaniu Yłożonej rYecYXwiVWości eTukacXjnej” (RawaTYkaH 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 pogląTów 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 publikacji 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. PreVYcieH w Woku ciągłego i TXnaÜicYnego poYnawania uwarunkowań proceVu na-
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ucYania i ucYenia Vię JOH naucYXciel o roYbuTowanej świaToÜości epiVWeÜologicYnej 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 jeTnocYeśnie VpołecYnie oVaTYonXcU prakWXk TXVkurVXwnXcU i Y perVpekWXwX Wakiego
ujęcia bęTYie Tefiniował cele naucYania. JeVW Wo ogroÜnie ważne w inWerpreWowaniu Yłożoności proceVu gloWWoTXTakWXcYnego i warunkujeH naVYXÜ YTanieÜH 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 Yaproponował nowX roYTYiał epiVWeÜologii w YakreVie kVYWałcenia YawoTowegoH prYXjÜującH że YnajoÜość cYegoś objawia Vię w TYiałaniuH w inWerakcji Y oWocYenieÜ 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 powinien obejÜować również poYioÜ ÜeWareflekVji naT ową prakWXką. RaVaTnicYą rolę w konVWruowaniu obu świaToÜości oTgrXwa VpoVóbH w jaki naucYXciele 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 nieTogÜaWXcYna poVWawa naucYXciela VWworYX poTVWawę To uÜiejęWnego korYXVWania Y Weorii Yarówno naukowXcUH jak i oVobiVWXcU.
ReflekVja Wo HHproceV inWelekWualnXH polegającX na VWrukWurXYacji bądź
reVWrukWurXYacji ToświaTcYeniaH właVnej wieTYXH cYX naweW inWuicji” (OwiaWkowVkaH 1997J 146). JeTnocYeśnieH w ujęciu ScUöna (1983)H nie należX VprowaTYać prakWXki jeTXnie To wTrożenia WeoriiH a reflekVja nie jeVW jeTXnie VWoVowanieÜ Weorii naukowej w TYiałaniu prakWXcYnXÜ. ProfeVjonaliVWa ucYX Vię
roYpoYnawaćH Tefiniować i ponownie Tefiniować konkreWne VXWuacjeH VprawTYa różne inWerpreWacje probleÜów i na Wej poTVWawie ÜoTXfikuje TYiałania.
PoYa WXÜ oTnoVi Vię on nie WXle To wieTYX naukowejH ile To wieTYX konVWruowanej 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 obVerwowanXcU 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 prYXjęWXcU WeoriiH ile raTYenie Vobie Y WakiÜi VXWuacjaÜi peTagogicYnXÜiH kWóre cecUuje 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 paraTXgÜaWeÜ 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 inTXwiTualiYację naucYania i ucYenia Vię. ParaTXgÜaW reflekVXjnX naWoÜiaVW poTkreśla wagę uÜożliwiania poTejÜowania auWonoÜicYnXcU TecXYji w TXTakWXce
Wakże wWeTXH gTX oYnacYają one cUęć wejścia w nowe relacje kolekWXwne (ucYenie Vię naucYXcieli wYajeÜneH w TYiałaniuH feeTback Ye VWronX śroTowiVkaH auWoewaluacja). 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 narYucone prYeY VXVWeÜ VYkolnicWwa lub kVYWałcenia wXżVYego.
ParWo YaVWanowić Vię WeraY naT WXÜH jakie konkreWne TYiałania TXTakWXcYne 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 świaToÜości naucYXcieli oT prYeTÜioWowej po epiVWeÜologicYną prYeY prXYÜaW
WranVpoYXcji wieTYX w uÜiejęWności i WXcUże w poVWawX. AnalogicYnie WrakWujeÜX więc świaToÜość epiVWeÜologicYną jako kuÜulację wieTYX i uÜiejęWnościH
realiYowanXcU TYięki określonXÜ poVWawoÜ wobec wXkonXwania właVnej
TYiałalności YawoTowej i baTawcYej. ReVWawienie Wo jeVW ocYXwiście VXnWeWXcYne 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 koÜpeWencji 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 wXpracowanie poVWawX oWwarWości i elaVWXcYności w icU VWoVowaniu. PoVWawa Wa poYwala
na prYejście na kolejnX eWap świaToÜościH bliżVYX już świaToÜości epiVWeÜologicYnejH a oparWX na wieTYX naukowej o VWraWegiacU ucYenia Vię i YaVaTacU TXTakWXki auWonoÜiYującej. InnXÜi VłowXH o ile świaToÜość prYeTÜioWowa ogranicYa Vię To wieTYX i uÜiejęWności ÜeWoTXcYnXcUH o WXle świaToÜość epiVWeÜologicYna 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 naucYania-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 WeÜaW 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 poVWawaÜi 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 poprYeTniÜi TwoÜaH a Wakże je warunkującXH Wo wieTYa na WeÜaW inWerTXVcXplinarności gloWWoTXTakWXki jako nauki. Nie Üożna poViąść uÜiejęWności TiagnoVWXcYnXcU 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 należącą 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 naucYającXcUH koniecYne jeVW roYwijanie u VWuTenWów jako prYXVYłXcU naucYXcieli VYerokiego YakreVu uÜiejęWności Y obVYaru wieTYX prYeTÜioWowejH oraY klucYowXcU 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 świaToÜości naucYXciela JO jako reflekVXjnego prakWXka.
PRRNMÓIOT

1. TRANSPORQCJA
PINMRA – Treść

MyTakWyka
prYegląT ÜeWoT
jęYyków obcycU naucYania
(gloWWoTyTakWyka)
prYegląT VWraWegii
ucYenia Vię – TXTakWXka auWonoÜiYująca

inWerTXVcXplinarność
gloWWoTXTakWXki jako
nauki

2. TRANSPORQCJA

UÓINJĘTNOŚCI – NfekW

POSTAPQ – NfekW

uÜiejęWność Velekcji i świaTo- oWwarWość na różnoroTność
Üego wXboru VWoVownXcU
ÜeWoT pracX i elaVWXcYność
ÜeWoT ToVWoVowanXcU To
w ocenie icU efekWXwności;
konWekVWu kVYWałcenia (świaToÜość prYeTÜioWowa);
uÜiejęWność TiagnoYowania wrażliwość na inTXwiTualVWraWegii obieranXcU prYeY
ne cecUX ucYniaH eÜpaWia
ucYniów i uwYglęTnianie
w oTbiorYe YacUowań
inTXwiTualiYacji w naucYaniu i poVWaw ucYniów;
i ucYeniu Vię JO (świaToÜość
prYeTÜioWowa i epiVWeÜologicYna);
uÜiejęWność Tefiniowania
akcepWacja
probleÜów w proceVie NIU JO inWerTXVcXplinarności
Y perVpekWXwX gloWWoTXTak- gloWWoTXTakWXki i goWowość
To ukierunkowanego
WXcYnej prYX uwYglęTnieniu
wXkorYXVWXwania wieTYX
wieTYX Y obVYaru nauk pokrewnXcUH Wj. jęYXkoYnawVWwoH Y obVYaru nauk pokrew-
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peTagogikaH pVXcUologiaH
filoYofia jęYXkaH VocjolingwiVWXka iWT. (świaToÜość epiVWeÜologicYna);
poTejście inWerkulWu- uÜiejęWność Velekcji i świaTorowe w NIU JO
Üego wXboru fakWów kulWurowXcU To uwYglęTnienia
w proceVie naucYania i ucYenia
Vię jęYXka VpecjaliYacji (świaToÜość prYeTÜioWowa)H
uÜiejęWność ÜeTiacji inWerkulWurowej poprYeY wprowaTYanie fakWów Y kulWurX jęYXka
Tocelowego w YroYuÜiałX Tla
oVób ucYącXcU VięH ale nieVWereoWXpowX i nieuproVYcYonX
VpoVób i icU konfronWowanie
Y wXobrażeniaÜi ucYniów
i fakWaÜi Y icU kulWurX ojcYXVWejH
beY UierarcUiYowania kulWur
(świaToÜość prYeTÜioWowa
i epiVWeÜologicYna);

nXcU w inWerpreWowaniu
i prowaTYeniu proceVu
naucYania; YTolność ÜeWaobVerwacji;
oWwarWość na inną kulWurę
oraY na inne niż właVne
wXobrażenia na WeÜaW Wej
kulWurX i kulWurX ojcYXVWejH
wrażliwość na YinTXwiTualiYowanX VpoVób inWerpreWowania fakWów kulWurowXcU i YjawiVk inWerkulWurowXcU Ye VWronX oVób
ucYącXcU Vię; YnajoÜość
ÜecUaniYÜów pragÜaWXki
jęYXkowej w konWekście
ÜięTYXkulWurowościH świaToÜość ÜeWajęYXkoYnawcYa;

Tabela 1J MoTelowe ujęcie proceVu roYwijania świaToÜości prYeTÜioWowej i epiVWeÜologicYnej oparWe o WranVpoYXcje wieTYX w uÜiejęWności i uÜiejęWności 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 świaToÜość prYeTÜioWowa ÜogłabX bXć uYnana Ya głównX ÜoWor roYwoju wieTYXH
uÜiejęWności i poVWaw gloWWoTXTakWXka jako prakWXkaH Wo świaToÜość epiVWeÜologicYna VWanowi poTVWawę roYwoju jego ÜXślenia krXWXcYnego i jego koÜpeWencji ÜeWoTologicYnXcU jako baTacYa. NależałobX Wo ocYXwiście uwYglęTnić
w wiYji progreVji oTnoVYącej Vię To roYwijania obu WXpów świaToÜości. RważXwVYX na fakWH że na eWapie forÜułowania celów ogólnXcU kVYWałcenia ÜaÜX
ciągle To cYXnienia Y wieloYnacYnością i nieokreślonościąH warunkieÜ operacXjności obu pojęć w proceVie kVYWałcenia naucYXcieli JO jeVW Yaproponowanie
obVerwowalnXcU i ÜierYalnXcU prYejawów świaToÜości prYeTÜioWowej i epiVWeÜologicYnej na poVYcYególnXcU eWapacU icU eTukowania i w różnXcU konWekVWacU icU TYiałalności YawoTowej oraY baTawcYej. PoYwoliłobX Wo na wXpracowanie 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 prakWXcYną rolę naucYXciela JO w proceVie gloWWoTXTakWXcYnXÜ.
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UniwerVXWeW im. ATama MickiewicYaH PoYnań

ROLA RNFLNOSJI P PROCNSIN PRRQGOTOPANIA
MO RAPOMU NAUCRQCINLA JĘRQOA OŁCNGO
TUe role of reflecWion in WUe proceVV of foreign language
WeacUer Wraining
TUe proceVV of foreign language WeacUer Wraining requireV WUe inWroTucWion
anT TevelopÜenW of reflecWion VkillV for WeacUing anT work aV an eTucaWor.
TUaW iV wUX WUe proceVV of WeacUer Wraining ÜuVW proviTe VWuTenWV wiWU
WUe neceVVarX knowleTge anT pracWice. TUiV arWicle preVenWV WUe raWionale
of WUe WeacUer Wraining proceVV aW WUe InVWiWuWe of GerÜan PUilologXH ATaÜ
MickiewicY UniverViWX in PoYnańH accorTing Wo WUe VWanTarTV for WeacUing
froÜ WUe XearV 2004 anT 2012. TUe reVearcU TeVcribeT concernV WUe role
of Velf-reflecWion in VWuTenWV boWU Turing WUe proceVV of WUeir Wraining aV
fuWure WeacUerV anT in WUeir WeacUing pracWice in VcUoolV.
OeyworTVJ language WeacUer TevelopÜenWH Vocial coÜpeWenceVH WeacUerV’
profeVVionaliVÜH WeacUer auWonoÜXH VWuTenWV’ reflecWionV
Słowa klucYoweJ kVYWałcenie naucYXcieli jęYXków obcXcUH koÜpeWencje
VpołecYneH profeVjonaliYÜ w naucYaniuH auWonoÜia naucYXcielaH reflekVje VWuTenWów

1. PVWęp
RagaTnienie reflekVji w TYiałaniu i naT TYiałanieÜ cieVYX Vię TużXÜ YainWereVowanieÜ prYeTVWawicieli różnXcU grup YawoTowXcU oT laW oVieÜTYieViąWXcU XX
wieku i publikacji MonalTa ScUöna pW. TUe ReflecWive PracWiWioner (1983). OVYWałWowanie poVWawX reflekVXjnego prakWXka jeVW Wakże jeTnXÜ Y celów kVYWałcenia
prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU (JO)H co VWało Vię beYpośreTnią inVpiracją
To preYenWacji właVnXcU ToświaTcYeń i wXników poTjęWXcU baTań.
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P Wekście prYeTVWawione YoVWaną Vłownikowe Tefinicje WerÜinu reflekVja oraY aVpekW reflekVXjności w wXbranXcU baTaniacU gloWWoTXTakWXcYnXcU
w PolVce i na świecie. RoYważania WeoreWXcYne będą VWanowić poTVWawę preYenWacji i analiYX koncepcji prograÜu Vpecjalności naucYXcielVkiej w InVWXWucie Ńilologii GerÜańVkiej (IŃG) UniwerVXWeWu iÜ. ATaÜa MickiewicYa w oTnieVieniu To obowiąYującXcU VWanTarTów prYXgoWowania To YawoTu naucYXciela. JeTnXÜ Y celów oÜawianej koncepcji prograÜowej jeVW kVYWałWowanie
reflekVXjnej poVWawX prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXka nieÜieckiego. RbaTaniu
ÜoTelu naucYaniaH ukierunkowanego na reflekVXjnośćH poVłużX VWuTiuÜ
prYXpaTkuH prYXbliżające poTejÜowane TYiałania i ToświaTcYenia VWuTenWówH
kWórYX ukońcYXli proceV kVYWałcenia peTagogicYnego i YTobXli kwalifikacje To
naucYania jęYXka nieÜieckiego. CeleÜ baTań bęTYie ewaluacja koncepcji
prograÜowej w YakreVie buTowania poVWaw reflekVXjnXcU oraY YacUęcenie
innXcU inVWXWucji kVYWałcącXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU i poYoVWałXcU
prYeTÜioWów VYkolnXcU To prYXjrYenia Vię prYeTÜioWoweÜu YagaTnieniu.

2. RoYważania wokół pojęcia reflekVji i proceVu kVYWałWowania poVWawy
reflekVyjnej naucYycieli jęYyków obcycU
P celu poTjęcia roYważań naT rolą reflekVji w proceVie kVYWałcenia prYXVYłXcU
naucYXcieli JO warWo prYXjrYeć Vię VłownikowXÜ TefinicjoÜ Wego pojęcia. SWanisław MubiVY (2006J 906) roYuÜie reflekVję jako „głębVYe YaVWanowienieH YaVWanawianie VięH roYÜXślanie naT cYXÜśH roYważanie połącYone Y analiYowanieÜ
cYegośH ÜXślH wXpowieTź będącą wXnikieÜ YaVWanowienia VięH roYÜXślania”.
NlżbieWa Sobol poVWrYega reflekVję poTobnieH jako „głębVYe YaVWanowienie VięH
roYÜXślanieH roYważanie połącYone Y analiYąH wXjaśnianieÜH WłuÜacYenieÜH
prYewiTXwanieÜ iWp.; wXnik YaVWanawiania VięH roYÜXślaniaH naÜXVł” (SobolH
2001J 836). PiWolT MoroVYewVki ekVponuje Twa YnacYenia pojęcia reflekVjiH Wj.
1. „głębVYe YaVWanowienieH YaVWanawianie VięH roYÜXślanie naT cYXÜśH roYważanie połącYone Y analiYąH naÜXVł” oraY 2. „wXpowieTź będącą wXnikieÜ YaVWanowienia VięH roYÜXślania” (MoroVYewVkiH 1996J 873). JeVYcYe więcej YnacYeń prYXpiVuje pojęciu reflekVji JerYX ŁralcYXk. ReflekVja Wo Tla niego 1. „głębVYe YaVWanowienie Vię naT cYXÜśH wXwołane VilnXÜ prYeżXcieÜ”H 2. „ÜXśl lub
wXpowieTź będąca wXnikieÜ Wakiego YaVWanowienia Vię”H 3. filoY. „Ywrócenie
Vię poTÜioWu ÜXślącego ku właVnej akWXwności”H 4. filoY. „cYXnnik akWu świaToÜości VWanowiącX o WXÜH że Vpełniając goH uprYXWaÜniaÜX Vobie jego YacUoTYenie” (ŁralcYXkH 2005J 697). OTnoVYąc powXżVYe Tefinicje To VXWuacji peTagogicYno-TXTakWXcYnXcU Üożna więc prYXjąćH że reflekVja Wo Yarówno proceV
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głębVYego YaVWanawiania Vię i analiYowaniaH cYęVWo YwróconX ku właVnej akWXwnościH jak i ÜXśl będąca wXnikieÜ Wego proceVu.
RTolność To reflekVji jeVW cecUą prYXpiVXwaną każTeÜu cYłowiekowi.
Jej roYwój YależX oT wielu cYXnnikówH w WXÜ „oT YaTaWków wroTYonXcUH proceVu kVYWałcenia i wXcUowania oraY oT ukierunkowanej akWXwności właVnej
cYłowieka” (ŁorkowVkiH 2003J 113). Pielki wpłXw na poYioÜ Wej YTolności
Üają koÜpeWencje VpołecYne (ŁorkowVkiH 2003J 107)H poWrYebne To pracX
Y luTźÜiH beY kWórXcU nie Üożna Vobie wXobraYić wVpółcYeVnego naucYXciela.
P grupie koÜpeWencji VpołecYnXcUH kWóre Vilnie TeWerÜinują VWopień
roYwinięcia poVWawX reflekVXjnejH YnajTują Vię walorX oVobowościowe (Ü.in.
TojrYałość eÜocjonalna i inWelekWualnaH oTpowieTYialnośćH aÜbicjaH oWwarWość na YÜianXH Vilna wolaH YainWereVowania)H ToświaTcYenie żXcioweH inWeligencja VpołecYnaH auWorXWeW oraY prYeTe wVYXVWkiÜ wieTYa. Jan ŁorkowVki
ToVWrYegając wYglęTnXH prYeÜijającX i cUwilowX cUarakWer wieTYX i wXkVYWałceniaH YacUęca To wXrabiania koniecYnego nawXku VXVWeÜaWXcYnegoH niekońcYącego Vię ToVkonalenia. „ProceV perÜanenWnego kVYWałcenia Vię (w VpoVób
forÜalnX i Trogą nieuVWannego VaÜokVYWałcenia) nie WXlko Yapewnia naTążanie Ya WeÜpeÜ YÜian cXwiliYacXjno-kulWurowXcU oraY YawoTowXcUH ale WakżeH co ważniejVYeH jeVW warunkieÜ kreaWXwnego wprowaTYania innowacji i icU
wXprYeTYania” (ŁorkowVkiH 2003J 110-111).
PVpoÜniane prYeY ŁorkowVkiego wprowaTYanie innowacji jeVW jeTnXÜ Y eleÜenWów poVWawX reflekVXjnego prakWXkaH opiVXwanej prYeY MonalTa
ScUöna (1930-1997). ScUönH Tla kWórego inVpiracją bXłX prace JoUna MeweXa
(1859-1952)H koncenWruje Vię na roli reflekVji w TXnaÜicYnie YÜieniającXcU
Vię VXWuacjacU peTagogicYnXcU. PXcUoTYąc Y YałożeniaH że naucYXciel nie Üa
nigTX To cYXnienia Y iTenWXcYnXÜi probleÜaÜi i uwarunkowaniaÜi VXWuacXjnXÜi oraY że VXWuacje TXTakWXcYne Vą niepowWarYalneH ScUön WwierTYiH że
„poTVWawową uÜiejęWnością naucYXciela powinno bXć raTYenie Vobie Y nieVWabilnościąH niepewnością i unikaWowością TYiałania peTagogicYnego” (RawaTYkaH 2004J 299) oraY TowoTYiH że „wVYXVcX poViaTaÜX Ybiór właVnXcU
Weorii Tla różnXcU VXWuacji żXciowXcU i YawoTowXcU. Teorie We buTowane Vą
na właVnXÜ ToświaTcYeniu i wieTYX i TYiałają najcYęściej w ukrXWX VpoVób.
MecXTują one o naVYXÜ wiTYeniu Tanego probleÜu i wXborYe VpoVobów
poraTYenia Vobie Y niÜ” (ŃilipowicYH 2005). PeTług ScUöna oYnaką profeVjonaliYÜu wXVokiej klaVX jeVW „uÜiejęWność świaToÜej reflekVji naT właVnXÜi
WeoriaÜi i ToVWoVowania icU To YÜieniającej Vię rYecYXwiVWości” (ŃilipowicYH
2005). RTolność WworYenia wieTYX i nowXcU warWości poYnawcYXcU w VXWuacjacU peTagogicYnXcU jeVW Tla niego ważną cecUą reflekVXjnej prakWXki (RawaTYkaH 2004J 299). ReflekVXjnX prakWXk Wo YaWeÜ naucYXcielH kWórX korYXVWa
Y wieTYX oparWej o naukowe baTaniaH jeTnak jeśli nie ToVWrYega VkuWecYności
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poTejÜowanXcU TYiałańH jeVW VkłonnX i YTolnX To WworYenia właVnXcU Weorii
i icU YwerXfikowania. CecUuje go Tuża elaVWXcYność w roYpoYnaniu i analiYie
probleÜuH kreaWXwność i cUęć VWawienia cYoła nowXÜ VXWuacjoÜ. ReflekVXjnX
prakWXk łącYX YaWeÜ uÜiejęWnie Weorię Y prakWXką (ŃilipowicYH 2005).
O YwiąYku Weorii Y prakWXką w kVYWałceniu naucYXcieli piVYe Allen T. PearVon (1994)H kWórX wXcUoTYi oT YTefiniowania cYXnności naucYania jako
TYiałania YaÜierYonego. PearVon poTkreśla rolę wieTYXH będącej reYulWaWeÜ
baTaniaH reflekVjiH ekVperXÜenWu i ToświaTcYeniaH kWóra jeVW koniecYna To
uprawiania prakWXki. PśróT różnXcU roTYajów wieTYX koniecYnejH PearVon
wXÜienia Ü.in. wieTYę oparWą na ToświaTcYeniu i wiTYi w niej oTpowieTnik
reflekVji w TYiałaniu w ujęciu ScUöna. PearVon YacUęca wXkłaTowców akaTeÜickicUH abX nie Üówili VWuTenWoÜH co Üają wieTYiećH ale ułaWwili iÜ VaÜoTYielne Tojście To wieTYX. PśróT YaTań wXkłaTowców wXÜienia obVerwowanie VWuTenWówH Tawanie wVkaYówekH Vugerowanie alWernaWXwH YaTawanie pXWańH Tawanie Üoralnego i pVXcUicYnego wVparcia i wYÜacnianie ÜoWXwacji (PearVonH 1994J 166-167).
RagaTnienie reflekVji jeVW coraY powVYecUniejVYe w prowaTYonXcU obecnie baTaniacU gloWWoTXTakWXcYnXcUH prYX cYXÜ jeVW ono albo głównXÜ prYeTÜioWeÜ baTania albo aVpekWeÜ WowarYXVYącXÜ baTaniu innego YagaTnienia.
OoncenWrując Vię na roli reflekVji w żXciu YawoTowXÜ naucYXcieli JO i w proceVie prYXgoWowania To YawoTu należX wVpoÜnieć roYważania HannX OoÜorowVkiej (2001J 201)H kWóra wiTYi Twie najważniejVYe prYeVłanki w roYwoju właVnXÜ naucYXcieliJ oTwYorowanie cuTYXcUH VkuWecYnXcU YacUowań peTagogicYnXcU oraY „krXWXcYną reflekVję naT naVYXÜ właVnXÜ YacUowanieÜ w YeVWawieniu Y poVWawionXÜi Vobie celaÜi i na Wle reakcji ucYniów na WoH co robiÜX”.
UYnając ważność i warWość obu WXcU TrógH Wę Trugą naYXwa gwaranWeÜ VWałego
roYwoju i ToVkonalenia oraY funTaÜenWeÜ auWonoÜii naucYXciela.
WśróT baTań gloWWoTXTakWXcYnXcUH kWóre beYpośreTnio lub pośreTnio
ToWXcYą poVWawX reflekVXjnej naucYXcieli jęYXków obcXcUH warWo wXÜienić
baTania Marii PXVockiej (2003)H kWóra Ygłębia YagaTnienie profeVjonaliYÜu
w naucYaniu JO. MowoTYi onaH że opWXÜalnXÜ ÜoTeleÜ roYwoju koÜpeWencji profeVjonalnej naucYXcieli jeVW reflekVXjnX ÜoTel kVYWałcenia. RaTanie koniecYności prYekaYania ÜeWoTXcYnej wieTYX wraY Y krXWXcYnXÜ i reflekVXjnXÜ
poTejścieÜ To niej oraY prYekonanieÜH że każTX naucYXciel ÜuVi bXć jeTnocYeśnie baTacYeÜ właVnej prakWXkiH opiVuje MarYena ŻXlińVka (2002)H inVpirowana lekWurą WekVWu PearVona (1994). MoroWa PerbińVka (2006)H YajÜująca
Vię VkuWecYnością naucYXcieli JO i icU perVonalnXÜi WeoriaÜiH Üocno oTwołuje Vię To Weorii reflekVXjnej prakWXki. PoTkreśla WXÜ VaÜXÜH że każTX naucYXciel powinien poTTawać uVWawicYnej reflekVji właVną prakWXkę YawoTową
i bXć goWowX YÜieniać Vwoje prYekonania. To VaÜo oTwołanie WeoreWXcYne
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YnajTujeÜX w baTaniacU MałgorYaWX PioWrowVkiej-SkrYXpek (2008)H kWóra
VWawia WeYęH że bXcie reflekVXjnXÜ prakWXkieÜ Üoże wpłXnąć na reflekVXjność
ucYniów i wXwołać inWencjonalność ucYenia Vię.
Rok 2009 obfiWuje w publikacjeH w kWórXcU opiVXwanX jeVW aVpekW reflekVji. Anna MicUońVka-SWaTnik (2009) TowoTYiH że auWonoÜia naucYXciela
jeVW konVekwencją jego reflekVXjnej poVWawX. MałgorYaWa ATaÜV-TukienTorf
(2009) YacUęca To prYenieVienia nurWu Ywanego coucUingieÜ To eTukacji
i wXkorYXVWania jego poWencjału w Wrakcie wVpierania proceVu reflekVji naucYXcieliH ÜięTYX innXÜi prYX YaVWoVowaniu WecUniki STRIMN. MagTalena PiWkowVka (2009)H próbując Ynaleźć oTpowieTź na pXWanieH TlacYego warWo i jak
Üożna kVYWałcić poVWawę reflekVXjną VWuTenWów-kanTXTaWów na naucYXcieli
jęYXka angielVkiegoH naYXwa reflekVję klucYeÜ To efekWXwnego ucYenia Vię
i naucYania. Peronika PilcYXńVka (2009)H YacUęcając naucYXcieli To poTejÜowania baTań naT właVnXÜi TYiałaniaÜi YawoTowXÜiH poTaje jako warunek koniecYnX nabranie reflekVXjnego TXVWanVu wobec właVnej prakWXki TXTakWXcYnej. NTXWa PajTa (2009)H baTająca VaÜoocenę naucYXcieli JOH poVWrYega ją jako eleÜenW reflekVXjnej prakWXki naucYXcielVkiej.
Oolejne laWa prYXnoVYą TalVYe TonieVienia naukowe w obVYarYe reflekVji. Joanna SWańcYXk (2010)H kWóra prowaTYone baTanie w TYiałaniu opiera na
WwierTYeniuH iż uÜiejęWność obVerwacji i poTTawania reflekVji właVnXcU TYiałań jeVW iÜÜanenWną cYęścią proceVu kVYWałcenia Vię i poTVWawą WranVferu
nabXwanXcU uÜiejęWności i wieTYX To Towolnej VXWuacji YawoTowejH baTa
TojrYewanie VłucUacYX naucYXcielVkicU kolegiów jęYXków obcXcU To poVWawX
reflekVXjnej. AuWorka Tefiniuje reflekVję jako wewnęWrYnX proceV poYnawcYX
i afekWXwnXH „kWórego reYulWaW YnajTuje oTYwiercieTlenie w poWencjalnej
YÜianie YacUowań w TYiałaniu” (SWańcYXkH 2010J 161). SebaVWian CUuTak
(2010) analiYuje uÜiejęWność polVkicU VWuTenWów prYXgoWowującXcU Vię To
naucYania jęYXka nieÜieckiego To reflekVji naT właVną kulWurąH prYX cYXÜ
wiTYi Wo TYiałanie jako cYXnnik koniecYnX To buTowania VWuTenckiej koÜpeWencji inWerkulWurowej. O prYXkłaTacU buTowania poVWawX reflekVXjnej VWuTenWów-prakWXkanWów piVYą Iwona OreWek i Regina SWrYeÜeVka (2010)
i VWwierTYają we wnioVkacUH że reflekVja wXÜaga cYaVuH boTźcówH wieTYX oraY
VWerowania w pocYąWkowej faYie. CUociaż kVYWałWowanie poVWawX reflekVXjnej
wXÜaga Vporo wXViłków i TYiałańH auWorki poTkreślająH że WXlko Waka poVWawa
VWuTenWów Üoże YagwaranWować icU roYwój w YawoTYie naucYXciela.
JeTną Y najnowVYXcU publikacjiH w kWórej Tużo uwagi poświęca Vię iVWocie reflekVji i opiVowi jej funkcji oraY ÜiejVca we wVpółcYeVnej gloWWoTXTakWXceH jeVW kViążka AnnX MicUońVkiej-SWaTnik (2013). AuWorka analiYuje WeoreWXcYne i prakWXcYne poVWawX werXfikacji Weorii VubiekWXwnXcU w kVYWałceniu
naucYXcieli JO i w WXcU WeoriacU wiTYi punkW wXjścia To reflekVji. RacUęca Weż
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poTÜioWX kVYWałcące prYXVYłXcU naucYXcieli To wXkorYXVWania poWencjału
Wkwiącego w NuropejVkim porWfolio Tla VWuTenWów-prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków w buTowaniu poVWaw reflekVXjnXcU.
PXÜienione powXżej publikacje VWanowią wXbór WekVWów VpecjaliVWXcYnXcUH poświęconXcU YagaTnieniu reflekVji i jeTnocYeśnie Tają obraY VWopnia
inWenVXwności prac. PoYwalają Wakże prYXpuVYcYaćH że YagaTnienie bęTYie Vię
cieVYXć TużXÜ YainWereVowanieÜ baTacYX i naucYXcieli jęYXków obcXcU w prYXVYłości. PrYXWocYone prYXkłaTX roYważań WeoreWXcYnXcU i baTań YacUęcają To
YaVWanowienia VięH jak Üożna roYwijać YTolność reflekVji w Wrakcie prYXgoWowania VWuTenWów filologii To wXkonXwania YawoTu naucYXciela JO.

3. Rola reflekVji VWuTenckiej w proceVie kVYWałcenia naucYycieli jęYyka
niemieckiego w InVWyWucie Filologii GermańVkiej UAÓ weTług
VWanTarTów Y roku 2004
Ooncepcje kVYWałcenia naucYXcieli baYują w PolVce na VWanTarTacU ÜiniVWerialnXcU. OażTa inVWXWucja prowaTYąca kVYWałcenie prYXVYłXcU naucYXcieli Üa obowiąYek VkonVWruowania prograÜu kurVu oTpowiaTającego powVYecUnie prYXjęWej koncepcji. SWuTenciH kWórYX roYpocYęli VWuTia wXżVYe w roku 2011 lub wcYeśniejH realiYowali VWanTarTX kVYWałcenia naucYXcieli Y 2004 roku (RoYporYąTYenie MiniVWra NTukacji NaroTowej i SporWu Y Tn. 7.09.2004H MY.U. Nr 207 poY.
2110). CecUą cUarakWerXVWXcYną Wego TokuÜenWu bXł fakW różnicowania VpoVobu prYXgoWowania prYXVYłXcU naucYXcieli To YawoTu w Yależności oT WXpu VWuTiów. SpecjaliYacja naucYXcielVka na wXżVYXcU VWuTiacU YawoTowXcU (Wj. VWuTiacU WrYXleWnicU) bXła prowaTYona obligaWorXjnie w YakreVie TwócU Vpecjalności (głównej i ToTaWkowej)H Yaś w raÜacU uYupełniającXcU VWuTiów ÜagiVWerVkicUH jeTnoliWXcU VWuTiów ÜagiVWerVkicU i VWuTiów poTXploÜowXcU Vpecjalność ToTaWkowa bXła fakulWaWXwna. P prYXpaTku ukońcYenia VWuTiów licencjackicU na kierunku filologia VWuTenci Üogli uYXVkać kwalifikacje To naucYania
we wVYXVWkicU WXpacU VYkół. SWanTarTX Y roku 2004 opiVXwałX VXlweWkę abVolwenWa Vpecjalności naucYXcielVkiejH wVkaYXwałX prYeTÜioWX i icU wXÜiar goTYinowX oraY określałX raÜX prakWXki peTagogicYnej. P kweVWii roYwijania
uÜiejęWności reflekVji VWanTarTX ÜówiłX niewiele. OróWkie fragÜenWX Ynaleźć
Üożna w opiVie VXlweWki abVolwenWaH w WreściacU prograÜowXcU pVXcUologii
i peTagogiki oraY w cUarakWerXVWXce prakWXki peTagogicYnejJ
II SXlweWka abVolwenWaH p. 3) TXTakWXka prYeTÜioWowa – VWuTenW powinien
uÜieć „baTać i oceniać oViągnięcia ucYniów oraY właVną prakWXkę” (RoYporYąTYenieH 2004J 3 Yał.)
VII Treści prograÜowe prYeTÜioWów
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Ł.1 PVXcUologia „NaucYXciel jako oVoba ucYąca Vię – ewaluacja właVnej pracX
i oViągnięć” (RoYporYąTYenieH 2004J 8 Yał.)
Ł.2 PeTagogika „ŁaTanie właVnej prakWXki oraY poTTawanie jej krXWXce prYeY właVne publikacje. TworYenie właVnXcU koncepcji peTagogicYnXcU na poTVWawie krXWXcYnej reflekVji naT akWualnXÜ VWaneÜ wieTYX” (RoYporYąTYenieH 2004J 8 Yał.)
X PrakWXki peTagogicYne
CeleÜ prakWXki jeVW „5) nabXcie uÜiejęWności analiYowania właVnej pracX i jej
efekWów oraY pracX ucYniów” (RoYporYąTYenieH 2004J 10 Yał.).

P YwiąYku Y Wak VforÜułowanXÜi celaÜi w VWanTarTacUH YaTanieÜ
naucYXcieli akaTeÜickicU bXło określenieH jak Üożna Wego Tokonać. P IŃG
UAM prYXjęWo YałożenieH że YTolność To reflekVji Üożna i należX nieuVWannie
roYwijać w różnXcU VXWuacjacU. PXpracowano YaWeÜ VpoVobX oViągnięcia
Wego celuH kWóre na prYeVWrYeni kilku laW obowiąYXwania TokuÜenWu bXłX ciągle ToVkonalone i uYupełniane. P Wrakcie Yajęć WeoreWXcYnXcU wielokroWnie
oTwołXwano Vię To ToświaTcYeń eTukacXjnXcU VWuTenWów w cYaVie oÜawiania Wreści pVXcUologicYno-peTagogicYnXcU i TXTakWXcYnXcU. OażTa nowa Wreść
poprYeTYona bXła roYÜową Ye VWuTenWaÜi o icU wVpoÜnieniacU Y cYaVów
VYkolnXcUH na prYXkłaT roYpocYXnając oÜawianie pracX naT lekVXką obcojęYXcYną VWuTenci wXpowiaTali właVne oTcYucia na WeÜaW roli VłownicWwa
w koÜunikacjiH cecU Wego poTVXVWeÜu jęYXkowegoH opowiaTali o VwoicU VpoVobacU ucYenia Vię VłownicWwa i o wVparciu icU wXViłków prYeY naucYXcieli. Ta
cYęść Yajęć poświęcona wVpoÜnienioÜ YawVYe barTYo akWXwiYowała VWuTenWów i YacUęcała icU To porównań i reflekVji. OolejnXÜ YaTanieÜ VkłaniającXÜ
VWuTenWów To YaVWanawiania Vię bXło opracowXwanie konVpekWów lekcji połącYone Y wielokroWnXÜ forÜułowanieÜ pXWańJ MlacYego? Jakie inne forÜX
Üożna bX YaVWoVować? Jakie ÜiałobX Wo VkuWki?
RegulaÜin prakWXki peTagogicYnej w IŃG Yapewniał VWuTenWoÜ Üożliwość grupowXcU obVerwacji lekcji Y naucYXcieleÜ akaTeÜickiÜ we wVYXVWkicU
WXpacU VYkółH w kWórXcU abVolwenci Vpecjalności Üogli naucYać. Ta forÜułaH Wak
WruTna organiYacXjnie (poYXVkiwanie VYkół i naucYXcieli goWowXcU To wVpółpracXH TopaVowanie planu Yajęć VWuTenWów To Üożliwości VYkół)H prYXnoViła najwiękVYe korYXści w roYwijaniu reflekVXjnej poVWawX VWuTenWów. OażTa obVerwowana lekcja bXła oÜawiana Y inVWXWuWowXÜ ÜenWoreÜ poT kąWeÜ Wreści
pVXcUologicYnXcUH peTagogicYnXcU i TXTakWXcYnXcU. SWuTenci Üieli Üożliwość
obVerwowania Ü.in. różnoroTnXcU oVobowości TXTakWXcYnXcUH VXWuacji w klaVieH WrXbu pracX VYkołXH YaVWoVowania ÜeTiówH użXwania jęYXka ojcYXVWego na
lekcji JOH VpoVobów oceniania ucYniów. PoWeÜ Üogli wXpowiaTać Vwoje VpoVWrYeżeniaH Vnuć ToÜXVłXH VYukać uYaVaTnień Tla poVYcYególnXcU TYiałań i buTować wiYję właVnego poVWępowania w cYaVie Vwojej prakWXki w VYkole. NWap

45

IYabela Marciniak

grupowXcU obVerwacji lekcji w VYkole YawVYe wiąYał Vię Y VilnXÜ wYroVWeÜ
ÜoWXwacji VWuTenWów-prakWXkanWów. CYaVeÜ wYÜożonej reflekVji bXła Weż
inTXwiTualna prakWXka peTagogicYna VWuTenWów w VYkole poT opieką naucYXciela TXploÜowanego lub Üianowanego. JeVYcYe w cYaVie Yajęć WeoreWXcYnXcU
Ywracano uwagę VWuTenWów na rolę inforÜacji YwroWnej po prYeprowaTYonXcU
prYeY nicU lekcjacUH YacUęcano icU To ewaluacji każTej lekcji Y opiekuneÜH YobowiąYano To napiVania koÜenWarYa TXTakWXcYnego po wVYXVWkicU lekcjacU.
AbX pogłębić reflekVję łącYącą Weorię Y prakWXkąH Yaplanowano Wakże grupową
roYÜowę ewaluacXjną Y ucYelnianXÜ opiekuneÜ VWuTenWów-prakWXkanWów. Ta
forÜa YawVYe ToVWarcYała naucYXcielowi akaTeÜickieÜu Üożliwość ocenX
wieTYX ÜerXWorXcYnej VWuTenWówH icU ÜoWXwacji i TojrYałości To pracX w YawoTYie naucYXciela oraY YTolności To reflekVji. UYupełnienieÜ uVWnej ewaluacji
bXła jeVYcYe praca piVeÜna pW. Moje reflekVje po prakWXce peTagogicYnej. AbX
prYekonać VięH jakie reflekVje WowarYXVYXłX VWuTenWoÜ w Wrakcie prYXgoWowania
To wXkonXwania YawoTu naucYXcielaH prYeprowaTYono w IŃG baTanieH kWórego wXniki opiVane YoVWaną w punkcie piąWXÜ.

4. OVYWałWowanie poVWawy reflekVyjnej VWuTenWów w InVWyWucie Filologii
GermańVkiej UAÓ weTług VWanTarTów Y roku 2012
Na pocYąWku 2012 roku wprowaTYono nowe VWanTarTX kVYWałcenia prYXgoWowujące To wXkonXwania YawoTu naucYXciela (RoYporYąTYenie MNiSP Y Tn.
17.01.2012H MY. U. poY. 131). SWuTenciH kWórYX roYpocYęli VWuTia oT 2012 roku
i wXbrali Vpecjalność naucYXcielVkąH Vą YobowiąYani To oViągnięcia określonXcU
efekWów kVYWałcenia w raÜacU obowiąYkowXcU ÜoTułów Vpecjalności naucYXcielVkiej. MoTuł pierwVYX obejÜuje prYXgoWowanie ÜerXWorXcYne To naucYania
Tanego prYeTÜioWuH Trugi prYeTÜioWX pVXcUologicYno-peTagogicYneH WrYeci
TXTakWXkę Tanego prYeTÜioWu. InVWXWucje prowaTYące kVYWałcenie naucYXcieli
Üają Weż Üożliwość Yaproponować VWuTenWoÜ ÜoTuł cYwarWXH prYXgoWowującX
To naucYania kolejnego prYeTÜioWu oraY ÜoTuł piąWXH w YakreVie peTagogiki
Vpecjalnej. Mwa oVWaWnie ÜoTułX Üają cUarakWer fakulWaWXwnX.
SWanTarTX Y roku 2012 prYewiTują ÜiniÜalne ilości goTYin na poVYcYególne eleÜenWX ÜoTułów. MoTuł TrugiH pVXcUologicYno-peTagogicYnXH obejÜuje ÜiniÜuÜ 180 goTYin (90 goTYin ogólnego prYXgoWowania pVXcUologicYno-peTagogicYnegoH 60 goTYin prYXgoWowania na TanXÜ eWapie eTukacXjnXÜ
oraY 30 goTYin prakWXki)H Yaś WrYeciH TXTakWXcYnXH ÜiniÜuÜ 240 goTYin (30
goTYin poTVWaw TXTakWXkiH 90 goTYin TXTakWXki prYeTÜioWu na TanXÜ eWapie
eTukacXjnXÜ oraY 120 goTYin prakWXki). SWanTarTX We YÜieniają YakreV kwalifikacji abVolwenWów Vpecjalności naucYXcielVkiej w porównaniu Y poprYeTniÜ
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ÜoTeleÜ. Na VWuTiacU I VWopnia VWuTenci filologii Üogą YTobXć uprawnienia To
naucYania jęYXka obcego na II eWapie eTukacXjnXÜH a więc w klaVacU IV-VI VYkołX poTVWawowejH a Topiero na VWuTiacU II VWopnia uprawnienia To naucYania na
wVYXVWkicU eWapacU eTukacXjnXcU.
AuWorYX nowXcU VWanTarTów poświęcają nieco więcej uwagi roli reflekVji
w prYXgoWowaniu To wXkonXwania YawoTu naucYXciela. P opiVie ogólnXcU efekWów kVYWałcenia cYXWaÜXJ „Po YakońcYeniu kVYWałcenia prYXgoWowującego To
wXkonXwania YawoTu naucYXciela abVolwenWJ (…) 6) cUarakWerXYuje Vię wrażliwością eWXcYnąH eÜpaWiąH oWwarWościąH reflekVXjnością oraY poVWawaÜi proVpołecYnXÜi i pocYucieÜ oTpowieTYialności” (RoYporYąTYenieH 2012J 1 Yał.). P opiVie VYcYegółowXcU efekWów kVYWałcenia napiVanoH że abVolwenW „3) w YakreVie
koÜpeWencji VpołecYnXcUJ T) Üa świaToÜość YnacYenia profeVjonaliYÜuH reflekVji na WeÜaWX eWXcYne i prYeVWrYegania YaVaT eWXki YawoTowej; wXkaYuje cecUX
reflekVXjnego prakWXka” (RoYporYąTYenieH 2012J 3 Yał.). OpiV prakWXki peTagogicYnej Vilnie ekVponuje rolę reflekVji w różnXcU TYiałaniacUJ
P Wrakcie prakWXki naVWępuje kVYWałWowanie koÜpeWencji TXTakWXcYnXcU prYeYJ
5) analiYę i inWerpreWację YaobVerwowanXcU albo ToświaTcYanXcU VXWuacji i YTarYeń
peTagogicYnXcUH w WXÜJ
a) prowaTYenie TokuÜenWacji prakWXkiH
b) konfronWowanie wieTYX WeoreWXcYnej Y prakWXkąH
c) ocenę właVnego funkcjonowania w Woku wXpełniania roli naucYXciela
(ToVWrYeganie VwoicU ÜocnXcU i VłabXcU VWron)H
T) ocenę prYebiegu prowaTYonXcU lekcji (Yajęć) oraY realiYacji YaÜierYonXcU celówH
e) konVulWacje Y opiekuneÜ prakWXk w celu oÜawiania obVerwowanXcU
i prowaTYonXcU lekcji (Yajęć)H
f) oÜawianie YgroÜaTYonXcU ToświaTcYeń w grupie VWuTenWów (VłucUacYX)” (RoYporYąTYenieH 2012J 20-21 Yał.).

PXÜienione wXżej cele Vą realiYowane w IŃG UAM w różnoroTnX VpoVób. SWaraÜX Vię wXkorYXVWXwać wieloleWnie ToświaTcYenia oraY VprawTYone
wYorce i na bieżąco ÜoTXfikujeÜX naVYe TYiałania. MajeÜX VWuTenWoÜ prYXkłaT właVną reflekVXjną poVWawą i ucYXÜX icU VWawania Vię reflekVXjnXÜ prakWXkieÜ. SpośróT VprawTYonXcU VpoVobów kVYWałWowania reflekVXjnej poVWawX
VWuTenWa-prakWXkanWaH opiVanXcU w punkcie WrYeciÜH naTal YakłaTaÜX cYęVWe
oTwołania To ToświaTcYeń eTukacXjnXcU VWuTenWówH uWrYXÜujeÜXH ÜiÜo
WruTności organiYacXjnXcUH obVerwacje grupowe Y naucYXcieleÜ akaTeÜickiÜ w VYkołacU i icU oÜówieniaH YacUowujeÜX forÜę ewaluacji prakWXki
w VYkole i na ucYelni. AbX uświaToÜić VWuTenWoÜ rolę reflekVjiH VforÜułowaliśÜX w opiVie prYeTÜioWówH VporYąTYonXÜ YgoTnie Y YaleceniaÜi OrajowXcU

47

IYabela Marciniak

RaÜ OwalifikacjiH określone efekWX kVYWałcenia i YałożXliśÜX ÜeWoTX icU oViągania. Mla prYXkłaTu w opiVie prakWXki peTagogicYnej VWuTenW YapoYna Vię
Y obowiąYującXÜi go efekWaÜi kVYWałceniaH ÜięTYX innXÜiJ
-

NOJ PRPNM-ML2IIŚ08J VWuTenW wVpółTYiała Y opiekuneÜ w YakreVie oceniania
prac ucYniów – ÜeWoTa ocenianiaJ raporW poTVuÜowującX błęTX popełnione prYeY ucYniów;
NOJ PRPNM-ML2IIŚ11J VWuTenW uwYglęTnia Vpecjalne poWrYebX eTukacXjne
ucYniów – ÜeWoTa ocenianiaJ VWuTiuÜ prYXpaTku
NOJ PRPNM-ML2IIŚ14J Tokonuje ocenX właVnego funkcjonowania w Woku wXpełniania roli naucYXciela – ÜeWoTa ocenianiaJ noWowanie bieżącXcU reflekVji w TYiennicYku prakWXk.

PVYXVWkie Yałożone efekWX kVYWałcenia wXnikają Y ToVWoVowania koncepcji
prograÜu Vpecjalności naucYXcielVkiej w IŃG To wXÜagań VWanTarTów kVYWałcenia naucYXcieli Y roku 2012.

5. ŁaTanie reflekVyjnej poVWawy abVolwenWów Vpecjalności naucYycielVkiej
w IFG UAÓ
ŁuTowanie reflekVXjnej poVWawX prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXka nieÜieckiego
jeVW ważnXÜ celeÜ prograÜu Vpecjalności naucYXcielVkiej w IŃG UAM i jeTnocYeśnie prYeTÜioWeÜ opiVXwanego VWuTiuÜ prYXpaTku. Ooncepcja prograÜowaH TYiałania naucYXcieli akaTeÜickicU i cYęściowa ewaluacjaH oparWa
na obVerwacji VWuTenWów i roYÜowacU Y niÜiH YoVWałX prYeTVWawione
w punkcie WrYeciÜ. PunkW piąWX poświęconX jeVW TalVYej ewaluacji koncepcji
prograÜowejH a VYcYególnie preYenWacji reflekVjiH kWóre WowarYXVYXłX VWuTenWoÜ w cYaVie WeoreWXcYnego i prakWXcYnego prYXgoWowania To wXkonXwania
YawoTu. Mane poYXVkane TYięki prYeprowaTYonej ankiecie Vłużą jakościowej
inWerpreWacji TYiałań poTejÜowanXcU na ucYelni.
P kwieWniu i Üaju 2013 roku YoVWało prYeprowaTYone w IŃG UAM baTanie ankieWowe. Mo wYięcia uTYiału w baTaniu YaproVYono 60 VWuTenWów filologii
gerÜańVkiejH kWórYX w oVWaWnicU WrYecU laWacU YTobXli kwalifikacje To naucYania
jęYXka nieÜieckiego weTług VWanTarTów 2004. Na YaproVYenie oTpowieTYiałX 32
oVobXJ 9 oVób Y III roku VWuTiów licencjackicU (WrXb VWacjonarnX)H 6 oVób Y I roku
i 5 oVób Y II roku VWuTiów Trugiego VWopnia (WrXb VWacjonarnX) oraY 12 VWuTenWów
II roku VWuTiów Trugiego VWopnia (WrXb nieVWacjonarnX). MwaTYieścia oVób YTobXło kwalifikacje na uniwerVXWecieH jeTna oVoba w wXżVYej VYkole YawoTowej oraY
jeTenaście w naucYXcielVkicU kolegiacU jęYXków obcXcU.
SWuTenWoÜ poVWawiono Twa pXWania o cUarakWerYe oWwarWXÜ. Ta forÜuła pXWań bXła w pełni YaÜierYona. PprawTYie uWruTnia Y jeTnej VWronX
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VXVWeÜaWXcYne poTlicYenie TanXcU Y powoTu nieogranicYonej różnoroTności
VforÜułowańH Y Trugiej Yaś jeTnak Taje reVponTenWoÜ pełną VwoboTę wXpowieTYi i nic nie Vugeruje.
P oTpowieTYi na pierwVYe pXWanie o reflekVje WowarYXVYące VWuTenWoÜ
w Wrakcie WeoreWXcYnego prYXgoWowania To wXkonXwania YawoTu naucYXciela
jęYXka nieÜieckiego reVponTenci YapiVali naVWępujące VforÜułowaniaJ
-

cYX wieTYa WeoreWXcYna YnajTYie YaVWoVowanie w prakWXce? (7)
ważna jeVW nie WXlko wieTYa WeoreWXcYnaH ale Wakże uÜiejęWności jej prYekaYXwania (4)
TXTakWXka jeVW barTYo obVYerną TXVcXpliną (4)
Wreści WeoreWXcYne WworYą baYę To pracX w VYkole (4)
w Weorii wVYXVWko wXTaje Vię proVWe i nieVkoÜplikowane (1)
naucYXciel oTgrXwa ważną rolę w proceVie TXTakWXcYnXÜ (4)
cYX naTaję Vię na naucYXciela? (4)
jakie preTXVpoYXcje koniecYne Vą To wXkonXwania YawoTu naucYXciela? (3)
cYX uTa Üi Vię wYbuTYić YainWereVowanie ucYniów? (1)
cYX będę w VWanie wXpracować Vobie VYacunek u ucYniów? (1)
naucYXciel Wo YawóT WruTnXH wXÜagającX Yaangażowania (1)
wcYeśniejH będąc ucYnieÜH nie YauważałeÜ ogroÜnego wkłaTu pracX ÜoicU
naucYXcieli (1)

Mużo ÜiejVca YajÜowała reflekVja na WeÜaW roli reflekVji w YawoTYie naucYXciela. ReflekVXjność naucYXcieli jeVW koniecYnaH bX Üogli oni wciąż na nowo
oceniać i opWXÜaliYować Vwoje TYiałania.
Mużo więcej reflekVji VWuTenci YapiVali w oTpowieTYi na Trugie pXWanieH
kWóre ToWXcYXło icU reflekVji w cYaVie oTbXwanej prakWXki peTagogicYnej. ŁXłX
Wo naVWępujące prYeÜXśleniaJ
-

cYX prYeprowaTYiłaÜ lekcję poprawnieH YgoTnie Y planeÜ? co bXło poYXWXwneH co Üożna Yrobić inacYej? (7)
jak ważna jeVW u naucYXciela uÜiejęWność ÜoWXwowania ucYniów (6)
praca w VYkole Üoże naprawTę Vprawiać prYXjeÜność (5)
prakWXka w VYkole Yupełnie różni Vię oT Weorii oÜawianej na YajęciacU (4)
ważna jeVW oVobowość naucYXciela (cierpliwośćH YaangażowanieH opanowanie) (4)
prakWXka pokaYałaH jak oTpowieTYialnXÜ YaTanieÜ jeVW praca naucYXciela (3)
każTego ucYnia należX WrakWować inTXwiTualnie (4)
Tużo cYaVu poWrYeba na prYXgoWowanie lekcji (3)
ważna jeVW elaVWXcYnośćH a nie VYWXwne WrYXÜanie Vię konVpekWu (3)
naucYXciel ÜuVi bXć koÜpeWenWnX (3)
naucYXciel powinien ciągle Vię ToVkonalić (2)
bXłaÜ poYXWXwnie YaVkocYona każTXÜ TnieÜ (2)
barTYo ważne jeVW cUwalenie ucYniów (1)
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ważne jeVW akWXwiYowanie wVYXVWkicU ucYniów (1)
naucYXciel powinien ToVWoVować WecUniki TXTakWXcYne To poWrYeb ucYniów
Y TXVlekVją (1)
naucYXciel powinien uÜieć ucYniów VłucUać (1)
należX Ynaleźć Y ucYnieÜ wVpólnX jęYXk (1)
VpoVWrYeżenia i reakcje ucYniów w cYaVie lekcji Üogą bXć barTYo różne (1)
każTX ucYeń wnoVi coś w lekcję (1)
konWakW Y ucYniaÜi werXfikuje poViaTaną wieTYę i uÜiejęWności (1)
WrYeba poYnać każdą grupę ucYniów (1)
jak Üożna uWrYXÜać Üiłą aWÜoVferę w klaVie? (1)
Y każdą prYeprowaTYoną lekcją wYraVWałX Üoje koÜpeWencje (1)
akWXwność YawoTowa YwiękVYa cYęVWoWliwość reflekVji (1)
naucYanie kogoś ÜuVi bXć prYeÜXślane (1)
To każTej lekcji WrYeba Vię prYXgoWować (1)
uświaToÜiłaÜ VobieH że nabXWa wieTYa WeoreWXcYna w pełni VprawTYa Vię
w prakWXce (1)
rola relacji ucYeń – naucYXciel (1)
naucYXciel w roli wXcUowawcX (1)
na ile prYXTaWna jeVW wieTYa WeoreWXcYna w prakWXce? (1)
jakie jeVW Üoje naVWawienie To YawoTu naucYXciela? (1)
YawóT naucYXciela Wo Üój wXÜarYonX YawóT (1)
kierując Vię jeTXnie kViążkowXÜi uogólnieniaÜi nie Üożna YoVWać TobrXÜ
naucYXcieleÜ (1)
Yajęcia WeoreWXcYne nie Vą w VWanie w pełni prYXgoWować To prowaTYenia Yajęć (1)
WruTne jeVW reagowanie na Yłe YacUowania ucYniów (1)
jak powinien reagować naucYXciel w VXWuacjacU WruTnXcU? (1)
nie jeVWeÜ jeVYcYe goWowa To pracX w YawoTYie naucYXciela (1).

PrYXroVW reflekVjiH icU różnoroTność i wieloaVpekWowość pokaYująH że
poWencjał VWuTenWów wYraVWa w Üiarę upłXwu cYaVu i nabXwania ToświaTcYeń w prakWXce. Na poTVWawie wVYXVWkicU TYiałań ewaluacXjnXcU Üożna
VWwierTYićH że koncepcja prograÜowa w IŃG UAMH naVWawiona na buTowanie
reflekVXjnej poVWawX VWuTenWówH Vpełnia Vwoje YaTania. P cYaVie roYÜów Ye
VWuTenWaÜiH grupowXcU obVerwacji lekcji w VYkołacUH UoVpiWacji lekcji VWuTenWów prYebXwającXcU na prakWXce i roYÜów poUoVpiWacXjnXcU wiTać VWopniowe TojrYewanie VWuTenWów To reflekVjiH poparWej VoliTną wieTYą WeoreWXcYną.
ŁaTania ankieWowe Tają obraY konkreWnXcU prYeÜXśleń VWuTenWów. P WXcU
różnoroTnXcU prYeÜXśleniacU oTYwiercieTlają Vię wXViłki naucYXcieli akaTeÜickicUH poTejÜowane w cYaVie Wrwania Wego proceVu. Można YauważyćH że
niekWóre YaÜierYenia wXkłaTowców YacUęciłX VWuTenWów To reflekVji Topiero
w cYaVie konfronWacji Weorii Y prakWXką. P YwiąYku Y powXżVYXÜ WrYeba Toło-
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żyć wVYelkicU VWarańH abX prakWXka peTagogicYna bXła TYiałanieÜ w pełni
YaplanowanXÜ i prYeÜXślanXÜ. ParWo YaTbać o WoH abX ucYelnie i placówki
oświaWowe wVpółTYiałałX w WworYeniu koncepcji oTbXwania prakWXki peTagogicYnej prYeY VWuTenWów. OażTa ucYelnia powinna korYXVWać Ye Vwojego
prawa określenia kVYWałWu prakWXki i wXpoVażyć VWuTenWa-prakWXkanWa w regulaÜin prakWXki oraY YeVWaw YaTań To wXkonania. ParWo również Vkierować
prośbę To VYkolnXcU opiekunów VWuTenWów-prakWXkanWów o ewaluację ucYelnianej koncepcji kVYWałcenia i inforÜację YwroWną. OonfronWacja Weorii i prakWXki kVYWałcenia prYXVYłXcU naucYXcieli Üoże prYXnieść korYXści wVYXVWkiÜ
poTÜioWoÜ Wego proceVu.
AnaliYa poYXVkanXcU TanXcU Taje poTVWawę To VforÜułowania wnioVkuH że VWuTenciH kWórYX YTobXli już kwalifikacje To naucYaniaH oViągnęli
wYglęTnie wXVoki poYioÜ reflekVXjności i Üożna Üieć naTYiejęH że Üają VYansę naTal pogłębiać Wę YTolność i roYwijać profeVjonaliYÜ. Są beY wąWpienia
świaToÜi probleÜów i WruTnościH ale Wakże prYXgoWowani To icU roYwiąYXwania i ÜoTXfikowania właVnXcU TYiałań.

6. PoTVumowanie
CYaV prYXgoWowania To YawoTu naucYXciela JO jeVW barTYo króWki. P WXÜ okreVie
VWuTenW ÜuVi Ygłębić obVYerną wieTYę VpecjaliVWXcYnąH pVXcUologicYnopeTagogicYną i TXTakWXcYnąH VkonfronWować Weorię Y prakWXką oraY wXkVYWałcić
określone uÜiejęWności. R uwagi na WoH że cYaV realiYacji prograÜu Vpecjalności
naucYXcielVkiej YnacYnie ogranicYa VWopień oViągnięcia WXcU celówH należX Wen cYaV
efekWXwnie wXkorYXVWać. P YakreVie wieTYX ÜerXWorXcYnej należX Tokonać Velekcji i graTacji najpoWrYebniejVYego ÜaWeriałuH YacUęcić VWuTenWów To poVYukiwania wieTYX w akWualnej liWeraWurYe VpecjaliVWXcYnejH naucYXć icU krXWXcYnie
korYXVWać Ye źróTeł oraY prYeTe wVYXVWkiÜ prYXgoWować To uVWawicYnego ToVkonalenia Vię w raÜacU roYwijania wVYXVWkicU koÜpeWencji naucYXcielVkicU. P oTnieVieniu To prakWXcYnej VWronX YawoTu naucYXciela VWuTenci ÜuVYą Üieć świaToÜość unikaWowości i niepowWarYalności VXWuacji peTagogicYnXcU. MlaWego koniecYne jeVW wXkVYWałcenie w nicU goWowości To reflekVji i wprowaTYania innowacji. TXlko poVWawa reflekVXjnego prakWXka w połącYeniu Y profeVjonaliYÜeÜ
jeVW w VWanie Yapewnić w YawoTYie naucYXciela pocYucie VukceVu YawoTowego.
Na YakońcYenie wXrażaÜX naTYiejęH że poTTana ewaluacji koncepcja kVYWałcenia
prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU bęTYie głoVeÜ w TXVkuVji naT prYXgoWowanieÜ filologów To pracX w oświacie i inVpiracją To TalVYXcU baTań w kierunku
roYwijania poVWaw reflekVXjnXcU w YawoTYie naucYXciela.
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UniwerVXWeW ProcławVki

ANALIRA UÓINJĘTNOŚCI RNFLNOSQJNQCH PRRQSRŁQCH
NAUCRQCINLI JĘRQOA ANGINLSOINGO
AnalyViV of WUe reflecWive WUinking abiliWieV of pre-Vervice WeacUerV
TUe facW WUaW a VucceVVful language inVWrucWor UaV Wo be a reflecWive pracWiWioner iV unTeniable. HoweverH obVervaWionV ÜaTe Turing WeacUer
Wraining courVeV reveal WraineeV’ relucWance Wo Velf-evaluaWe WUeir conTucW anT poorlX-TevelopeT reflecWive WUinking VkillV. In an aWWeÜpW Wo aiT
WUe fuWure WeacUerV’ progreVV in WUiV areaH a VerieV of wriWWen WaVkV waV
inWroTuceT Turing a courVe. TUeVe incluTeTJ Velf-evaluaWion of one’V
VWrengWUV anT weakneVVeVH pre anT poVW-ÜicroWeacUing reflecWionV. TUe
analXViV of WUeVe narraWiveV proviTeV an inVigUW inWo WUe WraineeV’ VelfevaluaWion proceVVeV anT TeÜonVWraWeV a graTual progreVV in WUeir abiliWieV froÜ TeVcripWive Wo proTucWive reflecWive WUinking. TUuV WUe reVulWV
VeeÜ Wo confirÜ WUe poViWive influence of WUe inWervenWion.
OeyworTVJ reflecWionH Velf-evaluaWionH WeacUer WrainingH ÜeWUoTologX
of WeacUing NngliVUH Üicro leVVon
Słowa klucYoweJ reflekVjaH auWoewaluacjaH eTukacja naucYXcieliH ÜeWoTXka
naucYania jęYXka angielVkiegoH Üikro-lekcja

1. PprowaTYenie
IVWoWa reflekVji w proceVie naucYania jęYXka obcego jeVW niepoTważalna. Pielu VpecjaliVWów YajÜującXcU Vię WXÜ YagaTnienieÜ określa reflekVję jako nie
WXlko ważnąH ale wręcY nieYbęTną Tla roYwoju YawoTowego naucYXciela (np.
GabrXś-ŁarkerH 2012; JaXH 2003; OVWerÜan i OoWWkaÜpH 2004; RuVVellH 2005;
PiWkowVkaH 2009; RawaTYkaH 2004). Także w RoYporYąTYeniu MiniVWra Nauki
i SYkolnicWwa PXżVYegoH ToWXcYącXÜ VWanTarTów kVYWałcenia prYXgoWowują-
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cego To wXkonXwania YawoTu naucYXciela (2012J 3)H oTnajTujeÜX YapiVH
kWórX jaVno precXYujeH iż abVolwenW kurVów i Yajęć ÜeWoTXcYnXcU „poViaTa
cecUX reflekVXjnego prakWXka (…)H Tokonuje ocenX właVnXcU koÜpeWencji
i ToVkonali uÜiejęWności w Wrakcie realiYowania YaTań peTagogicYnXcU”. Jak
Yauważa PiWkowVka (2009J 130)H „kVYWałcenie uÜiejęWności reflekVXjnego
ÜXślenia jeVW już YaWeÜ wpiVane w VWanTarTX kVYWałcenia naucYXcielVkiego”.
WśróT VWuTenWów ucYęVYcYającXcU na Yajęcia Y ÜeWoTXki jęYXka obcego
VpoWkać ÜożeÜX oVobXH kWórXÜ reflekVja prYXcUoTYi niejako w VpoVób naWuralnX i niewXÜagającX Y icU VWronX świaToÜego wXViłku. NieÜniej jeTnak licYną
grupę prYXVYłXcU naucYXcieli VWanowią oVobXH Tla kWórXcU głęboki naÜXVł oraY
analiYa VkuWecYności i konVekwencji właVnXcU TYiałań TXTakWXcYnXcU jeVW proceVeÜ WruTnXÜ i nieocYXwiVWXÜ. CYX oYnacYa WoH że abVolwenci ci w YTerYeniu
Y rYecYXwiVWością VYkolną VkaYani Vą na porażkę? CYX Üożna ukierunkować
roYwój VWuTenWów w Waki VpoVóbH abX poÜiÜo pocYąWkowXcU WruTności
w prYXVYłości Üogli VWać Vię auWonoÜicYnXÜi i reflekVXjnXÜi prakWXkaÜi?
CeleÜ arWXkułu jeVW prYeTVWawienie TYiałań poTjęWXcU prYeY prowaTYącą Yajęcia Y ÜeWoTXki jęYXka angielVkiegoH ÜającXcU uÜożliwić VWuTenWoÜ
roYwój icU YTolności reflekVXjnXcU. PrYeTVWawiona analiYa nie jeVW reYulWaWeÜ
uprYeTnio Yaplanowanej proceTurX baTawcYejH VWanowi racYej raporW Y inWerwencjiH będącXcU oTpowieTYią na Yauważone probleÜX. OpiVane cYXnności ÜiałX ÜiejVce na prYeVWrYeni TwócU VeÜeVWrów roku akaTeÜickiego
2012I1013 i oTnoVYą Vię To grupX VWuTenWów II roku Ńilologii GerÜańVkiej
UniwerVXWeWu ProcławVkiegoH ucYeVWnicYącXcU w YajęciacU Y ÜeWoTXkiH kWóre
ÜiałX prYXgoWować icU To naucYania jęYXka angielVkiegoH a więc icU jęYXka
WrYeciego (L3). Raproponowane roYwiąYania bXłX w Tużej ÜierYe YainVpirowane baTanieÜ PiWkowVkiej (2009)H w kWórXÜ auWorka uTowaTniaH że roYwijanie uÜiejęWności reflekVXjnego ÜXślenia „jeVW Üożliwe i prYXnoVi efekWX
w raÜacU kVYWałcenia peTagogicYnego” (PiWkowVkaH 2009J 138).

2. RoYpoYnanie problemu
JeTnXÜ Y YaTańH Y jakiÜ ucYeVWnicX Yajęć Y ÜeWoTXki naucYania jęYXka angielVkiego ÜuVYą Vię YÜierYXćH jeVW Yaplanowanie i prYeprowaTYenie Üikro-lekcji.
Na WXÜ eWapie VWuTenci po raY pierwVYX Üają VpoVobność oTnieVienia Vię To
już nabXWej wieTYX WeoreWXcYnej i wXkorYXVWania jej w prakWXce. P celu opiVania probleÜu wXÜagającego inWerwencji poVłużę Vię poTYiałeÜ na eWapX
TokonXwania reflekVji YaproponowanXÜ prYeY ŁrYeYińVką (1999J 47).
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2.1. Planowanie
AnaliYa ÜXślenia reflekVXjnego VWuTenWów na WXÜ eWapie jeVW Üożliwa jeTXnie
w oTnieVieniu To oVóbH kWóre Vwoje planX konVulWują Y prowaTYącXÜ Yajęcia.
CUęć roYwiania wąWpliwościH cYX uYXVkania poWwierTYenia VwoicU wVWępnXcU
Yałożeń niewąWpliwie świaTcYX o angażowaniu prYeY VWuTenWów proceVów
ÜXślenia reflekVXjnego. NależX jeTnak ToTaćH że YTecXTowana więkVYość
ucYeVWników Yajęć TecXTuje Vię na pracę całkowicie VaÜoTYielną.
2.2. RealiYacja planu
Nie Üoże TYiwić ani YaVkakiwać fakWH że na WXÜ eWapie ToVkonalenia YawoTowego realiYacja planu nie jeVW iTealna. Mla więkVYości VWuTenWów VpojrYenie na klaVę Y perVpekWXwX naucYXciela jeVW ToświaTcYenieÜ całkowicie nowXÜ. PXTaje VięH że VWuTenci Tążą prYeTe wVYXVWkiÜ To nieYakłóconej realiYacji całości planuH Vkupiając uwagę prYeTe wVYXVWkiÜ na Vobie i ogranicYając
inWerakcję Y grupą To nieYbęTnego ÜiniÜuÜ. NieYwXkle rYaTko YaobVerwować Üożna YacUowania świaTcYące o reflekVji w TYiałaniu.
2.3. Nwaluacja
ŁeYpośreTnio po prYeprowaTYeniu Üikro-lekcji VWuTenci angażowani Vą
w TXVkuVję Üającą na celu oÜówienie jej prYebiegu. ObVerwacje pocYXnione
poTcYaV Yajęć poYwalają VWwierTYićH że reflekVja na WXÜ eWapie jeVW nieefekWXwna i niewXVWarcYająca. Po pierwVYeH VWuTenci-obVerwaWorYX niecUęWnie
biorą uTYiał w TXVkuVji. NielicYne oVobXH kWóre Yabierają głoVH ogranicYają Vię
To lakonicYnXcU i Üało konVWrukWXwnXcU pocUwałH np. „SuperH poTobało Üi
Vię”. PXnikać Wo Üoże Y braku poTVWaw wieTYX WeoreWXcYnej iIlub uÜiejęWności reflekVXjnXcU. Równie prawTopoTobne wXTaje Vię WakżeH że VWuTenciobVerwaWorYX niecUęWnie koÜenWują wXVWąpienia VwoicU kolegów i koleżanekH poVWrYegając rolę ewaluaWorów jako krXWXkówH kWórXcU YaTanieÜ jeVW
prYeTe wVYXVWkiÜ Ywrócenie uwagi na błęTX. Nwaluacja jeVW więc roYuÜiana
jako proceV o konoWacji negaWXwnej. PonaTWo VWuTenciH kWórYX prYeprowaTYili
Üikro-lekcję również nie biorą akWXwnego uTYiału w TXVkuVji. Co więcejH nie
prYejawiają oni YainWereVowania parWXcXpacją w TalVYej cYęści YajęćH co Üoże
oYnacYaćH że prYeprowaTYenie Üikro-lekcji VWanowi Tla nicU cel VaÜ w Vobie.
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3. Planowanie TYiałań inWerwencyjnycU
PrYeTVWawiona powXżej VXWuacja jaVno pokaYujeH że VWuTenci nie Vą świaToÜi
iVWoWX reflekVji w proceVie roYwoju YawoTowego naucYXciela. Nie roYuÜieją oniH
cYXÜ jeVW i cYeÜu właściwie VłużX ÜXślenie reflekVXjne. RTają Vię nie ToVWrYegaćH
że „beY nieYbęTnej reflekVji i inWerpreWacji właVnego TYiałania nieÜożliwe jeVW
prYXVwajanie nowej wieTYX i burYenie VWarXcU i cYęVWo nieefekWXwnXcU prYXYwXcYajeń” (RawaTYkaH 2004J 301). SWuTenci upaWrują celu YaTania w VaÜej realiYacji
YaÜierYonego planuH a ToświaTcYenie WoH poYbawione analiYX VkuWecYności poTjęWXcU TYiałańH nie jeVW prYecież prYXcYXnkieÜ To roYwoju i jako Wakie prYXnoVi
niewiele pożXWku (ArenTVH 1994J 497; PiWkowVkaH 2009J 138). NieYwXkle niepokojącXÜ YjawiVkieÜ wXTaje Vię również uWożVaÜianie prYeY VWuTenWów ÜXślenia
reflekVXjnego Y TokonXwanieÜ VurowejH ujeÜnej ocenX właVnXcU TYiałań. ŁłęTneH pejoraWXwne pojÜowanie ewaluacji Üa YnaÜienne VkuWkiH wpłXwające na
jakość kVYWałcenia prYXVYłXcU naucYXcieli. NWXÜologia wXraYu ewaluacja uYÜXsławia poYXWXwnie warWościującą konoWację proceVuJ
- e-valeVcoH -ereH -ui – VWawać Vię VilnXÜH poWężnieć (Słownik łacińVkopolVki PPNH 1977)
- evaeleoH -ere – ÜócH YTołać; e-valeVcoH - ereH -ui – wYÜocnić VięH nabrać ViłXH VpoWężnieć; ÜócH bXć YTolnXÜH YTołaćH poWrafić (Słownik łacińVko-polVki PPNH 1962).
P oTnieVieniu To prakWXki peTagogicYnej ocena TYiałań poTjęWXcU prYeY Viebie i innXcU Üoże prowaTYić To uWrwalenia YacUowańH kWóre w naVYej ocenie
są VkuWecYne albo ÜoTXfikacji lub oTrYucenia WXcUH kWóre uYnaÜX Ya nieWrafione. Pe wVYXVWkicU WrYecU prYXpaTkacU ewaluacja prowaTYi To YwiękVYenia
VwoicU koÜpeWencji a YaWeÜ oYnacYa roYwój i roYuÜiana w Wen VpoVób powinna VWanowić głównX cel Üikro-lekcji.

PXkreV 1J ReflekVja naT TYiałanieÜ.

PXkreV 1 prYeTVWawia VcUeÜaW reflekVji naT TYiałanieÜH kWórX YoVWał
prYeTVWawionX i oÜówionX Ye VWuTenWaÜi. JeVW Wo ocYXwiście barTYo ogranicYone ujęcie reflekVjiH Üoże jeTnak VWanowić punkW wXjścia To TalVYego Ygłębiania YnacYenia pojęciaH prowaTYąc w reYulWacie To roYwinięcia YTolności
ÜXślenia reflekVXjnego ucYeVWników Yajęć Y ÜeWoTXki.
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3.1. RaTanie pierwVYeJ reflekVja naT prYeprowaTYoną mikro-lekcją
P celu uToVkonalenia proceVu kVYWałcenia prYXVYłXcU naucYXcieli prowaTYąca
Yajęcia Yaproponowała VWuTenWoÜ Tokonanie auWoreflekVji w forÜie piVeÜnej. InVWrukcje To YaTaniaH Yawierające WeoreWXcYne wprowaTYenie wXjaśniająceH cYXÜ jeVW i cYeÜu VłużX reflekVjaH YoVWałX prYeTVWawione i oÜówione
poTcYaV Yajęć. Prace bXłX nieobowiąYkowe i nieogranicYone krXWeriaÜi ilościowXÜi cYX WreściowXÜiH poYwalając VWuTenWoÜ na całkowiWą Towolność
forÜX i VpoVobu wXrażania. ParunkieÜ prYXjęcia pracX bXło ToVWarcYenie jej
nie później niż jeTen WXTYień po prYeprowaTYeniu Üikro-lekcji.
SpośróT wVYXVWkicU VWuTenWów w grupie (N=26) jeTXnie jeTenaście
oVób (n=11) poTjęło Vię YaTania. PoT wYglęTeÜ ilościowXÜ więkVYość prac
nie prYekrocYXła objęWością jeTnego akapiWu. P oTnieVieniu To Wreści Yauważyć Üożna Vkłonność VWuTenWów To ogranicYania reflekVji To YTawkowego
opiVu YaiVWniałXcU wXTarYeńH beY analiYX prYXcYXnowo-VkuWkowejH wXciągania
wnioVków oraY forÜułowania planów na prYXVYłość. Rarówno brak konVWrukWXwnXcU uwag jak i lakonicYnX cUarakWer piVeÜnej wXpowieTYi VpowoTowałXH
iż prace w niewielkiÜ VWopniu oTYwiercieTlałX Wreści YawarWe w arkuVYacU
obVerwacXjnXcUH wXpełnianXcU prYeY prowaTYącą Yajęcia w Wrakcie prYeprowaTYania prYeY VWuTenWów Üikro-lekcji. PVYXVWkie reflekVje beY wXjąWku oTnoViłX Vię krXWXcYnie To prYeprowaTYonXcU preYenWacjiH poTając nieuÜiejęWność opanowania VWreVu jako główną prYXcYXnę niepowoTYenia.
3.2. RaTanie TrugieJ prYygoWowanie To reflekVji piVemnej
NieYaTowalająca jakość pierwVYej reflekVji piVeÜnej wVkaYała na koniecYność
ToTaWkowej inWerwencjiH Üającej uÜożliwić akWXwiYację i pogłębienie ÜXślenia
reflekVXjnego ucYeVWników kurVu. ProwaTYąca Yajęcia Yaproponowała wXkonanie YaTaniaH poprYeTYającego kolejną preYenWację prYXVYłXcU naucYXcieli na
foruÜ grupX. SWuTenci YoVWali poproVYeni o piVeÜną oTpowieTź na Twa pXWania. PierwVYe wXÜagało oT nicU YaVWanowienia Vię i określenia już opanowanej
wieTYXH poViaTanXcU YTolności i cecU oVobowościowXcUH kWóre będą prYXTaWne
w wXkonXwaniu obowiąYków naucYXcielaH VkuWecYnXÜ prYeprowaTYaniu lekcji
jęYXka angielVkiego i uÜiejęWnXÜ kierowaniu pracą ucYniów. Mrugie pXWanie
ToWXcYXło wieTYX VWuTenWówH icU YTolności i cecU oVobowościowXcU wXÜagającXcU jeVYcYe nauki i ToświaTcYenia. Oba pXWania ÜiałX forÜę oWwarWąH po raY
kolejnX poYwalając ucYeVWnikoÜ Yajęć na Towolność w forÜie i Wreści piVeÜnej
wXpowieTYi. PracaH w WXÜ prYXpaTku obowiąYkowaH bXła prYXjÜowana poT
warunkieÜ Yłożenia jej nie później niż jeTen WXTYień prYeT prYeprowaTYaną
Üikro-lekcją. Tabele 1 i 2 preYenWują YgroÜaTYone TaneJ
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LicYba VWuTenWów
(N=22)
13
12
8
5
5
5
5

UTYielone oTpowieTYi
Cierpliwość
OoÜunikaWXwność
PXroYuÜiałość
CUęć naucYaniaIpoÜagania
CUęć pracX Y TYiećÜi
RainWereVowanie luTźÜi
SerTecYnośćIbXcie prYXjaYnXÜ

Tabela 1J PoViaTana wieTYaH YTolności i cecUX oVobowościowe poÜocne w naucYaniu
jęYXka angielVkiego.

Na pXWanie o już opanowaną wieTYęH poViaTane YTolności i cecUX oVobowościowe wśróT najcYęściej oWrYXÜanXcU oTpowieTYi YnalaYłX VięJ VerTecYnośćIbXcie prYXjaYnXm (n=5)H YainWereVowanie luTźmi (n=5)H cUęć pracX
Y TYiećmi (n=5)H cUęć naucYaniaIpomagania (n=5)H wXroYumiałość (n=8)
i komunikaWXwność (n=12). Aż WrYXnaście oVób (n=13) wXÜieniło cierpliwość
jako Vwoją główną YaleWę. PoÜiÜo oWwarWej forÜX pXWania więkVYość ucYeVWników Yajęć uTYieliła WakicU VaÜXcU oTpowieTYiH co VugerujeH że na WXÜ eWapie roYwoju VWuTenci poTobnie poVWrYegają Vwoje aWuWX. RupełnX brak oTnieVień To poViaTanej wieTYX cYX YTolności pokaYujeH że prYXVYli naucYXciele
jęYXka angielVkiego TopaWrują VwoicU ÜocnXcU VWron jeTXnie we wYglęTnie
ukVYWałWowanXcU cecUacU oVobowościowXcU.
LicYba VWuTenWów
(N=22)
13
11
9
9
6
5
5
3
3

UTYielone oTpowieTYi
Pokonanie nieśÜiałościIopanowanie VWreVu
Poprawna wXÜowa jęYXka angielVkiego
PrYeprowaTYanie Yajęć weTług YaÜierYonego planu
UWrYXÜXwanie TXVcXplinX
OoÜpeWencja jęYXkowa
Planowanie lekcji (kolejność eWapówH Tobór ÜaWeriałów
TXTakWXcYnXcU oTpowieTnicU To wieku i poYioÜu ucYniów)
OonWrolowanie cYaVu poTcYaV prowaTYenia lekcji
PXTawanie poleceń i inVWrukcji
UWrYXÜXwanie konWakWu wYrokowego

Tabela 2J PieTYaH YTolności i cecUX oVobowościowe wXÜagające nauki i ToświaTcYenia.

Na liście uÜiejęWności wXÜagającXcU TalVYej pracX i ToświaTcYenia YnalaYłX VięJ uWrYXmXwanie konWakWu wYrokowego Y ucYniami (n=3)H wXTawanie
poleceń i inVWrukcji (n=3)H konWrolowanie cYaVu (n=5)H planowanie lekcji (n=5)H
kompeWencja jęYXkowa (n=6)H uWrYXmXwanie TXVcXplinX w klaVie (n=9)H prYeprowaTYanie Yajęć weTług YamierYonego planu (n=9)H poprawna wXmowa
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(n=11). PoÜiÜo że najwiękVYa licYba VWuTenWów (n=13) wXÜieniła pokonanie
nieśmiałościIopanowanie VWreVuH YgroÜaTYone Tane wXraźnie pokaYująH że
Tokonując reflekVji naT VwoiÜi VłabXÜi VWronaÜiH prYXVYli naucYXciele Vkupiają
Vię głównie na konkreWnXcU YTolnościacU. P WXÜ prYXpaTku wXpowieTYi VWuTenWów w Tużo więkVYXÜ VWopniu oTYwiercieTlają WeÜaWX oÜawiane na YajęciacU. PXTaje VięH że VWuTenci Vą świaToÜi VwoicU braków i koniecYności ToVkonalenia warVYWaWuH prYeTe wVYXVWkiÜ w oTnieVieniu To kierowania grupą
(ang. claVVroom managemenW). PonaTWo prYXVYli naucYXciele jęYXka angielVkiegoH będącego icU jęYXkieÜ WrYeciÜ (L3)H ToVWrYegają koniecYność TalVYej pracX
w celu YwiękVYenia koÜpeWencji jęYXkowejH w WXÜ poprawnej wXÜowX.
3.3. RaTanie WrYecieJ prYewiTywane problemy
PoTcYaV YajęćH beYpośreTnio prYeT prYeprowaTYenieÜ Üikro-lekcjiH VWuTenci
YoVWali poproVYeni o YaVWanowienie Vię naT ÜożliwXÜi probleÜaÜiH kWóre
Üogą wXVWąpić poTcYaV preYenWacji (ang. anWicipaWeT probemV). InTXwiTualna reflekVja Üiała forÜę króWkiej wXpowieTYi piVeÜnej. Prace ÜiałX poÜóc
VWuTenWoÜ w wXkonaniu YaTania cYwarWegoH a YaWeÜ nie YoVWałX Yebrane
prYeY prowaTYącą Yajęcia.
3.4. RaTanie cYwarWeJ reflekVja naT prYeprowaTYoną mikro-lekcją
OVWaWniÜ YaTanieÜ VWuTenWów bXło Tokonanie reflekVji piVeÜnej po prYeprowaTYeniu Trugiej Üikro-lekcji. ŃorÜa i krXWeria pracX poYoVWałX nieYÜienione
(por. 1.3). TXÜ raYeÜ jeTnak inVWrukcje To YaTania YawierałX VugeVWię oTnieVienia Vię To probleÜów prYewiTYianXcU prYeT preYenWacją (por. 3.3). PXkonanie YaTania bXło obowiąYkoweH a jego wXniki ÜiałX VWanowić 20% ocenX końcowejH o cYXÜ VWuTenci YoVWali poinforÜowani na pocYąWku VeÜeVWru.
NfekW końcowX pracX VWuTenWów na WXÜ eWapie bXł Yupełnie oTÜiennX
oT wXników reflekVji piVeÜnejH jakiej poTjęli Vię pół roku wcYeśniej. PoT
wYglęTeÜ forÜX cYęść prac bXła Tużo barTYiej roYbuTowanaH w wielu prYXpaTkacU prYekracYając objęWością kilka VWron. Prace bXłX barTYiej VWarannie
i logicYnie roYplanowane. PiękVYość roYpocYXnała Vię obVYernXÜ i TokłaTnXÜ opiVeÜ proceVu planowania i prYXgoWowXwania Vię To prYeprowaTYenia
Üikro-lekcji. Oilka oVób opiVało Wen eWap jako nieYÜiernie WruTnX i YaraYeÜ
VprawiającX wiele VaWXVfakcji. PVYXVcX VWuTenci oTnieśli Vię Wakże To prYewiTXwanXcU probleÜówH VforÜułowanXcU jeVYcYe prYeT prYeprowaTYenieÜ
Üikro-lekcji. PXÜieniono Wu głównie obawX prYeT nieuÜiejęWnością Yapanowania naT głoVeÜH błęTaÜi w wXÜowie i błęTaÜi graÜaWXcYnXÜiH a Wakże
Üożliwością YapoÜnienia i poÜinięcia jeTnej Y YaplanowanXcU cYXnności.
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Jako główną prYXcYXnę ÜożliwXcU probleÜów ucYeVWnicX kurVu poTawali lęk
prYeT wXVWąpieniaÜi publicYnXÜi. PoTkreślali YwłaVYcYa właVne obawX prYeT
brakieÜ YainWereVowania i wVpółpracX Ye VWronX grupXH na prYXkłaT1J
PioVenka o ciucUacU jeVW WrocUę prXÜiWXwna i bałaÜ VięH że grupa nie bęTYie
cUciała ucYeVWnicYXć w jej śpiewaniu. MiałaÜ naTYiejęH że grupa nie bęTYie
głośna. Nie lubię i nie uÜieÜ uciVYać YnajoÜXcU.
ŁałaÜ VięH że nie będę uÜiała uWrYXÜać TXVcXplinX. Nie lubię wXVWępować prYeT
YnajoÜXÜi. ŁaWwiej bXłobX gTXbXÜ wXVWępowała prYeT ÜałXÜi TYiećÜi.
ŁałaÜ VięH że grupa nie Toceni ÜoicU VWarań i bęTYie YnuTYona preYenWacjąH
lub że nie powVWrYXÜa Vię oT głupicU koÜenWarYX.

SWuTenci YauważXliH że icU obawX ToWXcYące YacUowania obVerwaWorów nie poWwierTYiłX Vię. Piele oVób wXraYiło YTYiwienie WXÜH że wVYXVcX
cUęWnie brali uTYiał w YaproponowanXcU YaTaniacU. Nie beY YnacYenia wXTaje Vię równieżH że WXÜ raYeÜ VWuTenci-obVerwaWorYX Tużo cUęWniej koÜenWowali wXVWąpienia VwoicU kolegów i koleżanek.
Prace bXłX w Tużej ÜierYe analiWXcYne i w prYeciwieńVWwie To poprYeTnicU reflekVjiH nie ogranicYałX Vię jeTXnie To opiVu YaiVWniałXcU VXWuacji. PonaTWo
w kilku wXpowieTYiacU piVeÜnXcU Ynaleźć Üożna eleÜenWX świaTcYące o próbacU VWoVowania prYeY VWuTenWów reflekVji w TYiałaniuH na prYXkłaTJ
PrYeT wXVWąpienieÜ obawiałaÜ Vię YÜianX Wonu Üojego głoVu i fakWXcYnie
ÜiałaÜ wrażenieH że Üówię oTrobinę wXżVYXÜ głoVeÜH co Yapewne wXnikało
Ye VWreVu.
ŁXłaÜ Üile YaVkocYona WXÜH że ÜiÜo lekkiej niepewności głośno i wXraźnie
ÜówiłaÜH a Üoje geVWX poÜagałX Üi w wXTawaniu poleceń.
PXTawało Üi VięH że Üówię Ya VYXbko i prYeY Wo oTrobinę niewXraźnie.

P reflekVjacU napiVanXcU prYeY ucYeVWników kurVu YnajTYieÜX wiele poTobnXcU uwag. Nie świaTcYą one o beYpośreTniej ÜoTXfikacji TYiałań poTcYaV
Yajęć. PXTaje Vię jeTnak prawTopoTobneH że próba Wakiej ÜoTXfikacjiH niekoniecYnie efekWXwnaH fakWXcYnie Üiała ÜiejVce. ŚwiaTcYX o WXÜ na prYXkłaT
wXpowieTź jeTnej Ye VWuTenWekJ
1

PVYXVWkie wXpowieTYi VWuTenWówH prYXWocYone w arWXkuleH Vą prYeTVWawione
w werVji orXginalnejH beY ingerencji VWXliVWXcYnej auWorki.
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GTX próbowałaÜ wXWłuÜacYXć na cYXÜ polega graH VWraciłaÜ całkowicie konWrolę naT WXÜ co i jak ÜówiłaÜ (…) najgorVYe jeVW WoH że VaÜa Vobie prYerwałaÜ Wę inVWrukcję.

PXTaje Vię więcH że reflekVja w TYiałaniu wXÜaga oT VWuTenWów TalVYej prakWXki i ToświaTcYenia. NieÜniej jeTnakH VaÜ fakW VpoVWrYeżenia probleÜu
oYnacYaH że VWuTenci już na WXÜ eWapie poTejÜują próbX Tokonania VaÜoobVerwacji. Nie Vkupiają Vię już jeTXnie na WXÜ co robiąH ale Weż w jaki VpoVób
poTjęWe prYeY nicU cYXnności Vą wXkonXwane.
RTecXTowana więkVYość prac oTnoViła Vię To prYeprowaTYonXcU Üikro-lekcji poYXWXwnieH opiVując je jako WruTne wXYwanieH TYięki kWóreÜu Üieli
okaYję ToVWrYec eleÜenWX wXÜagające poprawX i w reYulWacie wiele Vię naucYXć. ŚwiaTcYą o WXÜ na prYXkłaT naVWępujące fragÜenWX wXpowieTYiJ
CieVYę VięH że ÜiałaÜ Üożliwość VprawTYenia Vię w Wakiej VXÜulacji. RÜuVYa
Wo To wXciągnięcia wnioVków.
MaÜ WeraY wrażenieH że najbarTYiej prYXTaWna bęTYie TalVYa prakWXkaH bo ćwicYenie cYXni ÜiVWrYa. CYuję WeżH że każTe Üoje wXVWąpienie bęTYie lepVYe oT
poprYeTnicU.
PoÜiÜo WegoH że bXło kilka błęTów w ÜoiÜ wXVWąpieniuH jeVWeÜ Y niego YaTowolonaH bo wieÜH że w naVWępnXcU preYenWacjacU już icU nie powWórYę.

P poTVuÜowaniu prac więkVYość VWuTenWów prYeTVWawiła plan TalVYego
roYwoju. Tak jak w poprYeTnicU reflekVjacUH wiele oVób wXraYiło wąWpliwości ToWXcYące icU koÜpeWencji jęYXkowejH ToVWrYegając koniecYność pracX naT poTwXżVYenieÜ poYioÜu jęYXka angielVkiegoH poTkreślając YwłaVYcYa aVpekW poprawnej wXÜowX. P oTnieVieniu To planowania Yajęć w prYXVYłości i YwiąYanXcU Y WXÜ aVpekWów wXÜagającXcU TalVYej pracX i nauki najcYęściej wXÜienionoJ
- VWarannX Tobór ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcU (ilość i aTekwaWność w VWoVunku To wieku i poYioÜu ucYniów)H
- VWaranne i TokłaTne prYeÜXślenie kolejności eWapów i YaTańH
- prYeÜXślenie celowości każTego YaTaniaH
- Yaplanowanie wXkorYXVWania oraY roYÜieVYcYenia ÜaWeriału na WablicXH
- prYećwicYenie wXTawania inVWrukcjiH
- prYećwicYenie wXÜowX preYenWowanego VłownicWwa.
P oTnieVieniu To prYeprowaTYania Yajęć w prYXVYłości najcYęściej wXÜienianXÜi aVpekWaÜiH kWórXÜ VWuTenci planowali poświęcić więcej uwagi bXłXJ konWro-
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lowanie geVWów (koorTXnacja geVWów i Vłowa Üówionego) i cYaVuH a Wakże VWaranne piVanie na WablicX.

4. PoTVumowanie
P arWXkule prYeTVWawiono TYiałania uÜożliwiające VWuTenWoÜ – prYXVYłXÜ
naucYXcieloÜ jęYXka angielVkiegoH pogłębienie icU reflekVji ÜeWoTXcYnej. AnaliYa reYulWaWów YaTańH jakicU poTjęli Vię ucYeVWnicX Yajęć Y ÜeWoTXkiH YTaje Vię
poWwierTYaćH że inWerwencja prYXnioVła pożąTanX efekW. Porównanie uÜiejęWności reflekVXjnXcU VWuTenWów na pocYąWku oraY na końcu kurVu koreluje Y wXnikaÜi baTania PiWkowVkiej (2009)H w kWórXÜ auWorka VWwierTYaH że różne
forÜX ćwicYeń inVpirującXcU To reflekVji VWanowią poWencjalnX cYXnnik akWXwiYującX i poTnoVYącX uÜiejęWności VWuTenWów To naÜXVłu oraY analiYX właVnXcU
TYiałań TXTakWXcYnXcU. PonaTWo wXTaje VięH że poVWawienie prYeT VWuTenWaÜi
YaTania Tokonania reflekVji w forÜie piVeÜnej powoTujeH że Vą oni barTYiej
Yaangażowani w oÜawianie preYenWacji poTcYaV Yajęć. PrYXVYli naucYXciele
poVWrYegają TXVkuVję na WXÜ eWapie jako warWościowe źróTło uwag i wVkaYówek
oraY jako punkW wXjściowX To VaÜoTYielnego napiVania pracX.
RoYbicie YaTania na ÜniejVYe eWapX poYwoliło VWuTenWoÜ uVXVWeÜaWXYować proceVX ÜXślowe i naTać icU reflekVjoÜ logicYnX porYąTek. PiękVYość VWuTenWów wXkorYXVWała prace piVeÜne To poTYielenia Vię prYeÜXśleniaÜi ToWXcYącXÜi icU preferencjiH najwiękVYXcU WruTności i obaw. ReflekVje TałX iÜ okaYję
To prYeÜXślenia i uYÜXVłowienia Vobie właVnXcU YaleW oraY obVYarów wXÜagającXcU TalVYej prakWXkiH WXÜ VaÜXÜ prYXcYXniając Vię To wVkaYania kierunku roYwoju YawoTowego. ŚwiaTcYX o WXÜ fragÜenW pracX jeTnej Y ucYeVWnicYek YajęćJ
PrYeprowaTYenie preYenWacji Tało Üi wiele To ÜXśleniaH bo o ile wcYeśniej YakłaTałaÜH że w prYXVYłości lepiej bęTYie Üi Vię pracowało Y ToroVłXÜiH o WXle
WeraY prYekonałaÜ Vię To TYieci.

Nie beY YnacYenia wXTaje Vię również użXWecYność reflekVji piVeÜnXcU
jako źróTła wieTYX o VWuTenWacU. LekWura prac uÜożliwia Togłębne poYnanie
grupXH VYcYególnie WXcU oVóbH kWóre Y różnXcU powoTów nie biorą akWXwnego
uTYiału w YajęciacU i nie korYXVWają Y konVulWacji inTXwiTualnXcU. PonaTWo
prace VWanowią nieYwXkle cenną inforÜację YwroWną na WeÜaW wieTYXH jaką
VWuTenci opanowują poTcYaV Yajęć. UYÜXVławiają prowaTYącXÜH co VWuTenci
najlepiej YapaÜięWująH cYeÜu poświęcają najwięcej uwagi i co poVWrYegają Ya
najbarTYiej iVWoWne. InforÜacje We uÜożliwiają ewaluację efekWXwności Yajęć
Y ÜeWoTXkiH wVkaYując kierunek ÜożliwXcU ÜoTXfikacji w celu poTnieVienia
jakości inVWrukcji. PXTaje Vię więcH że reflekVja piVeÜna VWanowi poWencjalnX
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iÜpulV To roYwoju nie WXlko Tla VWuTenWów – prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXka
obcegoH ale Wakże Tla VaÜXcU prowaTYącXcU Yajęcia.
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RNFLNCTION ŁUILT ON LANGUAGING AS AN ALTNRNATIVN TO
FNNMŁACOJ MNVNLOPING PROCNMURAL LANGUAGN
APARNNNSS OF THN CONSTRUCTIONIST NATURN
OF ONOPLNMGN ANM LANGUAGN AÓONG
PROSPNCTIVN L2 LANGUAGN TNACHNRS
ReflecWion builW on languaging aV an alWernaWive Wo feeTbackJ
Meveloping proceTural language awareneVV of WUe
conVWrucWioniVW naWure of knowleTge anT language
among proVpecWive L2 language WeacUerV
PUile WeacUer feeTback UaV goW a long eVWabliVUeT WraTiWion in peTagogic or eTucaWional TiVcourVe aV a forÜ of reflecWionH iW UaV Wo be noWiceT
bX VWuTenWV Wo reVulW in raiVeT awareneVV. AppreUenVion of WeacUer
feeTback TepenTV on iWV variouV cUaracWeriVWicV VucU aV ValienceH lengWUH
coÜplexiWX or linguiVWic feaWureV (SwainH 2006a). TUerebX iWV value ÜaX
be Woo ÜucU engraineT in WUe poViWiviVW paraTigÜ of knowleTge anT language. SocioculWural approacUeV Wo learningH reVWing firÜlX on conVWrucWiviVW WUeorieV of knowleTge anT inWeracWive WUeorieV of languageH unTerVcore WUe cenWraliWX of WUe learner. TUe agencX of WUe learner placeV reflecWion in WUe forÜ of WalkV (MoaWeH 2011) or languaging (SwanH 2006a).
TUe aiÜ of WUiV paper iV Wo preVenW a ÜicrogeneWic analXViV of languaging
on WUe concepW of “noWicing” (ScUÜiTWH 1990) in WeacUer Wraining Turing
a ÜeWUoTologX claVV. TUe working UXpoWUeViV iV WUe claiÜ WUaW reflecWionH in WUe forÜ of VubVWanWiaWeT WUinkingH preVenWV a poWenWial for Teveloping proceTural TiÜenVion of WeacUer language awareneVV.
OeyworTVJ languagingH reflecWionH ÜicrogeneViVH WeacUer eTucaWionH
conVWrucWioniVÜH WeacUer awareneVV
Słowa klucYoweJ languagingH reflekVjaH ÜikrogeneYaH eTukacja naucYXcielaH konWrukcjoniYÜH świaToÜość naucYXciela
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1. InWroTucWion
In WUe PoliVU eTucaWional ÜilieuH WUe WUeoreWical parW of WeacUer eTucaWion iV verX
ÜucU a CLIL WXpe wiWU all conWenW WeacUing relaWeT Wo WUe culWural aVpecWV of WUe
linguiVWic area (LankiewicYH 2013a). Hence L2 WeacUer eTucaWion iV ÜoVWlX
knowleTgeIawareneVV orienWeT wiWU WUe expecWaWion of being WranVlaWeT inWo
peTagogical pracWice. TUe effecWiveneVV of WUiV WranVferH UoweverH accorTing Wo
AnTrewV (2001J 88)H iV conTiWioneT bX an inWricaWe relaWion beWween WeacUer
coÜÜunicaWion abiliWieV anT UiVIUer VubjecW-ÜaWWer knowleTge. MiniVWerial requireÜenWV in WUe forÜ of qualificaWion fraÜeworkV (OROH 2011)H WeacUer eTucaWion regulaWionV (RoYporYąTYenieH 2012) anT ÜeWUoTological liWeraWure (cf.
MroźTYiał-SYeleVWH 2006)H proÜoWe an auWonoÜouV anT reflecWive WXpe of WeacUer
wiWU a UigU level of language relaWeT knowleTge anT awareneVV.
AVVuÜing WUaW knowleTge iV WUe reVulW of Vocial anT ViWuaWional conVWrucWionV (van LierH 2000J 245)H anT WUaW language ToeV noW reflecW WUe worlT
in a TirecW waX (NvanV anT GreenH 2006J 48)H iW iV propoVeT Uere WUaW reflecWion on WUe conVWrucWioniVW view of WUe worlT anT language iV a viWal eleÜenW
of WUe proceVV of raiVing WeacUer awareneVV. SucU a VWance placeV a cUallenge
for WeacUer eTucaWorV Wo paX Üore aWWenWion Wo WUe forÜ of reflecWion-inacWion (ScUönH 1983; 1987)H in wUicU WUe conWenW iV reflecWeT bX WUe forÜ of
WeacUing. Allowing for WUe ÜeTiaWional role of language in eTucaWionH WUe
VuggeVWion iV Wo Tevelop reflecWiviWX wiWU recourVe Wo WUe concepW of
languaging (SwainH 2006a) coÜpreUenTeT aV a ÜoÜenW-Wo-ÜoÜenW reflecWion proÜoWing VWuTenW’V inWerVubjecWiviWX in WUe conVWrucWion of knowleTge.
TUe reVearcU parW of WUiV enTeavor aiÜV aW preVenWing a ÜicrogeneWic
analXViV of VWuTenW reflecWiviWX WUrougU WUe proceVV of languaging (WUinking
ÜaWerialiYeT in inWeracWional excUangeV). In WUe reVearcU conWexW iW perWainV
Wo VWuTenWV’ inWerTepenTenW coÜpreUenVion of ScUÜiTW’V (1990) WUeorX of
noWicing. A working UXpoWUeViV iV WUaW reflecWion-in-acWionH in WUe forÜ of
WUinking reifieT in languageH preVenWV poWenWial for Teveloping proceTural
knowleTgeIawareneVV of WUe proVpecWive language WeacUer.

2. TUeoreWical backgrounT
TUe WUeoreWical unTerpinningV Traw on WUree areaV wiWU WUe firVW one perWaining Wo knowleTge anT language aV Vocial conVWrucWion. TUiV poVWÜoTern
WrenT in Vocial VcienceV waV faVUioneT bX George OellX’V (1963) perVonal
conVWrucW WUeorX concepWualiYing WUinking anT learning aV a proceVV of conWinual builTing anT verificaWion of UXpoWUeVeVH aV well aV reviVion of con-
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VWrucWV. PiWU regarT Wo worlT-language relaWionVH iW probleÜaWiYeV objecWiviWX
of WUe worlT TeVcribeT bX language anT opWV for creaWiviWX of percepWion
ÜainWaining WUaW “WUe parWV of WUiV exWernal realiWX Wo wUicU we Uave acceVV
are largelX conVWraineT bX WUe ecological nicUe we Uave aTapWeT Wo anT WUe
naWure of our eÜboTiÜenW” (GreenH 2006J 47-48; afWer ManilewicYH 2011J
92). PUile conVWrucWiviVÜ placeV knowleTge anT language in WUe TiÜenVion
of a perVonal conVWrucWionH proponenWV of Vocial conVWrucWiviVÜ or conVWrucWioniVÜ unTerVcore WUe facW WUaW anX cogniWive conVWrucWion WakeV place in a
parWicular Vocio-culWural conWexW (cf. van LierH 2004; LanWolfH 2000). ŁuilW firÜlX
on VXgoWVkX’V ÜeTiaWional funcWion of language in WUe proceVV of learning
wiWU reference Wo LeonWiev’V (1978) acWiviWX WUeorXH WUiV VocioculWural approacU unTerpinV all conViTeraWionV in WUiV arWicle. A TirecW corollarX iV WUaW
Vince boWU language anT knowleTge are of a verX relaWive naWureH iW iV iÜporWanW WUaW WeacUer eTucaWion capiWaliYeV on WUe inWeracWional WUeorieV of
language aV an inVWruÜenW for WUe Vocial creaWion of ÜeaningV.
A crucial iVVue for furWUer cogiWaWion iV alVo WUe noWion of reflecWion-inacWion elaboraWeT bX ScUön (1983I1987)H conWaineT in WUe Vlogan “Wo learn
bX experience”. AlWUougU originallX WUe concepWion accenWuaWeT WUe place of
“reflecWive pracWicuÜ” in WeacUer eTucaWionH in WUiV arWicle iW iV alVo applieT Wo
WUe WUeoreWical parW of WeacUer eTucaWion Wo renTer iW Üore proceTural (AnTrewVH 2001)H Üore “know-Uow” orienWeT (MunbXH 1989J 34). TUe plaWforÜ
for briTging WUeoreWical knowleTge wiWU claVVrooÜ pracWicaliWX iV reVearcU on
WeacUer cogniWion (cf. ŁorgH 2006) baVeT on WUe convicWion WUaW WeacUer beUavior iV conTiWioneT bX WUe VXVWeÜ of aVVuÜpWionV anT beliefV VUaping
UiVIUer beUavior. Hence proceTural aVpecWV of WeacUer peTagogical conWenW
knowleTge (SUulÜanH 1987) conVWiWuWe a plaWforÜ for ÜiWigaWing WUe TiVVonance beWween pracWical anT WUeoreWical aVpecWV of WeacUer eTucaWion
WUrougU reflecWion-in-acWion (MunbX eW. al.H 2001).
In WUe fielT of L2 eTucaWionH WeacUer cogniWion receiveT an aTTiWional
elaboraWion in WUe noWion of WeacUer language awareneVV. IniWiallXH iW referreT
Wo WUe ÜeWalinguiVWic knowleTge of graÜÜar (OnowleTge abouW Language –
OAL)H buW in Üore recenW XearV iW UaV been exWenTeT Wo oWUer aVpecWV of language accenWuaWing iWV pracWical-peTagogical TiÜenVion (CarWerH 2003; AnTrewVH 2001; 2003; 2007). SignificanW in WUiV regarT iV WUe TifferenWiaWion beWween TeclaraWive anT proceTural coÜponenWV of WeacUer awareneVV ÜarkeTlX relaWeT Wo reVearcU on WUe peTagogical conWenW knowleTge (PCO) of WUe
WeacUer (cf. ScUulÜanH 1987). In WUiV regarT AnTrewV (2001J 78) poinWV ouW
WUaW iW “coulT alVo be argueT WUaW WUe unqualifieT applicaWion Wo language
WeacUing of a generic WerÜ like PCO overlookV WUe uniqueneVV of WUe proceVV
of language WeacUingH referreT Wo earlierH in wUicU language iV WaugUW WUrougU
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language”. TUerebXH aVVuÜing WUe correVponTence beWween WUe proceTural
TiÜenVion of PCO anT proceTural WeacUer awareneVVH iW iV poVWulaWeT WUaW a
proper uVe of linguiVWic reVourceV bX WeacUerV anTH in parWicularH WUeir willingneVV Wo engage in language anT knowleTge-relaWeT iVVueV ÜaX reVulW in a
Üore reflecWive approacU Wo WeacUer eTucaWion.
SignificanWlXH WUiV arWicle TebunkV WUe role of WUe WeacUer aV a feeTback
proviTer offering VWraWegieV for iÜproveÜenWV (GaWWulloH 2000). In CLIL WeacUing
(aV relevanW Wo WUe preVenW reVearcU) an eVVenWial parW of WeacUer feeTback
VUoulT perWain Wo WUe conWenWH an eleÜenW frequenWlX neglecWeT in a WraTiWional
language claVV (HarÜerH 2001J 101). QeW WUe VocioculWural approacUH aVVuÜeT
UereH ÜanifeVWV WUe iÜporWance of claVVrooÜ inWeracWion anT WUe value of VWuTenWV’ work in WUe Yone of proxiÜal TevelopÜenW (VXgoWVkXH 1978)H in wUicU
VWuTenWV learn aV ÜucU froÜ eacU oWUer aV froÜ Üore knowleTgeable inVWrucWorV. TUiV VWanTV in conWraVW Wo feeTback orienWeT eTucaWion ToÜinaWeT bX
reflecWion-on-acWionH wiWU a Üore cenWral role of WUe WeacUer. More iÜporWanWlXH iW iV poVWulaWeT Uere WUaW WUe poVW-VWrucWural viVion of knowleTge anT language requireV aTequaWe ÜeWUoTologXH coÜÜonlX iTenWifieT wiWU WUe uÜbrella-WerÜ of auWonoÜX. If knowleTge iV a proTucW of perVonal conVWrucWion in
Vocial inWeracWionH WUen relXing on WeacUer feeTback ÜaX be Woo ÜucU rooWeT
in WUe poViWiviVW paraTigÜ wiWU an aWWeÜpW Wo offer objecWive WruWU in a propoViWional waX. AlWUougU WUe value of feeTback in SLA iV VupporWeT bX exWenVive
reVearcUH iWV effecWiveneVV TepenTV on iWV variouV cUaracWeriVWicV VucU aV ValienceH lengWUH coÜplexiWX or WUe linguiVWic feaWureV involveT (SwainH 2006a).
LaVWlXH WUe paper TrawV on WUe concepW of languaging. ŁrieflXH WUe
Üeaning of WUe noWion UaV been variouVlX inWerpreWeT TepenTing on WUe
TiVcipline (LankiewicY anT PąVikiewicY-ŃirlejH 2014). In language WeacUingH
Swain uVeV iW Wo refer Wo WUe ÜeTiaWing funcWion of language in WUe TevelopÜenW of UigUer ÜenWal proceVVeV (SwainH 2006a)H or “WUe acWiviWX of ÜeTiaWing cogniWivelX coÜplex iTeaV uVing language” (Swain anT LapkinH 2011J 104)
wiWU WUe learner iÜage aV “an-agenW-operaWing-wiWU-ÜeTiaWional ÜeanV”
(PerWVcUH 1998J 26). In a VenVeH iW VWanTV for inWra-ÜenWaliWX ÜaWerialiYeT in
language reVulWing in ViWuaWional negoWiaWion wiWU WUe reVervaWion WUaW language cannoW coÜÜunicaWe VenVeV in a TirecW waX (cf. SwainH 2010H 2006;
Mercer anT LiWWleWonH 2007). TUuV WUe concepW of languaging – coÜpreUenTeT aV “Walking-iW-WUrougU” (Swain anT Lapkin 2002)H “coÜing-Wo-know-wUileVpeaking” (SwainH 2006b) anT “WalkVcape” (MoaWeH 2011) ÜaX be perceiveT
Uere aV an alWernaWive Wo WeacUer feeTback anT a waX of Teveloping proceTural awareneVV WUrougU reflecWion-in-acWion.
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3. ReVearcU objecWiveV anT UypoWUeViV
TUe objecWive of WUe reVearcU UaV been kinTleT bX perVonal obVervaWion WUaW
VWuTenWV VeeÜ Wo perceive knowleTge in WUe poViWiviVW VenVeH aV an objecWive
WruWU Wo be learneT or TiVcovereT WUrougU language perforÜing WUe funcWion
of WeleÜenWaWion. SucU an aWWiWuTe VWanTV in VUarp conWraVW Wo language
WeacUing WUeorieV baVeT on auWonoÜX anT poVWÜoTern inWeracWional WUeorieV of languageH wUicU poVWulaWe WUe conVWrucWioniVW naWure of boWU
knowleTge anT language. AlWUougU VWuTenWV are expoVeT Wo ÜanX VubjecWV
in WUe curriculuÜH WUeir PCO (SUulÜanH 1987) anT language awareneVV VeeÜV
Wo be Üore TeclaraWive WUan proceTural (cf. MunbXH 1989). A poVVible reaVon
for VucU a VWaWe of affairV ÜaX be WUaW facW WUaW inVWrucWion iV VWill ToÜinaWeT
bX propoViWional knowleTge. ReVearcU on TiploÜa paper wriWing ÜaX be
inTicaWive in WUiV regarT (LankiewicYH 2013b). AVVuÜing WUe poVW-VWrucWural
approacU Wo reVearcU on knowleTge anT languageH aV well aV poVWÜoTern
peTagogX accenWuaWing WUe inWeracWional TiÜenVion of language uVeH WUe
preVenW auWUor unTerWakeV a ÜicrogenWeWic analXViV of claVVrooÜ excUangeV
wiWU WUe objecWive of pinpoinWing ÜoÜenWV of reflecWion-in-acWion on WUe
conVWrucWive naWure of knowleTge anT language. More plainlXH WUe inWeracWion VeVVion iV aiÜeT Wo acWivelX involve VWuTenWV in WUe proceVV of WUe conVWrucWion of knowleTge aV a collaboraWive acWiviWX. IW iV UXpoWUeViYeT WUaW
VucU an experience reVulWV in proceTural awareneVVIknowleTge VinceH aV iW iV
poinWeT ouW bX Łorg (2003)H WeacUerV Uave a WenTencX Wo iÜiWaWe WUeir own
eTucaWional experienceV in VpiWe of conWraTicWorX eviTence of PCO.
3.1. ÓeWUoTology
TUe following reVearcU iV of a qualiWaWive naWure anT perWainV Wo WUe
ÜicrogeneWic analXViV of VelecWeT repreVenWaWive excerpWV froÜ VWuTenWV’
inWeracWionV wiWU WUe WeacUerH wUicU are fraÜeT inWo WUe concepW of
languaging Wo allow for WUe baVic acWiviWX of WUe learner in cogniYing WUe
worlT. TUe concepWionH eÜboTXing WUe noWion of WUinking ÜeTiaWeT WUrougU
languageH offerV opporWuniWieV for iTenWifXing ÜoÜenWV of WranViWion in regulaWing UigUer ÜenWal abiliWieV – “WUe TXnaÜic proceVV of TevelopÜenWal
cUange” (PerWVcU anT HickÜanH 1987J 52). In WUe VaiT caVe iW perWainV Wo WUe
Üeaning conVWrucWion anT cogniWive WranVforÜaWionV exeÜplifieT in WUe proceVV of languaging. TalkH or languagingH aV WUe preVenW auWUor preferV Wo call
iWH wiWU a reÜarkable concepWual TifferenceH funcWionV aV a ÜeTiaWional Wool
Wo reforÜ WUe ÜenWal Üakeup of WUe VWuTenWV. TUe cUangeV in WUinkingH aV
WUeX occurH are WUe reVulW of reflecWion-in-acWion.
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3.2. TargeW group
TUe wUole reVearcU (WUe parW analXYeT Uere anT preVenWeT elVewUere) waV
carrieT ouW aW a privaWe inVWiWuWion eTucaWing NŃL WeacUerV. TUe projecW Wook
place Turing a regular ÜeWUoTologX claVV of WeacUing NngliVU aV a foreign language aW WUe enT of WUe fourWU VeÜeVWer (ouW of 6 neceVVarX for WUe coÜpleWion of an unTergraTuaWe courVe). ŁX WUe WiÜe of WUe reVearcU parWicipanWV UaT
been expoVeT Wo 12 UourV of lecWureV anT 24 UourV of WuWorialV on WUe WUeorX
anT pracWice of foreign language WeacUing wiWU an aTTiWional 24-Uour language
acquiViWion courVe. Since WUe ÜajoriWX of WUeir curriculuÜ iV covereT in NngliVUH
WaugUW boWU bX naWive anT non-naWive VpeakerVH iW iV claVVifieT aV a CLIL courVe
(Vee WUe relaWeT arWicleH LankiewicYH 2013a). TUe claVV conViVWeT of 21 VWuTenWVH
UoweverH Turing WUiV VeVVion of WUe reVearcU onlX 16 VWuTenWV were preVenW (9
feÜaleV anT 7 ÜaleV). TUeir coÜÜunicaWive proficiencX in NngliVU waV oVcillaWing arounT Ł1 anT Ł1+ (a VubjecWive juTgÜenW in conVulWaWion wiWU oWUer
WeacUerV). TUe VWuTenWV were noW inforÜeT abouW WUe TeWailV of WUe projecW;
UoweverH Wo juVWifX WUe preVence of WUe viTeo caÜeraH iW waV ÜenWioneT WUaW
WUeir inWeracWion woulT be WUe VubjecW Wo cloVe VcruWinX for VcienWific purpoVeV.
3.3. ReVearcU TeVcripWion
TUe TiVcurVive analXViV preVenWeT Uere conVWiWuWeV an exWenVion of WUe reVearcU
publiVUeT in Neofilolog 41 (LankiewicYH 2013a). TUe aiÜ of WUe forÜer parW of
WUe reVearcU waV Wo Telve inWo WUe ÜeTiaWion of acaTeÜic language WUrougU WUe
uVe of TifferenW Walk WXpeV in CLIL ÜeWUoTologX. IW waV poVWulaWeT WUaW WUe uVe of
“WalkVcape” (MoaWeH 2011) UelpeT VubVWanWiaWe WUe elaboraWeT acaTeÜic coTe
(ŁernVWein 1971H 1999) wiWU perVonal referenceV anT VaWuraWe concepWV (conWenW-Vpecific language) wiWU Üeaning. IW waV argueT WUaW WUe cogniWive aWWiWuTe
cUaracWeriVWic of NSP ÜeWUoTologXH aV aTTing VupporW “Wo concepWualH conWexWfree objecWV of learning” (JärvinenH 2009J 167)H ÜigUW be leVV proTucWive WUan
ecological conVWrucWioniVÜ in WUe forÜ of languaging.
Since WUe acWiviWieV of WUe wUole reVearcU (carrieT ouW aV a regular leVVon) are crucial for WUe unTerVWanTing of WUe proceVV of knowleTgeIawareneVV
conVWrucWionH a brief TeVcripWion of WUe forÜer VWageV will eluciTaWe WUe wUole
concepW. In VWage one VWuTenWV were aVkeT Wo reaT 39 lineV on WUe concepW of
noWicing froÜ a WexWbook (HarÜerH 2007). TUiV VWooT for rawH unÜeTiaWeT conWacW wiWU acaTeÜic language (an experW Walk). SubVequenWlXH WUe VWuTenWV were
engageT in an exploraWorX Walk perWaining Wo an inTiviTual unTerVWanTing of WUe
paVVageH followeT bX inforÜaWion pooling in pairV or groupV Wo work ouW WUe
ÜeaningV of conVWiWuWive WerÜinologX wUile uVing all poVVible reVourceV VucU
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aV inWerneW pageVH bookVH TicWionarieVH eWc. TUe cenWral parW of WUe reVearcU
perWaineT Wo exploraWorX anT peTagogical WalkV in WUe forÜ of wUole claVV inWeracWionH WUe analXViV of wUicU waV uVeT Wo VupporW WUe UXpoWUeViV. ŃinallXH
VWuTenWV were aVkeT Wo re-reaT WUe WexW anT wriWe in pairV a VuÜÜarX of WUe
concepW unTer VWuTX. TUe VubÜiWWeT WexW inTicaWeT WUaW TeVpiWe inTiviTual TifferenceV anT poVVible inaccuracieV in WUe concepWion of noWicingH claVVrooÜ
inWeracWion anT Walk WXpeV UelpeT re-conWexWualiYe WUe elaboraWeT coTe anT
VubVWanWiaWe iW wiWU Üeaning.
TUree VelecWeT excerpWV froÜ VWuTenWV’ VuÜÜarieV were uVeT Turing
WUe VeVVion in WUe following weekH anT WUe proceVV of languaging on WUe conWenW becaÜe WUe founTaWion for purVuing objecWiveV for WUe parW of reVearcU
preVenWeT Uere. TUeX were carefullX VelecWeT bX WUe preVenW auWUor Wo Wrigger reflecWion perWaining Wo WUe conVWrucWive cUaracWer of knowleTge anT
language. Muring inWeracWionH WUe recorTing of wUicU laVWeT 47 ÜinuWeVH WUe
WexWV were TiVplaXeT on WUe Vcreen. TUe UigUligUWeT worTV inTicaWeT probleÜV or inconViVWenceV. TUe WexWV were preVenWeT bX auWUorV Wo accounW for
WUe voice (NcoH 2000) – perVonaliYaWion of acaTeÜic language.
NoWicing iV a new way of WeacUing NngliVU. Pe raWUer VUow VWuTenWV miVWakeV
or repeaW Vome of grammar iVVueV WUen Wry WeacU WUem all WUe grammar
VWrucWureV all over again. PUen we Vee new WUingV anT Vomeone giveV uV a
Vimple anVwer abouW WUem iW iV eaVier Wo unTerVWanT WUeÜ.
TUiV WUeorX ÜoTifieV WUe WUeorX of OraVUenH noW onlX WUe graTeT language iV
neeTeT buW alVo noWicing of cerWain language VWrucWureV. TeacUerV WaVk iV Wo
Üake UiV VWuTenWV aware of WUe graÜÜar VWrucWureV in WUe language bX eÜpUaViYing iWV Üain feaWureV. To eVWabliVU WUoVe feaWureV VWuTenWV VUoulT be
WeVWeT on WUoVe VWrucWureV.
TUere iV a VignificanW Tifference beWween Üaking VWuTenWV aware of a language WUan WeacUing iW TeacUer juVW VUowV WUe VWrucWureH ToeV noW explain iWH
VWuTenWV noWice iW. Ńor VWuTenWV Wo noWice a language VWrucWure WeacUerV neeT
Wo Traw WUeir aWWenWion i.e. bX repeaWing VoÜe language graÜÜarH cUanging
WUe voice or ViÜplX puWWing iW Town on WUe blackboarTH becauVe VWuTenWV noW
knowing WUe ruleV are noW able Wo recogniYe WUaW iV correcW. SWuTenWV Uave Wo
be on VoÜe language level Wo noWice new VWrucWureV. TeacUerV VUoulT noW ex1
pecW iÜÜeTiaWe applicaWion of WUe ruleV bX VWuTenWVH iW WakeV longer WiÜe .

1

NeiWUer WUe VuÜÜarieV nor WUe excerpWV of inWeracWionV Uave been annoWaWeT for ÜiVWakeV.
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3.4. MaWa analyViV anT TiVcuVVion
AV preVenWeT in WUe WUeoreWical parWH Swain (2006a) perceiveV languaging in
conWraVW Wo WeacUer feeTback wUicU offerV reaTX-ÜaTe correcWion or evaluaWion Wo be inWernaliYeT. ReVearcU carrieT ouW in collaboraWion wiWU Uer colleague ÜigUW inTicaWe (Swain anT LapkinH 2002; 2011) WUaW VUe WreaWV
languaging in a WUerapeuWic waX aV coÜing Wo WerÜV wiWU one’V own WUinkingH
anT preVuÜeV iWV Velf-regulaWorX funcWion. TUuV knowleTgeIawareneVV iV WUe
reVulW of VXgoWVkXan ÜicrogeneViVH in wUicU WUe ÜeTiaWorX funcWion of language conWribuWeV Wo WUe reorganiYaWion of UigUer ÜenWal funcWionV anT a
WranVforÜaWion iV Tone wiWUin a VUorW perioT of WiÜe. TUiV requireV a Tegree of
reflecWion on WUe parW of WUe learner. ScUön’V (1987) noWion of reflecWion-inacWion VeeÜV concurrenW in WUiV regarT. RelaWing WUeorX Wo pracWiceH Ue criWiciYeV acaTeÜic inVWiWuWionV for placing “unTue eÜpUaViV upon ‘WecUnical raWionaliWX’ – WUe TiVciplineV of knowleTge anT WUe ÜeWUoTV WUaW are believeT Wo
Üake forÜalH prepoViWional knowleTge reliable anT valiT” (MunbXH 1989J 31).
TUe corollarX of WUiV line of WUinking iV WUaW WUeorieV neeT WUeir own
pracWicaliWieVH aW leaVW in WUeir “WecUnical” or ÜeWUoTological VenVe. TUuVH if on
WUe WUeoreWical-pUiloVopUical level VWuTenWV are inforÜeT abouW WUe conVWrucWive naWure of knowleTgeH anT WUen all VubjecW-ÜaWWer iV coÜÜunicaWeT in a
propoViWional waXH WUeir awareneVVIknowleTge ÜaX onlX Uave a TeclaraWive
cUaracWer. SiÜilarlXH if language iV WUe VubjecW of conVWanW cUangeH iÜbueT wiWU
perVonal ÜeaningV (van LierH 2004)H wUX noW VenViWiYe VWuTenWV Wo WUiV feaWure
of language in a proceTural waX bX experiencing iW on a TailX baViV Turing claVV
acWiviWieV? Hence “WUe concepW ‘reflecWion-in-acWion’ iV invokeT Wo refer Wo WUe
acWive anT non-propoViWional proceVVeV bX wUicU new knowing-in-acWion iV
TevelopeT” (MunbXH 1989J 32). HereH noW onlX iV WUe VubjecW-ÜaWWer coconVWrucWeT bX TiVcourVe parWicipanWVH buW WUeX alVo realiYe WUe conVWrucWive
cUaracWer of knowleTge anT language in a ÜeWacogniWive waX. One Üore caveaW iV neceVVarX before going inWo analXWic TeWail. PUile Swain uVeV languaging
ÜoVWlX in reference Wo VWuTenWV’ inWeracWionH capiWaliYing on peer-peer TialogueVH in WUiV reVearcU WUe WeacUer iV conViTereT an inWegraWive eleÜenW of
languaging wiWU WUe reVervaWion WUaW UeIVUe iV eager Wo refrain froÜ anX juTgÜenWal VWaWeÜenWV or concluVionV. TUeX are Wo be workeT ouW WogeWUer. UlWiÜaWelXH WUe agenWV of reflecWion-in-acWion are Wo be VWuTenWV.
TUiV view concurV wiWU WUe VocioculWural approacU of Veeing claVVrooÜ
inWeracWion bX HickV (1995). SUe praiVeV an eTucaWional Tialogue aV a waX of
enUancing cogniWive TevelopÜenW Vince knowleTge iV noW poVVeVVeT inTiviTuallX buW VUareT aÜong coÜÜuniWX ÜeÜberV anT conVWrucWeT joinWlX. “TUiV
iÜplieV WUaW eTucaWional VucceVVH anT failureH ÜaX be explaineT bX WUe quali-
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WX of eTucaWional TialogueV raWUer WUan being juVW WUe reVulW of WUe inWrinVic
capabiliWX of inTiviTual VWuTenWV (or WUe TiTacWic preVenWaWional Vkill of inTiviTual WeacUerV)” (IRŃ). NoneWUeleVVH WUe IŃR (IniWiaWion-ReVponVe-Ńollow up)
paWWernV excUangeV ToÜinaWing eTucaWionH To noW Uave Wo liÜiW VWuTenWV’
parWicipaWion (NewÜan eW al.H 1989; PellVH 1999). TUiV inWeracWional paraTigÜ
ToeV noW Uave Wo be uVeT for WeVWing “VWuTenWV’ abiliWX Wo proviTe WUe rigUW
anVwerV preferreT bX WUe WeacUer” (IRŃ)H carrieT ouW aTequaWelX iW can eliciW a
reperWoire of oWUer reVponVeV VucU aV VWuTenWV’ “reaVonV for UolTing parWicular opinionVH anT WUeir reflecWive coÜÜenWV on WUeir own unTerVWanTing”
(IRŃ). TUuVH WUe follow-up eleÜenW of IRŃH VoÜeWiÜeV referreT Wo aV feeTbackH
ToeV noW Uave Wo repreVenW onlX WUe WeacUer’V poinW of view.
IW neeTV Wo be noWeT WUaW a VignificanW parW of WUe reVearcU VeVVion waV
verX ÜucU inVWrucWional Vince VWuTenWV were Wo work ouW a Teeper unTerVWanTing of WUe concepW of noWicing. AfWer WUe preVenWaWion (wiWU WexWV in full TiVplaX
on WUe Vcreen)H collaboraWive enquirX waV iniWiaWeT bX an apparenWlX evaluaWive
queVWionJ “PUicU WexW preVenWeT WUe ÜoVW preciVe accounW of noWicing?” AW WUaW
VWage VWuTenWV were expecWeT Wo Uave recourVe Wo WUe forÜer VeVVion aV well aV
WUeir UoÜework (Wo reaT abouW noWicing forÜ all poVVible VourceV). Muring inWeracWion iW Voon becaÜe clear WUaW WUe UigUligUWeT pUraVeV or VenWenceV were verX
probleÜaWicH ÜanifeVWing a verX iTioVXncraWic unTerVWanTing or poVViblX ÜiVunTerVWanTing of WUe concepW. TUe following exWracW exeÜplifieV VWuTenWV ToubWVJ
S5J “A new waX of WeacUing” UaV been unTerlineTH Vo WUere ÜuVW be a probleÜ wiWU WUiV VenWence.
S3J PUaW iV WUe probleÜ?
S6J IW iV noW a ÜeWUoT of WeacUing
TJ If iW iV noW a ÜeWUoTH WUenH wUaW iV iW?
S6J ApproacUH concepWH ÜaXbe?
T; A concepW of wUaW?
S4J PaX of learningH ÜaXbe WUaW iV WUe probleÜ? AnXwaXH WUe VeconT WexW
ÜenWionV WUaW iW iV a WUeorX oppoVing OraVUen’V iTeaV.
TJ OppoVing or ÜoTifXing?
S2J MoTifXingH iW VaXV.
TJ PUaW are WUe conVequenceV for unTerVWanTing WUe WUeorX if we uVe one
of WUe aTjecWiveV?

In WUe courVe of verbal excUange VWuTenWV eVWabliVUH wiWU VoÜe UinWV forÜ
WUe WeacUerH WUaW in ÜoVW general WerÜV iW iV WUe WUeorX of VeconT language acquiViWion raWUer WUan a ÜeWUoTH alWUougU iW unToubWeTlX UaV VoÜe iÜplicaWionV
for WeacUing. In WUe courVe of WUe collaboraWive inquirX VWuTenWV realiYe WUaW WUe
preciVe uVe of worTV iV eVVenWial in acaTeÜic WexWVH XeW WUeX ÜaX be conVWrueT in
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a verX inTiviTual waX. ConVequenWlXH relaWeT knowleTge iV largelX conVWrucWeT
Turing Vocial inWeracWion. TUiV exWracW ÜaX be VignificanW in WUiV regarTJ
S9J MiTn’W I VaX WUaW knowleTge of graÜÜar VWrucWureV UelpV VWuTenWV uVe WUeÜ?
S5J OOH buW WUeX ÜaX know graÜÜarH I Üean … Vpeak correcW graÜÜarH UÜÜ
… buW ÜaX noW know wUX WUeX uVe iWH I Üean noW know WUe graÜÜar ruleV.
S9J PellH I reaT on WUe InWerneW WUaW people unTerVWanT noWicing in TifferenW waXV.

AnT anoWUer excerpW froÜ WUe enT of WUe VeVVionJ
S10J So wUaW iV WUe VenVe of learning WUeorieV wUicU are probleÜaWic? In language acquiViWion WUere Vo ÜanX VcUoolV anT eacU one queVWionV WUe
oWUer one juVW like ScUÜiTW queVWionV OraVUen’V WUeorX?
TJ PUaW To Xou WUink? IV WUere one gooT waX of unTerVWanTing WUe proceVV
of language learning anT WeacUing?
S3J I WUinkH WUeX are onlX parWlX WrueH anT anoWUer WUing iV WUaW we unTerVWanT WUe WUeorieV in TifferenW waXV. Look aW WUe Vcreen … our noWeV are
a gooT exaÜple of iWH everXboTX unTerVWooT iW TifferenWlX.
S7J NowH I woulT wriWe ÜX noWe in a WoWallX TifferenW waX.
TJ Mo Xou WUink WUaW WUe unTerlineT worTV are WoWallX wrong?
S2J IW TepenTV wUaW we Üean bX WUe worTV.

SWuTenWV were able Wo noWice WUaW WUe core of WUe TiVagreeÜenW preVenWeT in WUeir VuÜÜarieV reVeÜbleT general acaTeÜic TiVpuWeV perWaining Wo
WUe value of noWicing in enUancing L2 acquiViWion (cf. CroVVH 2002). ŁrieflXH WUe
probleÜ boilV Town Wo WUe queVWion of wUeWUer noWicing referV Wo recogniYing
linguiVWic forÜV WUrougU enUanceT inpuW or Wo poVVeVVing expliciW ÜeWalinguiVWic knowleTge aV inTicaWeT bX TruVcoWW (1998)H or ulWiÜaWelX wUeWUer a parW of
iW can be unconVciouV (NlliVH 1997). CerWainlXH claVVrooÜ reflecWion iV verbaliYeT
in a leVV VopUiVWicaWeT waX in WUe conWexW of peTagogical pracWicaliWXJ
S1J OraVUen believeT WUaW WeacUer ÜuVW WeacU graÜÜar forÜV one bX one Wo
Üake VWuTenWV unTerVWanT inpuW.
TJ TeacU or uVe WUe forÜV in a conWrolleT waX?
S1J NoH no… onlX uVe language in a coÜpreUenVible waX.
TJ SoH iV iW WeacUing graÜÜar or Üaking new graÜÜar viVible in WeacUer’V
uWWeranceVH inpuW or VpeecU?
S5J I gueVVH onlX uVe WUeÜ anTH for exaÜpleH Vpeak clearlX anTH ÜaXbeH repeaW or VaX louTer new WUingV WUaW WUe VWuTenW noWiceV.
S3. OOH bX Uow can Xou noWice if Xou To noW know WUe graÜÜar rule? So
wUaW iV WUe Tifference beWween coÜpreUenVible inpuW anT noWicing?

76

ReflecWion builW on languaging aV an alWernaWive Wo feeTbackJ Meveloping…

Space liÜiWaWionV precluTe an exWenVive analXViV Uere oWUer WUan Wo
ciWe buW VoÜe illuVWraWive exaÜpleV. NoneWUeleVVH an aTTiWional fragÜenW
eluciTaWeV VWuTenWV’ unTerVWanTing of WUe conVWrucWive cUaracWer of
knowleTge anT languageJ
S10J I aÜ afraiT I To noW unTerVWanT iW aW all.
S4J PellH Wo ÜX ÜinT iW iV iÜpoVVible Wo unTerVWanT iW in 100 per cenW. SoÜe
experWV creaWe WUeorieV anT To reVearcU anT oWUerV criWiciYe iW allH anT in
pracWice WeacUerV To VoÜeWUing elVe.
TJ SoH wUere iV WUe probleÜ?
S7J PellH ÜaXbe… I To noW knowH WUeX To noW unTerVWanT eacU oWUerH or
WUeX believe in TifferenW WUingV. I WUink iW iV norÜal. Our TiVcuVVion iV a
gooT exaÜple of iW.

TUe uVe of languaging (WUinking wUile Vpeaking)H perWaining Wo Üeaning being conVWanWlX VUapeT anT reVUapeTH conVWiWuWeT a baViV for reflecWionin-acWion. TUe quoWeT excerpWV TeÜonVWraWe Uow working on a VopUiVWicaWeT
acaTeÜic WUeorX of language acquiViWion reVulWeT in ÜicrogeneWic ÜoÜenWV
of reflecWion of a ÜeWacogniWive naWure. SWuTenWV’ profeVVional knowing becaÜe relaWeT Wo WUe conVWrucWioniVW view of Vcience (MunbXH 1989J 37) Vince
new fraÜeV receiveT VubVWanWiaWion in perVonal experienceV (MunbXH 1989J
35). TUiV waX of knowing UaV WUe poWenWial of becoÜing parW anT parcel of
VWuTenWV’ proceTural awareneVV – eagerneVV Wo applX reflecWive WeacUing in
WUeir own career inVWeaT of coÜÜunicaWing propoViWional knowleTge. In a
ViÜilar veinH Łorg (2003) aVVerWV WUaW WeacUerV’ claVV beUavior iV ofWen noW
TicWaWeT bX liWeraWure buW WUe experienceV froÜ WUeir forÜer eTucaWion aV
well aV inWuiWion. IronicallXH WUe concepW of noWicing iV noW VupporWeT bX “exUauVWive eÜpirical reVearcU” anT appearV Wo be “baVeT on inWuiWion anT aVVuÜpWion” (CroVVH 2002J 2). ClearlXH TeVpiWe WUe facW WUaW VWuTenWV ÜaTe frequenW referenceV Wo WUe pracWical TiÜenVion of WUe WUeorX in queVWionH WUe
WrulX iÜpleÜenWaWional aVpecW offering Üore reflecWive inVigUWV reÜainV beXonT WUe focuV of WUiV arWicle.

4. ConcluVionV
IW ÜigUW Uave been faVWer Wo preVenW WUe WUeorXH cUeck iWV unTerVWanTing anT
Teliver correcWive feeTback proÜoWing “rigUW” unTerVWanTing of WUe concepW aV
iW iV expecWeT bX WUe poViWiviVW paraTigÜ of eTucaWion. SWuTenWV ÜaX alVo Uave
been confronWeT wiWU VoÜe probleÜV anT aVkeT Wo finT VoluWionV for WUeÜVelveV. One VUoulT noW forgeW WUaW TiVcoverXing learning iV parW of WUe poViWiviVW
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WeacUingH XeW “knowleTge Wo be acquireT iV preTeWerÜineT buW wiWUUelT froÜ
WUe learnerV” (ŁenVonH 1997J 20). AlWernaWivelXH WUe uVe of languaging TiT noW
onlX Uelp refrain froÜ offering anX ulWiÜaWe WruWUV on WUe iVVue unTer TiVcuVVionH allowing for WUe conVWrucWion of WUe knowleTge in acWionH buW iW alVo UaT
an aTTeT value of reflecWing upon WUe naWure of language anT knowleTge.
UlWiÜaWelXH VWuTenWV’ experience iV expecWeT Wo reVulW in proceTural awareneVV.
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RNFLNCHIR SUR LNS TICN NN CLASSN M’ANGLAISJ
CAS MNS NNSNIGNANTS NN FORÓATION INITIALN
New WecUnologieV in WUe claVVroomJ
TUe caVe of proVpecWive language WeacUerV
TUe goal of WUe preVenW paper iV Wo queVWion WUe valiTiWX of WUe claiÜ
wUicU VeeV reflecWion aV an iÜporWanW parW of WUe work of an efficienW
language WeacUer. A quaVi-experiÜenW waV conTucWeT bX WUe auWUor in
orTer Wo TeWerÜine wUeWUer reflecWion iV a facWor wUicU can in VoÜe waX
influence WUe WeacUer’V capaciWX Wo plan a ŃL leVVon effecWivelXH incorporaWing new WecUnologieV. A reflecWive WUinking queVWionnaire (RTQH
OeÜber eW al.H 2000) waV aTÜiniVWereT Wo aVVeVV WUe level of reflecWive
WUinking in 47 univerViWX VWuTenWV. NexWH WUeir leVVon projecWV were evaluaWeT bX Wwo inTepenTenW experWV. TUe correlaWional VWuTX VeeÜV Wo
VUow WUaW reflecWion ÜaX inTeeT be a facWor wUicU influenceV WUe qualiWX
of WUe work of a foreign language WeacUer in an iÜporWanW waX.
OeyworTVJ reflecWive pracWiceH CALLH luTic VWraWegieVH Wraining proVpecWive foreign language WeacUerVH TeVigning foreign language leVVonV
Słowa klucYoweJ reflekVXjna prakWXkaH TIOH VWraWegie luTXcYneH kVYWałcenie
prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXka obcegoH planowanie lekcji jęYXka obcego

1. InWroTucWion J la noWion Te réflexion TanV la TiTacWique TeV langueV
éWrangèreV
CoÜÜe l’a faiW reÜarquer RawaTYkaH leV preÜierV arWicleV concernanW le
problèÜe Te la réflexion TanV la TiTacWique TeV langueV éWrangèreV
apparaiVVenW TanV la liWWéraWure VpécialiVée à parWir TeV annéeV 60 Tu XXe
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Viècle (2004 J 299). CerWeVH la noWion Te réflexion TanV leV écriWV
péTagogiqueV Ve faiW voir bien avanWH il VuffiW Te ciWer MeweXH qui Vouligne que
celle-ci « nouV perÜeW T’agir T’une Üanière Télibérée eW inWenWionnelle [eW]
Te Vavoir où nouV en VoÜÜeV lorVque nouV agiVVonV »1. Il V’agiW Tonc T’une
forÜe T’acWiviWé nouV TonnanW la poVVibiliWé Te nouV libérer Te la rouWine
(ŃarrellH 2012 J 11). AcWuelleÜenWH l’iTée Te réflexion eVW le pluV VouvenW
TiVcuWée en relaWion avec la concepWion Te la praWique réflexive préVenWée par
ScUön TanV Von livre PraWicien réflexif publié en 1983. CoÜÜe le Vouligne
ScUönH leV praWicienV – groupe TanV lequel il fauW cerWaineÜenW inclure leV
enVeignanWV Te langueV éWrangèreV – ToivenW VouvenW faire face à TeV
problèÜeVH par naWureH excepWionnelV eW uniqueV. LeV perVonneV ToWéeV Te la
capaciWé Te réflexion peuvenW Ve Tébrouiller TanV TeV ViWuaWionV TGinVWabiliWé
eW TGinVécuriWé. La réflexionH qui peuW êWre coÜpriVe coÜÜe un « proceVVuV
inWellecWuel qui conViVWe en la VWrucWuraWion ou la reVWrucWuraWion Te
l’expérienceH Tu Vavoir que l’on poVVèTeH ou ÜêÜe Te l’inWuiWion »2 eVW Tonc
une conTiWion Vine qua non Tu VuccèV.
ScUön TiVWingue Teux WXpeV Te réflexion J « réflexion TanV l’acWion »
(ang. reflecWion-in-acWion) qui prenT place ViÜulWanéÜenW à lGacWion enWrepriVeH
lorVqu’un praWicien faiW face à un événeÜenW qui ne Ve Téroule paV Velon VeV
aWWenWeV (OinVella eW al.H 2012 J 212)H eW « réflexion Vur l’acWion » (ang.
reflecWion-on-acWion) qui iÜplique une cerWaine TiVWance WeÜporelleH lorVqu’un
praWicien regarTe en arrière pour analXVer VeV acWionV eW coÜporWeÜenWV
(ibiTem J 213). À ceV Teux caWégorieV cerWainV cUercUeurV en ajouWenW encore
une WroiVièÜeH TécrivanW la réflexion qui a lieu avanW lGacWion enWrepriVe. Ce
Ternier WXpe ne poVVèTe paV une appellaWion uniqueH leV cUercUeurV l’appelanW
VoiW anWicipaWorX reflecWion (van Manen 1991)H reflecWion before acWion
(GreenwooTH 1993) ou bien reflecWion-for-acWion (GUaXeH 2011). Van Manen
(1991 J 101) TécriW ce WXpe Te réflexion coÜÜe perÜeWWanW Te Télibérer Vur leV
alWernaWiveV poVVibleVH TéciTer Tu courV Te l’acWionH planifier leV acWionV que
nouV TevonV enWreprenTre eW anWiciper leV conVéquenceV que nouV eW leV
auWreV pouvonV Vubir en réVulWaW TeV événeÜenWV anWicipéV ou acWionV
planifiéeV3. Il fauW cepenTanW noWer qu’une parWie TeV cUercUeurV rejeWWenW
1

« AcW in TeliberaWe anT inWenWional faVUionH Wo know wUaW we are abouW wUen we
acW. » (MeweXH 1933 J 17H noWre WraTucWion).
2
« ProceV inWelekWualnXH polegającX na VWrukWurXYacji bądź reVWrukWurXYacji ToświaTcYeniaH poViaTanej wieTYXH cYX naweW inWuicji » (OwiaWkowVka 1997J 142H noWre WraTucWion).
3
« AnWicipaWorX reflecWion enableV uV Wo TeliberaWe abouW poVVible alWernaWiveVH TeciTe on
courVeV of acWionH plan WUe kinTV of WUingV we neeT Wo ToH anT anWicipaWe WUe experienceV
we anT oWUerV ÜaX Uave aV a reVulW of expecWeT evenWV or of our planneT acWionV. ».
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ceWWe Ternière caWégorie en affirÜanW que ce WXpe ne peuW paV êWre conViTéré
coÜÜe réflexion « pure »H car il eVW un Üélange Te réflexion eW T’iÜaginaWion
(MoonH 1999J 58). ManV le préVenW arWicleH nouV n’aTÜeWWonV paV ceWWe
liÜiWaWionH parce que vouloir reVWreinTre la penVée réflexive à un caTre
WeÜporel rigiTe paraîW appauvrir ceWWe noWion qui ne ToiW paV Ve borner à la
Veule TélibéraWion TeV acWionV paVVéeV. C’eVW juVWeÜenW ce Ternier WXpe Te
réflexion qui Ve Wrouve au cœur Te la recUercUe préVenWée ci-TeVVouV.

2. Réflexion en WanW que compoVanWe eVVenWielle Tu Wravail TeV enVeignanWV
Te langueV
Le problèÜe qui Vera TiVcuWé TanV la VuiWe Te l’arWicle peuW êWre réVuÜé Te la
façon VuivanWe J exiVWe-W-il un rapporW enWre le niveau Te la réflexiviWé T’un
(fuWur) enVeignanW Te langue éWrangère eW Va capaciWé à planifier une leçon
Te ceWWe langue ? PluV préciVéÜenWH nouV nouV pencUeronV Vur le problèÜe
Te l’incluVion TeV TICN en claVVe Te langueV.
NouV pourrionV nouV inWerroger Vur la raiVon Te vouloir cUercUer un
rapporW enWre la réflexiviWé eW la capaciWé T’uWiliVer T’une Üanière efficace leV
TICN en courV Te langue éWrangère. Il eVW pourWanW UorV Te TouWe que leV
problèÜeV auxquelV ToiW faire face un enVeignanW TéViranW incorporer leV
WecUnologieV TanV Von Wravail exigenW une granTe flexibiliWéH la capaciWé
T’analXVer VeV erreurV eW Te forÜuler TeV UXpoWUèVeV Vur la Üanière opWiÜale
Te planifier leV acWionV fuWureVH ainVi que la faculWé Te ÜeWWre conVWaÜÜenW en
queVWion leV baVeV Vur leVquelleV Ve fonTenW VeV propreV convicWionV.
LeV TifficulWéV TécoulenW en granTe parWie Te la naWure TeV
WecUnologieV elleV-ÜêÜeV. PreÜièreÜenWH le rXWUÜe Te leur éÜergence eVW
acWuelleÜenW beaucoup pluV rapiTe qu’auWrefoiV. Il VuffiW Te Vuivre leV TaWeV
T’appariWion Te quelqueV ouWilV eW logicielV qui onW Wrouvé une applicaWion en
TiTacWique TeV langueV (p. ex. HoW PoWaWoeV – 1998H MooTle – 2002H SeconT
Life – 2003H lecWeurV e-book – 2004H TwiWWer – 2006)H pour conVWaWer que la
rapiTiWé Tu progrèV eVW VurprenanWe.
Nn TeuxièÜe lieuH leV TICN VonW beaucoup pluV coÜplexeV que jaTiVH ce
qui exige un efforW parWiculier Te la parW TeV enVeignanWV TéViranW exploiWer
pleineÜenW leur poWenWiel. LeV profeVVeurV qui éWaienW en fin Te carrière il X a
quelqueV annéeV à peine onW Tû V’aTapWer VeuleÜenW à quelqueV granTV
cUangeÜenWV (WelV que l’appariWion Tu ÜagnéWoVcope). AujourT’UuiH avec
l’exploVion TeV nouvelleV WecUnologieVH il eVW parfoiV bien Tifficile Te Ve reWrouver
TanV ceWWe nouvelle réaliWé qui oblige VouvenW à V’avenWurer UorV TeV VenWierV
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baWWuV. Nn ÜêÜe WeÜpVH Ve creuVe inéviWableÜenW l’écarW enWre leV recUercUeV
ÜenéeV par leV VpécialiVWeV en TICN eW la réaliWé quoWiTienne Te la claVVe.
TroiVièÜeÜenWH leV nouvelleV WecUnologieV Ve propagenW beaucoup
pluV rapiTeÜenW qu’auWrefoiV. Nn réVulWaWH elleV TeviennenW WrèV viWe
acceVVibleV à une granTe parWie Te la populaWion. Me pluVH ceWWe accéléraWion
ne ceVVe T’augÜenWer. AlorV qu’il a fallu cinquanWe anV pour aVVurer une
large TiffuVion Te l’appareil WélépUoniqueH VepW anV VeuleÜenW onW Vuffi pour
l’inWerneW (cf. la noWion Te WecUnologX aTopWion raWe ; OingH 2013 J 28). Une
auWre caracWériVWique Tu TéveloppeÜenW WecUnologique eVW Va non-linéariWé.
Par exeÜpleH cUaque nouvelle généraWion T’appareilV porWableV poVVèTe un
noÜbre iÜporWanW Te nouvelleV foncWionnaliWéVH ce qui conWribue auVVi au
TéveloppeÜenW Te nouveaux ÜoTèleV Te Wravail avec leV élèveV (WelV que
p.ex. le mobile learningH cf. ŁereVH 2011).
Un auWre problèÜe caracWériVWique TeV TICN eVW le faiW que leV ouWilV
qu’un enVeignanW WienW à Va TiVpoViWion peuvenW aVVeY rapiTeÜenW Tevenir
périÜéV. Par exeÜpleH un logiciel uWiliVé par le profeVVeur peuW ceVVer T’êWre
Téveloppé ou bien un ouWil qui éWaiW juVque-là graWuiW TevienW une VoluWion
paXanWe. Cela crée forcéÜenW un VenWiÜenW T’inVWabiliWéH car l’enVeignanW ne
peuW paV WoujourV coÜpWer Vur leV ÜéWUoTeV Te Wravail une foiV éWablieVH ÜaiV
ToiW conVWaÜÜenW X apporWer TeV ÜoTificaWionV.
Ńace aux TéfiV acWuelVH il eVW néceVVaire Te repenVer cerWainV éléÜenWV
Te la forÜaWion Te fuWurV enVeignanWV. Ceci eVW parWiculièreÜenW Tifficile TanV
le ToÜaine TeV nouvelleV WecUnologieV. CoÜÜe le conVWaWe à raiVon AÜiri
(2000)H le rXWUÜe TeV cUangeÜenWV eVW WelleÜenW rapiTe qu’il n’eVW pluV
poVVible Te TreVVer une liVWe coÜplèWe TeV ouWilV que leV profeVVeurV Te
langueV TevraienW ÜaîWriVer. Me ÜêÜeH on auraiW Tu Üal à iÜaginer une
claVVe Te langue TanV un TeÜi-ViècleH lorVque leV éWuTianWV T’aujourT’Uui
aWWeinTronW l’âge Te la reWraiWe. Par conVéquenWH un enVeigneÜenW ÜoTerne
ToiW repoVer en granTe parWie Vur l’invenWiviWé eW la réflexiviWé. Celle-ci eVW
inTiVpenVable pour WouWeV leV perVonneV qui VouUaiWeraienW profiWer à WiWre
enWier Tu poWenWiel TeV nouvelleV WecUnologieV.

3. PréVenWaWion Te la recUercUe empirique
3.1. ObjecWifV Te la recUercUeH Va conVWrucWion eW VeV parWicipanWV
Le buW Te la recUercUe Üenée éWaiW Te vérifier Vi la réflexiviWé eVW un facWeur qui
peuW avoir une influence Vur la capaciWé Te planifier T’une Üanière logique eW
VWrucWurée une leçon Te langue éWrangère (l’anglaiVH en l’occurrence)
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perÜeWWanW T’exploiWer au ÜaxiÜuÜ le poWenWiel T’un ouWil Tonné. 47
éWuTianWV Tu MéparWeÜenW Te linguiVWique appliquée Te lGUniverViWé Marie
Curie-SkłoTowVka Te Lublin onW priV parW TanV la recUercUe. IlV onW parWicipé
penTanW l’année univerViWaire 2011I2012 eW 2012I2013 au VéÜinaire
« MiTacWique TeV langueV éWrangèreV eW TICN » Tirigé par l’auWeur Tu préVenW
arWicle. LeV éWuTianWV onW Vuivi 30 UeureV (un VeÜeVWre) Te courV conVacré aux
principaux concepWV eW ÜéTiaV aXanW Wrouvé une applicaWion en TiTacWique
(Peb 2.0H environneÜenWV virWuelV TGapprenWiVVageH ÜonTeV virWuelV eWc.). À la
fin Te l’année univerViWaireH leV parWicipanWV onW éWé priéV Te reÜplir un
queVWionnaire. LeV TonnéeV onW éWé recueillieVH en préVervanW l’anonXÜaWH avec
l’aiTe Tu logiciel Google FormV. Pour WouWeV leV analXVeV VWaWiVWiqueV c’eVW le
logiciel SWaWiVWica verVion 8 qui a éWé uWiliVé.
Le queVWionnaire éWaiW coÜpoVé Te WroiV parWieV. La preÜière parWie Te
l’enquêWe conWenaiW une Vérie Te queVWionV porWanW Vur la caracWériVWique
générale Te la perVonne exaÜinée (VexeH âgeH expérience évenWuelle TanV
l’enVeigneÜenW TeV langueVH eWc.). ManV ceWWe parWieH leV parWicipanWV onW éWé
égaleÜenW priéV T’évaluer leurV propreV coÜpéWenceV inforÜaWiqueVH en
réponTanW à une Vérie Te queVWionV Vur une écUelle Te LikerW Te cinq poinWV où 1
correVponTaiW au Üanque Te coÜpéWence TanV le ToÜaine parWiculierH eW 5 à la
coÜpéWence pleineÜenW Téveloppée. Ce forÜulaire éWaiW une verVion raccourcie
eW reÜaniée Tu queVWionnaire uWiliVé par Orajka (2012) TanV Va recUercUe.
La TeuxièÜe parWie conWenaiW un ouWil VervanW à ÜeVurer le niveau Te
la penVée réflexive éWabli par OeÜber eW al. (2000). Ce queVWionnaire Ve
coÜpoVe Te VeiYe aVVerWionVH préVenWéeV en orTre aléaWoireH TonW cUacune
apparWienW à une TeV quaWre caWégorieV TiVWincWeV J acWionV UabiWuelleVH
coÜpréUenVionH réflexion eW réflexion criWique. LeV parWicipanWV VonW priéV
T’éÜeWWre TeV jugeÜenWV Vur leurV UabiWuTeVH coÜporWeÜenWV eW proceVVuV
ÜenWaux en prenanW poViWion par rapporW à cUacune TeV affirÜaWionV en
jugeanW Te leur conforÜiWé avec la vériWé Vur une écUelle Te LikerW Te cinq
poinWV où 1 veuW Tire « je VuiV enWièreÜenW en TéVaccorT » eW 5 « je VuiV
enWièreÜenW en accorT ». CoÜÜe le Vouligne PerkowVka-OlejÜan (2012)H la
réflexion eVW Téfinie par OeÜber eW VeV collaboraWeurV coÜÜe la capaciWé Te
l’êWre UuÜain à ÜeWWre en queVWion Va façon Te réVouTre leV problèÜeV J le
VujeW Ve TeÜanTe Vi leV TéfiV auxquelV il a Tû faire face onW éWé réVoluV T’une
Üanière opWiÜale eW avec lGuWiliVaWion TeV ÜeilleureV ÜéWUoTeV. Me ÜêÜeH
en Ve baVanW Vur leV expérienceV paVVéeVH un UoÜÜe réflexif eVW capable Te
prévoir leV VourceV poWenWielleV Te problèÜeV à l’avenir eW Te planifier VeV
acWionV. Nn WUéorie ToncH un praWicien qui obWienW un Vcore élevé TanV leV
Teux TernièreV caWégorieV TevraiW avoir la capaciWé Te réVouTre efficaceÜenW
leV problèÜeV. C’eVW ce qu’onW confirÜé cerWaineV éWuTeV prouvanW que leV
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réVulWaWV Tu WeVW RTQ corrèlenW avec la capaciWé TeV inTiviTuV à faire face à
TeV TéfiV Te TifférenWV WXpeV (cf. LucaV eW Leng TanH 2006 ; HuX PUanH 2006).
La WroiVièÜe parWie Tu queVWionnaire coÜporWaiW une Vérie Te queVWionV
ouverWeV concernanW l’uWiliVaWionH TanV le caTre T’un courV Te langue anglaiVeH
TGun jeu viTéo Pierre HoWel. C’eVW un jeu TGavenWure grapUique en poinWer-eWcliquer réaliVé en WecUnologie flaVUH raconWanW l’UiVWoire T’un couple en voXage
Te noceV qui paVVe la nuiW TanV un UôWel UanWé. Ce problèÜe parWiculier a éWé
cUoiVi pour WroiV raiVonV TiVWincWeV. PreÜièreÜenWH la queVWion Te
l’iÜpléÜenWaWion TeV VWraWégieV viTéoluTiqueV4 en TiTacWique n’a paV éWé
TiVcuWée penTanW le VéÜinaire. Il V’agiVVaiW Tonc T’un VujeW neufH apparWenanW à
un ToÜaine inexploré. Nn VeconT lieuH l’uVage Te ce WXpe Te WecUniqueV TanV
la praWique quoWiTienne TeV éWabliVVeÜenWV VcolaireV eVW WoujourV WrèV
Üarginal. Il éWaiW Tonc probable que leV éWuTianWV n’onW jaÜaiV renconWré un
problèÜe Te ce genre eWH par conVéquenWH TevaienW avoir recourV avanW WouW à
leur propre invenWiviWé eW réflexiviWé pour le réVouTre. TroiVièÜeÜenWH il V’agiW
T’un Téfi T’une granTe coÜplexiWéH ce qui exigeaiW TeV éWuTianWV Te réflécUir
Vur un granT noÜbre Te queVWionV WelleV que le VenV Te l’uWiliVaWion T’un
logiciel Te ce WXpe en courV Te langue éWrangèreH le groupe T’âge
poWenWielleÜenW cibléH le niveau Te langue TeV élèveV approprié pour
l’uWiliVaWion Te ce genre Te WecUniqueVH la configuraWion Te la claVVeH le cUoix Tu
logiciel eW Tu ÜaWérielH la planificaWion TeV exerciceV eW la réparWiWion TeV
WâcUeVH l’organiVaWion efficace Tu Wravail Te WouV leV acWeurV iÜpliquéVH le cUoix
TeV ÜéWUoTeV opWiÜaleV VervanW à évaluer le Wravail TeV éWuTianWVH le
TéveloppeÜenW TeV acWiviWéV exWra-VcolaireV. eWc... Il V’agiW Tonc T’un problèÜe
Ve caracWériVanW par un UauW Tegré Te coÜplexiWé eW unique TanV Va naWure.
3.2. RéVulWaWV Te la première parWie Te la recUercUe – quelqueV TonnéeV
eVVenWielleV Vur leV parWicipanWV eW leurV compéWenceV informaWiqueV
ParÜi leV éWuTianWV qui onW reÜpli l’enquêWeH il X a avaiW 45 feÜÜeV eW 2 UoÜÜeV
âgéV Te 21 à 23 anV. TouWeV leV perVonneV inWerrogéeV TéclaraienW poVVéTer Téjà
une cerWaine expérience TanV lGenVeigneÜenW TeV langueV éWrangèreV (enWre
Teux eW WroiV annéeVH x̄=2H6)H acquiVe à WraverV TeV VWageV péTagogiqueVH courV
parWiculierV ou Wravail TanV TeV écoleV Te langue. Il eVW Tifficile Te juger Te la
Turée réelle Te leur expérienceH car le Veul inTicaWeur viable TanV ce caV eVW le
noÜbre T’UeureV paVVéeV à exercer la profeVVion. Nn WouW caVH il V’agiVVaiW Te
profeVVeurV TébuWanWV. Le groupe éWaiW Tonc aVVeY UoÜogèneH ce qui eVW WouW à

4

J’eÜprunWe ce WerÜe à ŁerrX (2011).
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faiW coÜpréUenVible Vi l’on prenT en coÜpWe le faiW qu’il éWaiW coÜpoVé
T’éWuTianWV Te WroiVièÜe eW quaWrièÜe année Tu ÜêÜe TéparWeÜenW.
PriéV T’évaluer leurV propreV coÜpéWenceV en WanW qu’enVeignanWV Te
langue éWrangère (Vur une écUelle Te 1 à 10)H ilV onW éWé pluWôW poViWifV Vur
leurV capaciWéVH la noWe ÜiniÜale qu’ilV Ve VonW aWWribuée éWanW Te 5 (une
Veule occurrence) eW ÜaxiÜale Te 8 (x̄=6H9H s=0H91)H ce qui ÜonWre qu’il VonW
confianWV eW VûrV T’eux. Nn ce qui concerne leV queVWionV relaWiveV aux
coÜpéWenceV inforÜaWiqueV quGilV ÜaîWriVenW le ÜieuxH leV éWuTianWV onW
énuÜéré la capaciWé Te WélécUarger eW T’inVWaller leV logicielVH T’uWiliVer leV
éTiWeurV T’iÜage ou encore leV coÜÜunicaWeurV WelV que SkXpe. Par conWreH
la pluparW TeV parWicipanWV Te l’enquêWe Ve VonW jugéV incapableV T’accoÜplir
TeV WâcUeV pluV coÜplexeVH WelleV que créer une iÜage TiVqueH prograÜÜer
ou encore créer TeV ViWeV InWerneW. Il VeÜble Tonc que la pluparW TeV
perVonneV inWerrogéeV ne VacUenW paV exploiWer pleineÜenW le poWenWiel TeV
WecUnologieV Peb 2.0 eW uWiliVenW leV reVVourceV élecWroniqueV T’une Üanière
pluWôW paVVive. L’enVeÜble TeV TonnéeV eVW préVenWé Vur le grapUique 1.

GrapUique 1 J SoÜÜaire TeV coÜpéWenceV inforÜaWiqueV TeV parWicipanWV Te l’enquêWe.
CUacun TeV iWeÜV TevaiW êWre noWé Vur une écUelle Te 1 (noWe ÜiniÜale) à
5 (noWe ÜaxiÜale). Le cUiffre Vur l’exWréÜiWé Te cUaque barre eVW une
ÜoXenne ariWUÜéWique pour cUacune TeV réponVeV.
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3.3. RéVulWaWV Te la Teuxième parWie Te la recUercUe – queVWionnaire RTQ
QuanW au queVWionnaire RTQH en preÜier lieu le coefficienW alpUa Te CronbacU a
éWé calculé afin Te ÜeVurer la coUérence TeV queVWionV apparWenanW à cUacun
TeV quaWre groupeV (acWionV UabiWuelleVH coÜpréUenVionH réflexion eW réflexion
criWique; cf. OeÜber eW al.H 2000). Ceci éWaiW néceVVaireH car pour éWablir le Vcore
TéfiniWif TeV parWicipanWV Vur leV quaWre écUelleVH leV valeurV nuÜériqueV
correVponTanW à cUacune TeV réponVeV onW Tû êWre aTTiWionnéeV. ManV le caV où
leV écarWV enWre leV iWeÜV VeraienW Wrop granTeVH il auraiW éWé incorrecW Te prenTre
ceV TonnéeV coÜÜe poinW Te repèreH ce qui reÜeWWraiW en cauVe la valiTiWé Te la
recUercUe. LeV réVulWaWV recueilliV (cf. Wableau 1) ÜonWrenW queH TanV la pluparW
TeV caVH leV valeurV obWenueV onW éWé VuffiVanWeVH c’eVW VeuleÜenW TanV le caV TeV
acWionV UabiWuelleV que le Vcore a Üanqué Te peu T’aWWeinTre le Veuil Te 0H7H qui
eVW généraleÜenW conViTéré coÜÜe accepWable. Nn ce qui concerne leV variableV
« réflexion » eW « réflexion criWique »H leV valeurV Tu coefficienW alpUa Te
CronbacU éWaienW leV pluV élevéeV parÜi celleV qui onW éWé obWenueV TanV leV
quaWre auWreV éWuTeV ciWéeV TanV le Wableau 1.
OeÜber eW al. LucaV eW Leng
2000
Tan 2006
AcWionV UabiWuelleV
0H62
0H65
CoÜpréUenVion
0H76
0H74
Réflexion
0H63
0H81
Réflexion criWique
0H67
0H87

HuX PUan
PerkowVka- OoWuła 2013
2006
OlejÜan 2012
0H91
0H84
0H69
0H79
0H85
0H82
0H80
0H75
0H82
0H85
0H86
0H93

Tableau 1 J ŃiabiliWé (coefficienW α Te CronbacU) TeV quaWre parWieV Tu queVWionnaire
RTQ (OeÜber eW al. 2000). RéVulWaWV Te quelqueV recUercUeV cUoiVieV ; la
Ternière colonne préVenWe leV réVulWaWV Te noWre recUercUe.

Il eVW égaleÜenW inWéreVVanW Te voir coÜÜenW leV réVulWaWV recueilliV
TanV la préVenWe recUercUe Ve ViWuenW par rapporW à ceux publiéV
anWérieureÜenW. C’eVW l’éWuTe Te PerkowVka-OlejÜan (2012) qui va ici Vervir
Te poinW Te repère J une recUercUe récenWe Üenée TanV le conWexWe polonaiV
Vur un groupe Te TiÜenVionV coÜparableV. MêÜe Vi leV réVulWaWV TeV Teux
WeVWV TiffèrenW un peuH une WenTance coÜÜune peuW êWre reÜarquée J leV
parWicipanWV onW obWenu leV ÜeilleurV réVulWaWV Vur la WroiVièÜe écUelleH alorV
que leV auWreV VcoreV X éWaienW inférieurV (cf. Wableau 2 eW grapUique 2).
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AcWionV UabiWuelleV
CoÜpréUenVion
Réflexion
Réflexion criWique

PerkowVka-OlejÜan 2012
N=49
x̄
s
10H08
3H40
14H2
3H18
17H26
2H08
12H4
3H40

OoWuła 2013
N=47
x̄
13
16
17H46
13H86

s
3H08
3H44
2H44
4H04

Tableau 2 J CoÜparaiVon TeV réVulWaWV Tu WeVW RTQ eÜploXé TanV la préVenWe
recUercUe avec ceux Te PerkowVka-OlejÜan (2012). SonW TonnéeV leV
valeurV Te la ÜoXenne ariWUÜéWique (colonne Te gaucUe) eW celleV Te
l’écarW WXpe (colonne Te TroiWe).

GrapUique 2 J RepréVenWaWion grapUique TeV réVulWaWV ÜoXenV TeV parWicipanWV Vur
cUacune TeV quaWre écUelleV Tu queVWionnaire RTQ TanV Teux
recUercUeV cUoiVieV J la nôWre eW celle Te PerkowVka-OlejÜan (2012).
Une courbe Te WenTance a éWé ajouWée au-TeVVuV TeV barreV.

3.4. RéVulWaWV Te la WroiVième parWie Te la recUercUe – éWuTe corrélaWionnelle
TeV varianWeV
S’agiVVanW Te la WroiVièÜe parWie Te la recUercUeH leV réponVeV TeV parWicipanWV
onW éWé noWéeV par l’auWeur Te la préVenWe éWuTe eW un enVeignanW T’anglaiV Vur
une écUelle Te 1 à 10. CoÜÜe leV noWeV TeV Teux évaluaWeurV n’éWaienW paV
VenVibleÜenW TifférenWeVH une ViÜple ÜoXenne ariWUÜéWique a éWé aTÜiniVWrée
pour éWablir le Vcore final. Le niveau TeV réponVeV éWaiW variéH ce qui Wrouve Von
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refleW TanV leV VcoreV J le Vcore ÜiniÜal éWaiW Te 2H5H ÜaxiÜal Te 7H83 (x̄=5H1H
s=1H35). LeV réponVeV onW éWé noWéeV VuivanW un proWocole prééWabliH prenanW
en coÜpWeH enWre auWreVH la capaciWé Te préVenWer un ÜoTèle Te Wravail
convaincanW ainVi que Te prévoir leV TifficulWéV Te naWure TifférenWe
(organiVaWion TeV acWiviWéV Te claVVeH configuraWion Tu ÜaWérielH eWc.). Il fauW
noWer que leV réponVeV qui préVenWaienW une analXVe criWique Te l’ouWil
propoVée (poinWV faibleVH inconViVWanceV) onW éWé parWiculièreÜenW appréciéeV.
CoÜÜe leV variableV obWenueV TanV la TeuxièÜe eW WroiVièÜe parWie Tu
queVWionnaire n’éWaienW paV TiVWribuéeV Velon la loi norÜaleH le WeVW nonparaÜéWrique Te SpearÜan a éWé appliqué pour Wrouver leV corrélaWionV. CeWWe
analXVe perÜeW Te faire quelqueV obVervaWionV inWéreVVanWeV (cf. Wableau 3).
TouW T’aborTH le niveau Te la penVée réflexive eVW un facWeur qui a
VignificaWiveÜenW corrélé avec le Vcore TeV parWicipanWV. La force Te ce lien eVW
ÜoTérée. Ce lien eVW bien pluV faible TanV le caV Te la réflexion criWiqueH
coÜpréUenVion eW acWionV UabiWuelleVH valeurV TonW VeuleÜenW la preÜière eVW
VignificaWive. Nn ce qui concerne leV coÜpéWenceV inforÜaWiqueVH il V’eVW avéré
qu’elleV VonW égaleÜenW un facWeur qui a eu un iÜpacW Vur le Vcore finalH ce qui
en principe ne TevraiW paV éWonner vu que le VujeW Tu WeVW éWaiW relaWif à
l’eÜploi TeV nouvelleV WecUnologieV TanV l’enVeigneÜenW TeV langueV
éWrangèreV. PourWanWH parÜi WouWeV leV queVWionV Te la WroiVièÜe parWie Tu
queVWionnaireH VeuleÜenW une Ve référaiW TirecWeÜenW au ToÜaine TeV TICNH
TeÜanTanW à l’inWervenanW Te cUoiVir une configuraWion opWiÜale Tu ÜaWériel.
Par conWreH aucune corrélaWion n’a éWé obVervée enWre l’auWo-évaluaWion
TeV coÜpéWenceV péTagogiqueV eW le Vcore obWenu. C’eVW une concluVion
inWéreVVanWeH ÜêÜe Vi le réVulWaW T’un Veul WeVW ne peuW paV Vuffire à
TéWerÜiner Vi un VujeW eVW un bon ou un ÜauvaiV enVeignanW. Me ÜêÜeH
aucune corrélaWion n’a éWé Wrouvée enWre leV coÜpéWenceV inforÜaWiqueV eW
l’auWo-évaluaWion TeV coÜpéWenceV péTagogiqueV (R=0H04 ; p=0H75).
LeV quaWre caWégorieV Tu queVWionnaire RTQ

Score

AuWreV variableV
AuWoévaluaWion
Réflexion
AcWionV
CoÜpéWenceV
Réflexion
CoÜpréUenVion
TeV
criWique
UabiWuelleV inforÜaWiqueV
coÜpéWenceV
péTagogiqueV
0H46**
0H29*
0H14
0H10
0H41**
-0H09

Tableau 3 J Valeur Tu coefficienW Te SpearÜan pour leV corrélaWionV avec la variable
« Vcore ». SonW ÜarquéeV avec un aVWériVque leV corrélaWionV TonW le
coefficienW p éWaiW K 0H05 ; avec un Touble aVWériVque celleV TonW le
coefficienW p éWaiW K 0H01.

90

ReflecUir Vur leV Wice en claVVe T’anglaiVJ CaV TeV enVeignanWV en forÜaWion iniWiale

Une analXVe Te régreVVion linéaire a éWé réaliVée pour Teux variableV
WrouvéeV précéTeÜÜenW VignificaWiveÜenW corréléeV avec le Vcore TeV
parWicipanWV J « réflexion » eW « coÜpéWenceV inforÜaWiqueV ». ManV le caV Te la
variable « réflexion criWique » ainVi que leV auWreV variableV priV en coÜpWe TanV
noWre recUercUeH le ÜoTèle Te régreVVion V’eVW avéré êWre non-VignificaWif.
CoÜÜe nouV pouvonV le voir en analXVanW le conWenu Tu Wableau 4H le préTicWeur
« réflexion » explique 21% Te la variance Tu Vcore obWenu par leV parWicipanWV.
2

Réflexion

R
0H21

2

R ajuVWé
0H20

β VWanTarTiVé
0H46

Ń
12H59

W
3H54

p
0H00

Tableau 4 J AnalXVe Te régreVVion linéaire. Variable TépenTanWe J « Vcore ».

QuanW au préTicWeur « coÜpéWenceV inforÜaWiqueV »H celui-ci explique
14% Te la variance Tu Vcore obWenu par leV parWicipanWV.
R
CoÜpéWenceV
inforÜaWiqueV

2

0H14

2

R ajuVWé

β VWanTarTiVé

0H12

0H37

Ń
7H48

W
2H73

p
0H00

Tableau 5 J AnalXVe Te régreVVion linéaire. Variable TépenTanWe J « Vcore ».

Nn VoÜÜeH il eVW viVible que ÜêÜe Vi nouV avonV réuVVi à iTenWifier
Teux facWeurV qui onW influencé à un cerWain Tegré le Vcore TeV parWicipanWVH
T’auWreV éléÜenWV encoreH que nouV n’avonV paV priV en coÜpWe TanV la
préVenWe recUercUeH jouenW ici un rôle iÜporWanW. La queVWion ÜériWe VanV
TouWe une inveVWigaWion pluV approfonTie.

4. ConcluVionV
Il en réVulWe Te ce qui précèTe que la réflexiviWé peuW en effeW êWre un TeV
facWeurV aXanW une influence Vur la capaciWé TeV fuWurV enVeignanWV Te planifier
leV acWiviWéV Te claVVe TeÜanTanW une uWiliVaWion acWive TeV TICN. CeWWe
obVervaWion a pourWanW beVoin T’êWre approfonTie. S’il eVW vrai que la réflexion
eVW une coÜpoVanWe WelleÜenW iÜporWanWe Tu ÜéWier Te profeVVeur Te
langueVH cela nouV aÜène à la queVWion VuivanWe J pouvonV-nouV la Tévelopper
eW VurWouW coÜÜenW ? Le VéÜinaire Tirigé par l’auWeur Tu préVenW arWicle Ve
TonnaiW coÜÜe objecWif non VeuleÜenW Te faire connaîWre à l’auTiWoire leV TICN
pouvanW êWre uWileV en claVVeH ÜaiV auVVi Te créer cUeY leV éWuTianWV l’UabiWuTe
Te réflécUir Vur leV acWionV paVVéeV eW fuWureVH T’analXVer leurV poinWV forWV eW
faibleVH Te Vavoir iTenWifier leV VourceV T’un écUec poWenWiel. CUaque foiV
qu’une nouvelle WecUnologie éWaiW TiVcuWéeH leV éWuTianWV éWaienW priéV Te
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préparer TeV ViÜulaWionV Te leçonV où une parWie Tu groupe jouaiW le rôle TeV
élèveV. Ceci perÜeWWaiW T’obVerver leV WecUnologieV en acWion eW Te prenTre
conVcience Te la coÜplexiWé eW Te la TXnaÜique T’une claVVe Te langueV. ReVWe
à Vavoir TanV quelle ÜeVure ce WXpe Te procéTé peuW êWre efficace.
QuanW aux liÜiWeV Te la préVenWe éWuTeH elleV VonW Te Wriple naWure.
PreÜièreÜenWH en Ve liÜiWanW aux éWuTianWV T’un Veul TéparWeÜenW aXanW
fréquenWé le ÜêÜe VéÜinaire à un an T’écarW à peineH Te noÜbreux facWeurV
qui pourraienW avoir un iÜpacW iÜporWanW Vur leV réVulWaWV WelV que p.ex. âgeH
éTucaWion ou encore la longueur Te l’expérience profeVVionnelleH n’onW paV
éWé priV en coÜpWe. Une recUercUe Üenée Vur un groupe pluV noÜbreux eW
TiverVifié auraiW pu Tonner une iÜage pluV coÜplèWe Tu problèÜe. Nn VeconT
lieuH la capaciWé Te planifier leV leçonV eVW cerWaineÜenW eVVenWielle pour un
profeVVeur Te langue éWrangèreH ÜaiV égaleÜenW iÜporWanWe eVW l’exécuWionH
c’eVW-à-Tire la capaciWé Te ÜeWWre en œuvre leV planV péTagogiqueV. Il VeraiW
inWéreVVanW Te voir Vi eW TanV quelle ÜeVure la réflexiviWé influence la qualiWé
Tu Wravail réel TeV enVeignanWV. TroiVièÜeÜenWH il VeraiW inWéreVVanW
T’analXVer – par exeÜple TanV le caTre T’une éWuTe longiWuTinale – le
réflexiviWé TanV une perVpecWive pluV largeH non paV coÜÜe un aWWribuW
iÜÜuable T’un inTiviTu ÜaiV pluWôW coÜÜe une caracWériVWique qui peuW
évoluer avec le WeÜpV. LeV recUercUeV fuWureV vonWH VanV TouWeH apporWer
T’inWéreVVanWeV réponVeV à ceV queVWionV.
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UniwerVXWeW ProcławVki

INICJATQPQ RAMQ NUROPQ I OOÓISJI NUROPNJSOINJ NA
RRNCR PSPINRANIA RNFLNOSQJNOŚCI NAM PROCNSNÓ
UCRNNIA SIĘ I NAUCRANIA JĘRQOA OŁCNGO
Council of Nurope anT Nuropean CommiVVion iniWiaWiveV VupporWing
reflecWion on foreign language learning anT WeacUing proceVVeV
In WUe era of globaliVaWion a coÜÜanT of foreign languageV iV regarTeT
aV a prioriWX. Ńor WUiV reaVonH WUe Council of Nurope anT WUe Nuropean
CoÜÜiVVion proÜoWe language learning anT linguiVWic TiverViWX. A focal
poinW in WUeir language policX iV reflecWionH wUicU iV recogniYeT aV a keX
feaWure of an eÜploXee’V profeVVionaliVÜ. TUereforeH WUe iÜporWance of
reflecWion iV VWreVVeT WUrougUouW all WUe XearV of language eTucaWion.
TUe objecWive of WUiV paper iV Wo give inforÜaWion abouW WUe TocuÜenWVH
WoolV anT acWionV wUicU VupporW a reflecWive approacU Wo language learning anT WeacUing in Nurope.
OeyworTVJ reflecWion in language eTucaWionH Council of Nurope TocuÜenWVH Nuropean CoÜÜiVVion iniWiaWiveVH CNŃRH ŃRNPAH NLPH AuWobiograpUX of InWerculWural NncounWerVH Lifelong Learning PrograÜÜe
Słowa klucYoweJ reflekVja w eTukacji jęYXkowejH TokuÜenWX RaTX NuropXH inicjaWXwX OoÜiVji NuropejVkiejH NSOOJH ŃRNPAH NPJH AuWobiografia
SpoWkań MięTYXkulWurowXcUH PrograÜ UcYenie Vię prYeY całe żXcie

1. PVWęp
P TYiViejVYXcU cYaVacU ucYenie Vię jęYXka obcego poVWrYega Vię nie WXlko
w kaWegoriacUH kWóre Vą wiTocYne i łaWwe To YÜierYeniaH jak na prYXkłaT oViągnięcia w koÜpeWencji koÜunikacXjnej ÜierYone Ya poÜocą różnXcU WeVWów.
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CoraY cYęściej kłaTYie Vię naciVk na We eleÜenWX ucYenia Vię jęYXka obcegoH
kWóre nie Vą Wak łaWwo Yauważalne i WruTniejVYe To YÜierYeniaH jak na prYXkłaT
goWowość koÜunikacXjnaH Yaangażowanie w proceV ucYenia VięH Wolerancja
TwuYnacYnościH cUęć poTejÜowania rXYXkaH YroYuÜienie Vwojej WożVaÜości
kulWurowejH cYX reflekVXjność naT proceVeÜ ucYenia Vię.
UÜiejęWność reflekVji WrakWuje Vię obecnie jako iVWoWnX cel kVYWałcenia
Yarówno ucYniów jak i naucYXcieli. P PolVce YnajTuje Wo oTYwiercieTlenie
w ocYekiwanXcU efekWacU kVYWałceniaH YawarWXcU w poTVWawie prograÜowej
określonej w roYporYąTYeniu MiniVWra NTukacji NaroTowej Y Tnia 23 gruTnia
20081 oraY VWanTarTacU kVYWałcenia prYXgoWowującego To wXkonXwania YawoTu naucYXcieliH określonXcU w roYporYąTYeniu MiniVWra Nauki i SYkolnicWwa
PXżVYego Y Tnia 17 VWXcYnia 20122.
ProÜowanie reflekVXjności ToWXcYX nie WXlko polVkiej rYecYXwiVWości
eTukacXjnej. Rarówno RaTa NuropXH jak i OoÜiVja NuropejVka uważają reflekVję
Ya jeTen Y priorXWeWów europejVkiej poliWXki jęYXkowej. RaTa NuropX prYXcYXnia
Vię To roYwijania reflekVXjności poprYeY inicjowanie różnoroTnXcU TYiałań
opracowXwanXcU prYeY Twie inVWXWucjeH Wo YnacYX PXTYiał PoliWXki JęYXkowej
(PPJ) w SWraVburgu oraY NuropejVkie CenWruÜ JęYXków NowożXWnXcU (NCJN)
w GraYu. Ta pierwVYa opublikowała VYeroko roYpowVYecUnione TokuÜenWX Tla
krajów cYłonkowVkicUH Wakie jak NuropejVki SXVWem OpiVu OVYWałcenia JęYXkowego (NSOOJ) cYX NuropejVkie PorWfolio JęYXkowe (NPJ) oraY TokuÜenWX oT nieTawna funkcjonujące w naucYaniu jęYXkówH Wakie jak SXVWem OpiVu PluraliVWXcYnXcU PoTejść To JęYXków i OulWur (ŃRNPA)H cYX AuWobiografia SpoWkań MięTYXkulWurowXcU. NaWoÜiaVW NCJN Vkupia Vię na prakWXcYnej VWronie ucYenia
i naucYania jęYXkówH cUociaż Üa również Vwój uTYiał w WworYeniu TokuÜenWów
WakicU jak ŃRNPA. P raÜacU TYiałalności NCJN naucYXciele Y krajów cYłonkowVkicU Üogą brać uTYiał w różnXcU VpoWkaniacUH warVYWaWacU oraY projekWacUH
a icU obVerwacje i wnioVki Vą cYęVWo źróTłeÜ rekoÜenTacji Tla poYoVWałXcU
krajów cYłonkowVkicUH a cYaVaÜi VWają Vię prYeTÜioWeÜ analiYX w publikacjacU
NCJN. R kolei OoÜiVja NuropejVka proÜuje reflekVXjność głównie poprYeY oferowane prograÜX Üobilnościowe Tla ucYniów i naucYXcieliH Wakie jak NraVÜuVH
CoÜeniuVH cYX wiYXWX VWuTXjneH oraY roYpowVYecUnianie raporWówH wXników
baTań i ankieW w forÜie ogólnoToVWępnXcU publikacji.

1

PoTVWawa prograÜowa określona w roYporYąTYeniu MiniVWra NTukacji NaroTowej
Y Tn. 23.12.2008r. w Vprawie poTVWawX prograÜowej wXcUowania prYeTVYkolnego
oraY kVYWałcenia ogólnego w poVYcYególnXcU WXpacU VYkół. MY.U. Y 2009 r. nr 4H poY. 17.
2
RoYporYąTYenie MNiSP Y Tn. 17.01.2012 r. w Vprawie VWanTarTów kVYWałcenia
prYXgoWowującego To wXkonXwania YawoTu naucYXcieli. MYU Nr 164H poY. 1365.
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NiniejVYX arWXkuł Üa cUarakWer inforÜacXjnX. Jego głównXÜ celeÜ jeVW
wVkaYanie na inicjaWXwX europejVkieH kWóre prYXcYXniają Vię To roYwijania
reflekVji w ucYeniu Vię i naucYaniu jęYXków obcXcU. Najpierw prYXbliżę YagaTnienie reflekVXjnościH VWarając Vię oTpowieTYieć na pXWanieH VkąT wYięło Vię
YainWereVowanie reflekVją w europejVkiÜ VYkolnicWwieH VYcYególnie w konWekście ucYenia Vię jęYXków obcXcU (JO). NaVWępnie oÜówię najważniejVYe TYiałania RaTX NuropX i OoÜiVji NuropejVkiej proÜujące reflekVXjność Yarówno
w poVWawacU ucYniówH jak i naucYXcieli.

2. ReflekVyjność a ucYenie Vię i naucYanie jęYyków obcycU
P oVWaWnicU TwócU TekaTacU pojawiło Vię wiele publikacji Y YakreVu TXTakWXki naucYania jęYXków obcXcUH kWórXcU auWorYX Ywracają uwagę na rolę reflekVXjności w ucYeniu Vię (np. ATaÜV-TukienTorfH 2012; ŃarrellH 2007; SÜiWU
i LennonH 2011). Piele baTań gloWWoTXTakWXcYnXcU w YakreVie reflekVXjności
ToWXcYX wXkorYXVWXwania VWraWegii ucYenia Vię poTcYaV nabXwania różnXcU
aVpekWów jęYXka (np. PawlakH 2010; RokoVYewVkaH 2012).
NaVuwa Vię pXWanieH VkąT bierYe Vię Wak Tuże YainWereVowanie reflekVXjnością – probleÜeÜH kWórX To laW 90. ubiegłego VWulecia nie bXł prYeTÜioWeÜ
TXVkuVji wśróT TXTakWXków. PXTaje VięH że oTpowieTYi na Wen WeÜaW należX
VYukać w TążeniacU jeTnocYącej Vię NuropX To YwiękVYenia profeVjonaliYÜu
pracownika poprYeY roYwijanie jego koÜpeWencjiH w WXÜ jego reflekVXjnościH
już na wcYeVnXÜ eWapie eTukacji. ReflekVXjnX ucYeń JO Üa VYanVę YoVWać
w prYXVYłości profeVjonalnXÜ pracownikieÜH kWórX poWrafi ucYXć Vię na poTVWawie właVnXcU ToświaTcYeń. NuropejVki VXVWeÜ kVYWałcenia korYXVWa Y wieTYX
na WeÜaW reflekVji pocUoTYącej nie WXlko Ye wVpółcYeVnXcU baTań naukowXcUH
ale również Ye VWarVYXcU źróTeł opracowanXcU prYeY cUińVkicU i greckicU ÜXślicieli. Rarówno OonfucjuVY jak i PlaWon cYX ArXVWoWeleV YauważXliH że w ucYeniu
Vię iVWoWną rolę oTgrXwa reflekVja naT wcYeśniejVYXÜi ToYnaniaÜi i ToświaTcYeniaÜi. Ooncepcja ÜXślenia i TYiałania reflekVXjnego YoVWała YaaTopWowana
To TXTakWXki naucYania JO Y pVXcUologii. MeweX (1933I2007) poVWrYegał reflekVję jako TalVYX wXÜiar racjonalnego ÜXślenia i uYaVaTniał poWrYebę kVYWałcenia
w kierunku jej roYwijania. ScUön (1987) Y kolei uTowaTniałH że YaVWoVowanie
Weorii w prakWXce pociąga Ya Vobą WYw. reflekVję reWroVpekWXwną (Y ang. reflecWion on acWion)H będącą wXnikieÜ analiYX ToświaTcYeniaH oraY reflekVję w TYiałaniu (Y ang. reflecWion in acWion)H będącą cYęścią akWXwnego ÜXślenia. ŁouT
i Palker (1998)H WrakWując reflekVję jako cYXnność UoliVWXcYnąH uYupełnili powXżVYe Weorie o cYXnnik eÜocjonalnej VubiekWXwności. PowXżVYe WrYX poTejścia
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To reflekVji YnalaYłX Vwoje YaVWoVowanie w naucYaniu jęYXków obcXcU proÜowanXcU w europejVkiÜ VXVWeÜie VYkolnicWwa.
P liWeraWurYe na WeÜaW TXTakWXki naucYania JO reflekVXjność jeVW poVWrYegana jako YTXVWanVowanie Vię wobec Tanej VXWuacji poprYeY prYXjęcie
krXWXcYnej poVWawXH Tążenie To wVYecUVWronnej analiYX probleÜu oraY poVYukiwanie efekWXwnXcU roYwiąYań po wcYeśniejVYXÜ roYważeniu ÜocnXcU
i VłabXcU VWron poVWawX właVnej lub innXcU oVób (OoUonenH 2000). UWożVaÜia
Vię ją Y proceVeÜ wXwołanXÜ prYeY YÜianę świaToÜości ucYnia lub naucYXciela na WrYecU poYioÜacUJ 1) świaToÜości YwiąYanej Y YaTanieÜH 2) świaToÜości YwiąYanej Y oVobowością oraY 3) świaToÜości YwiąYanej Y proceVeÜ
i konWekVWeÜ ucYenia Vię (ArnolTH 1998). PierwVYX WXp świaToÜości polega na
YroYuÜieniu VXVWeÜu jęYXka obcego i naucYeniu Vię koniecYnXcU uÜiejęWności
koÜunikaWXwnXcU wraY Y ÜeWa-jęYXkową wieTYą ToWXcYącą różnXcU poYioÜów opiVu jęYXka. Mrugi roTYaj świaToÜości wiąże Vię Ye YÜianą WożVaÜości
np. kulWurowejH pocYucia właVnej warWościH ukierunkowania właVnXcU TYiałańH
oraY roYwojeÜ YacUowań auWonoÜicYnXcU. OVWaWni poYioÜ świaToÜości
oTnoVi Vię To YarYąTYania proceVeÜ ucYenia Vię w Waki VpoVóbH abX bXł on
lepiej YorganiYowanX. Tego WXpu świaToÜość wiąże Vię Y YaVWoVowanieÜ ÜeWakogniWXwnej i VWraWegicYnej wieTYX w celu prYeprowaTYenia VaÜoocenX
proceVu ucYenia Vię (OoUonenH 2000J 2).
Nie należX jeTnak YapoÜinaćH że VaÜa świaToÜość nie wXVWarcYXH abX
ToVYło To reflekVXjności. NajważniejVYXÜ eleÜenWeÜ jeVW bowieÜ cUęć
YÜianXH kWóra niewąWpliwie wXÜaga ÜoWXwacji To poTjęcia realnXcU kroków
realiYującXcU nowe poÜXVłX (ŃarrellH 2007 w ATaÜV-TukienTorfH 2012J 15).
Na VilnX YwiąYek poÜięTYX reflekVXjnościąH a wewnęWrYną ÜoWXwacją To TYiałania wVkaYuje również MörnXei (2001). PoTcYaV proceVu nauki lub naucYaniaH
reflekVXjnX ucYeń lub naucYXciel Tokonują wgląTu w ViebieH co poYwala na
oTkrXwanie właVnego poWencjału poVWrYeganego Yarówno w kaWegoriacU
kogniWXwnXcUH jak i eÜocjonalnXcU. InWereVujące VpojrYenie na probleÜ reflekVXjności preYenWuje PUiWÜore (2002)H kWórX poTkreśla jej ściVłX YwiąYek
Y oTbuTowXwanieÜ właVnej warWości. NiewąWpliwie Yarówno ÜoWXwacjaH jak
i pocYucie właVnej warWości Vą iVWoWnXÜi cYXnnikaÜi w proceVie ucYenia Vię
i naucYania JOH cYęVWo określanXÜi jako TeWerÜinanWX VukceVu.
ReflekVXjność w ucYeniu Vię i naucYaniu jęYXka obcego Üoże bXć roYwijana na wiele VpoVobów. NajcYęściej VWoVuje Vię krXWXcYną analiYę w forÜie
VaÜoocenX proceVu nauki w prYXpaTku ucYniówH lub proceVu TXTakWXcYnego
w prYXpaTku naucYXcieli. Mo innXcU forÜ wXkorYXVWXwanXcU To proÜowania
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reflekVji należą piVanie paÜięWnika oraY TXVkuVje w grupacU.3 PVpoÜniane
powXżej forÜX YnajTują Vwoje oTYwiercieTlenie w TokuÜenWacU Y YakreVu
naucYania jęYXków obcXcU (np. NPJ Tla ucYniów i naucYXcieli) oraY prograÜacU (np. „UcYenie Vię prYeY całe żXcie”) roYwijającXcU reflekVję poprYeY
TYiałanie oVaTYone w prakWXceH o kWórXÜ piVał ScUön.

3. ReflekVyjność w TokumenWacU RaTy Nuropy
NależX YauważyćH że wVYXVWkie TokuÜenWX opracowane prYeY RaTę NuropX
w oTnieVieniu To ucYenia Vię JO wXÜagają oT oTbiorców reflekVXjności. Prawidłowe VWoVowanie TokuÜenWów nie jeVW Üożliwe beY prYXjęcia krXWXcYnej poVWawXH wVYecUVWronnej analiYX i VelekWXwnego poTejście To Wreści. P niniejVYXÜ
punkcie Vkupię Vię najpierw na oÜówieniuH w jaki VpoVób koncepcja reflekVXjności jeVW realiYowana w TokuÜenWacU opiVowXcU WYn. w NuropejVkim SXVWemie
OpiVu OVYWałcenia JęYXkowego (NSOOJ) oraY SXVWemie OpiVu PluraliVWXcYnXcU PoTejść To JęYXków i OulWur (ŃRNPA).4 NaVWępnie pokażęH w jaki VpoVób reflekVXjność
jeVW proÜowana w TokuÜenWacU prYeYnacYonXcUH WakicU jak NuropejVkie PorWfolio JęYXkowe (NPJ) i AuWobiografia SpoWkań MięTYXkulWurowXcU.
NależX YauważyćH że ÜiÜo że YakreV WeÜaWXcYnX TokuÜenWów opiVowXcU
jeVW oTÜiennX (NSOOJ ToWXcYX koÜpeWencji jęYXkowXcUH a ŃRNPA koÜpeWencji
ÜięTYXkulWurowXcU i różnojęYXcYności)H cele WXcU TwócU TokuÜenWów Vą Ybieżne WYn. Tążą To roYwijania inTXwiTualnej reflekVXjności u użXWkowników. Rarówno NSOOJH jak i ŃRNPA roYwijają reflekVXjność w TwócU obVYaracUH WakicU jak naucYanie i ucYenie VięH powiąYanXcU ocYXwiście Y ocenianieÜ i VaÜooceną.
Jeśli cUoTYi o obVYar naucYania NSOOJ Wo naucYXciele JOH auWorYX prograÜów naucYania lub auWorYX poTręcYników korYXVWającX Y Wego TokuÜenWu
powinni Tobrać Wreści naucYania w Waki VpoVóbH abX YrealiYować oTpowieTnie
cele w YakreVie roYwijania VYeściu Vprawności jęYXkowXcU. NSOOJ jako TokuÜenW oWwarWXH elaVWXcYnX i prYXjaYnX Tla użXWkowników jeVW jeTnak TokuÜenWeÜ opiVowXÜH a nie norÜaWXwnXÜ narYucającXÜ goWowe Wreści (TranWerH
3

ATaÜV-TukienTorf (2012) w VwoiÜ arWXkule wVpoÜina o Üniej Ynanej forÜie roYwijania reflekVjiH a Üianowicie gracU ÜoWXwującXcU To ÜXślenia Y ÜeWa poYioÜu. AuWorka YauważaH że uTYiał w Wego WXpu gracU poYwala „Tocenić rolę VaÜoświaToÜości
właVnXcU VcUeÜaWów ÜXśleniaH reagowania i TYiałaniaH włącYa nowe poWencjałX percepcXjne i poYnawcYe oraY ÜoWXwuje To wXkorYXVWania proTukWu reflekVjiH cYXli wgląTu
w ViebieH To TYiałania i wprowaTYenia konVWrukWXwnXcU YÜian” (2012J 24).
4
P prYeciwieńVWwie To polVkiego akroniÜu NSOOJH w polVkiej liWeraWurYe prYXjął Vię
anglojęYXcYnX akroniÜ ŃRNPA (Y ang. TUe Framework of Reference for PluraliVWic
ApproacUeV Wo LanguageV anT CulWureV).
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2003). Proponuje on WXlko prYeÜXślenie pewnXcU kweVWii WakicU jak np. inTXwiTualne poWrYebX ucYącXcU VięH VpoVób oceniania lub konWekVWH w kWórXÜ
Üogą pojawić Vię YaTania koÜunikacXjne. NSOOJ inicjuje VYereg reflekVXjnXcU
pXWańH kWóre Üogą poVWawić Vobie jego użXWkownicX. PXWania We powinnX Y cYaVeÜ ToprowaTYić To proceVów ukierunkowanXcU na TYiałanieH prYXgoWowującXcU To roYwiąYania probleÜów YwiąYanXcU Y naucYanieÜ i ucYenieÜ Vię jęYXków. Jeśli cUoTYi o inVWXWucje YajÜujące Vię naucYanieÜ JO oraY auWorów prograÜów naucYaniaH pXWania We Üogą wXgląTać naVWępującoJ P jakicU VXWuacjacU i TomenacU żXcia ucYniowie będą cUcieli wXkorYXVWXwać JO?H P jaki
VpoVób należX je uwYglęTnić w programacU naucYania?H P jaki VpoVób będą
planować Wreści realiYowane weTług poYiomu kompeWencji NSOOJ?H P jaki VpoVób poVYcYególne poYiomX YnajTą Vwoje oTYwiercieTlenie w programacU naucYania jęYXka?H P jaki VpoVób oTpowieTYi uYXVkane na powXżVYe Twa pXWania
będą kVYWałWowałX Yarówno cele naucYania jak i Velekcję maWeriałów To Yajęć?H
P jaki VpoVób naucYXciele będą YaYnajamiani Y Wreściami NSOOJ?
NSOOJ pełni również ważną rolę w poTnoVYeniu świaToÜości naucYXcieli
JO w YakreVie YnacYenia inTXwiTualnXcU cecU ucYącego Vię i icU wpłXwu na
naukę. NfekWeÜ reflekVji u naucYXcieli bęTYie YaWeÜ wTrażanie ÜeWoT i WecUnik
naucYania oTpowiaTającXcU inTXwiTualnXÜ poWrYeboÜ ucYniów. RaWeÜ VpojrYenie reflekVXjne na NSOOJ Üoże Yaowocować WakiÜi pXWaniaÜi jakJ Jakie powinnX bXć cele mojego naucYaniaH abX realiYować poYiomX kompeWencji wXnikające Y NSOOJ?H P jaki VpoVób mogę ToVWoVować mój VpoVób ucYenia oraY
moje maWeriałX TXTakWXcYneH Wak abX realiYować komunikaWXwnX cel Yajęć wXnikającX Y NSOOJ?H P jaki VpoVób określonX prYeYe mnie VpoVób naucYania
i moje maWeriałX TXTakWXcYne wpłXną na ocenianie poTcYaV Yajęć?
Jak wVpoÜniałaÜ wcYeśniejH NSOOJ jeVW TokuÜenWeÜ oWwarWXÜH co
wXÜaga oT wVpoÜnianXcU powXżej TwócU grup użXWkowników Yarówno
Tużej reflekVXjności prYejawiającej Vię w VaÜoTYielnej krXWXcYnej analiYie
Wreści NSOOJH świaToÜości poWrYeb Tocelowej grupX ucYniów oraY Velekcji
oTpowieTnicU Wreści naucYania. NieVWeWX Y obVerwacji auWorki wXnikaH że
wiele inVWXWucji YajÜującXcU Vię naucYanieÜ jęYXków obcXcUH nie poWrafi reflekVXjnie VpojrYeć na NSOOJ. PrYejawia Vię Wo najcYęściej w Tążeniu w kierunku pełnego wTrażania wXWXcYnXcU NSOOJH kWóre w konVekwencji prowaTYi To
cYęściowego lub całkowiWego YreYXgnowania Ye VWoVowania TokuÜenWu.
Jeśli cUoTYi o obVYar ucYenia VięH NSOOJ Yaowocował wprowaTYenieÜ
TwócU kaWegoriiH oT kWórXcU w efekcie YależX powoTYenie naukiH a Üianowicie
inTXwiTualnXcU cecU ucYnia oraY opanowania uÜiejęWności ucYenia Vię. Ta
Truga kaWegoria Üa Vwoje oTYwiercieTlenie we wprowaTYeniu nowej koÜpeWencji naYXwanej koÜpeWencją ucYenia Vię (Y ang. learning Wo learn). Jak Yauważa OoÜorowVka (2007J 315)H „nie VpoVób naucYXć WegoH co okaże Vię prYXTaWneH
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gTXż nie wiaToÜoH co owa prYXTaWność konkreWnie oYnacYaˮ. R Wego powoTu
YacYęWo roYwijać Wakie cecUX ucYnia jak VaÜoTYielność w Tocieraniu To wieTYXH
wXkorYXVWXwanie uÜiejęWności jęYXkowXcU poYa klaVąH poVYukiwanie właVnego
VWXlu ucYenia Vię oraY efekWXwnXcU VWraWegii ucYenia Vię i koÜunikowania w JO.
PVYXVWkie We cecUX YwiąYane Vą ściśle Y uÜiejęWnością reflekVji naT proceVeÜ
ucYenia. RaWeÜ VpojrYenie reflekVXjne na NSOOJ u Wego WXpu użXWkowników
Üoże Yaowocować WakiÜi pXWaniaÜi jakJ P jaki VpoVób mogę oViągnąć celeH
abX YrealiYować poVYcYególne poYiomX kompeWencji NSOOJ (jakie YaTaniaH ćwicYenia i VWraWegie Vą oTpowieTnie)? P jaki VpoVób mogę uVWalić Vwój poYiom
biegłości na poTVWawie NSOOJ(jakie WeVWX mogę YaVWoVować)?H P jaki VpoVób
i Y jakimi WemaWami będę Vobie muViałImuViała poraTYić?H P jakicU warunkacU
bęTYie prYebiegało moje ucYenie?
RakreV i cUarakWer pXWań jakie YaTaTYą Vobie powXżej wVpoÜniane
grupX użXWkowników YależX WXlko oT nicU VaÜXcU. UżXWkownicX Üają YaWeÜ
VYerokie pole To inWerpreWacji wVkaYówek poTanXcU w NSOOJH cYaVaÜi icU
ÜoTXfikacji poTXkWowanXcU konkreWną VXWuacją i ÜogąH lecY nie ÜuVYąH roYważyć VugeVWie poTane prYeY Wwórców TokuÜenWu. Ma Wo Vwoje oTYwiercieTlenie w VWwierTYeniuH kWóre wielokroWnie pojawia Vię w NSOOJ (2003J 32H
59)J „użXWkownicX NuropejVkiego VXVWeÜu opiVu kVYWałcenia jęYXkowego Üogą roYważyć i jeśli uYnają Ya VWoVowne określić”.
NarYęTYieÜ eTukacXjnXÜ ściśle powiąYanXÜ Y NSOOJ jeVW NuropejVkie
PorWfolio JęYXkowe (NPJ)H kWóre poYwala ucYniowi na YapreYenWowanie VwoicU
uÜiejęWności jęYXkowXcU i ToświaTcYeń ÜięTYXkulWurowXcU Y różnXcU okreVów nauki we wVYXVWkicU YnanXcU Üu jęYXkacU. RaVWoVowanie NPJ w klaVie
poÜaga kVYWałWować uÜiejęWności baYujące na krXWXcYnej reflekVji naT właVnXÜi VpoVobaÜi ucYenia Vię jęYXkówH celaÜi nauki oraY inTXwiTualnXÜi
poWrYebaÜi. ParWo YaYnacYXćH że Wo ucYeńH a nie naucYXciel TecXTuje jakie
inforÜacje bęTYie Yawierać jego PorWfolio. Nie uÜniejVYa Wo jeTnak roli naucYXcielaH kWórX prYeTVWawiając NPJ ucYniowiH YapoYnając go Ye VpoVobaÜi
pracX Y TokuÜenWeÜ na lekcji lub w ToÜuH prYXcYXnia Vię To VWXÜulowania
reflekVji ucYnia. IVWnieje również werVja NPJ Tla prYXVYłXcU naucYXcieliH kWóra
VWanowi narYęTYie reflekVji naT proceVeÜ naucYania.
PrYXjrYXjÜX Vię WeraY TokuÜenWowi opiVoweÜuH kWórX VWanowi uYupełnienie NSOOJH jakiÜ jeVW ŃRNPA. Rawiera on również TeVkrXpWorXH kWóre wXVWępowałX w NSOOJH ale ToWXcYą one ogólnXcU koÜpeWencji ucYnia w YakreVie
różnXcU jęYXków i kulWurH a nie WXlko jeTnego jęYXka WrakWowanego jako oTrębnX VXVWeÜ. To TokuÜenWH kWórX oWwiera ucYniów na różnojęYXcYność
i ÜięTYXkulWurowość oraY wXpoVaża icU w uÜiejęWności ucYenia Vię jęYXków.
OWwarcie na jęYXki i kulWurX nie bXłobX jeTnak Üożliwe beY reflekVXjnego
VpojrYenia na nie. SWrukWura TokuÜenWuH poTobnie jak w prYXpaTku NSOOJ
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cUarakWerXYuje Vię ogólnościąH elaVWXcYnością i oWwarWościąH co poYwala użXWkownikoÜ na krXWXcYną analiYę Wreści TokuÜenWu. JeVW Wo wXraźnie YaakcenWowane w CYęści 2 ŃRNPA (Tabela ogólnXcU kompeWencji)H w kWórej koÜpeWencje ToWXcYące jęYXków i kulWur oraY YwiąYku poÜięTYX niÜi Vą określane
jako WeH kWóre powinnX „akWXwować wieTYęH uÜiejęWności oraY pogląTX poprYeY reflekVję i TYiałanieˮ (CanTelier eW al.H 2012J 20). CYęść 3 TokuÜenWu
VWanowi Ybiór YaVobów Y YakreVu wieTYX (Vavoir)H poVWaw (Vavoir-eWre) i uÜiejęWności (Vavoir-faire) – WrYecU eleÜenWów roYwijanXcU w raÜacU poTejścia
pluraliVWXcYnego. Rbiór nie jeVW jeTnak YaÜknięWX i VWanowi jeTXnie propoYXcje wXYnacYników biegłości poWrYebnXcU To roYuÜienia koÜpeWencji różnojęYXcYnej i ÜięTYXkulWurowej. Jak Yauważają CanTelier i ScUröTer-Sura (2012J
7)H wXYnacYniki biegłości Üożna VWoVować na wiele VpoVobów w celu proÜowania naucYania różnojęYXcYnego i ÜięTYXkulWurowego. UżXWkownicX
Üogą uYupełnić go o właVne wXYnacYniki lub VelekWXwnie poTejść To goWowXcU roYwiąYań oferowanXcU prYeY TokuÜenW.
Grupą Tocelową TokuÜenWu ŃRNPA Vą naucYXciele JO oraY innXcU
prYeTÜioWówH WrenerYX naucYXcieliH ÜeWoTXcXH TecXTenciH a Wakże auWorYX
poTręcYników i prograÜów naucYania. NaucYXciele i ÜeWoTXcX Üają ToTaWkowo To Vwojej TXVpoYXcji inWerneWową baYę TanXcU ŃRNPA Y ÜaWeriałaÜi
TXTakWXcYnXÜi w różnXcU jęYXkacUH kWóre roYwijają wieTYęH poVWawX i uÜiejęWności w YakreVie poTejścia pluraliVWXcYnego.5 Na prYXkłaTH w celu poTnieVienia świaToÜości ucYniów na WeÜaW różnoroTności VXVWeÜów fonologicYnXcUH naucYXciel Üoże wXbrać ÜaWeriałX preYenWujące onoÜaWopeicYne
dźwięki wXTawane prYeY YwierYęWa w różnXcU jęYXkacU. JeTnak nie wVYXVcX
ucYniowie będą wXkaYXwali YainWereVowanie WXÜ WeÜaWeÜ. MlaWego korYXVWanie Y Wej baYX powinno bXć VelekWXwneH kierowane ToVWoVowanieÜ YaVobów TXTakWXcYnXcU To konWekVWuH poWrYeb ucYniów oraY icU poYioÜu. ŁącYX
Vię Wo ocYXwiście Y krXWXcYną analiYą ÜaWeriałów oraY oTkrXwanieÜ icU brakówH a więc eleÜenWaÜi VWanowiącXÜi filarX poTejścia reflekVXjnego. Jakie
pXWania Üogą pojawić Vię u reflekVXjnXcU użXWkowników ŃRNPA? NiewąWpliwie
We YwiąYane Y planowanieÜ WreściH kWóre ÜogłXbX brYÜieć naVWępującoJ Jakie
cele należX Vformułować w TYieTYinacU YwiąYanXcU Y różnojęYXcYnością
i mięTYXkulWurowością?H Jakie iVWnieją poTobieńVWwa mięTYX jęYXkami obcXmi
naucYanXmi w VYkole i jęYXkami VYkołX (jęYXkami roTYimXmi)?H P jaki VpoVób
można oWworYXć ucYniów na inne jęYXki i kulWurX (jakie WreściH jakie YaTania)?
P jaki VpoVób można najlepiej YinWegrować w naucYaniu TYiałania Vłużące
promowaniu różnojęYXcYności i ucYeniu Vię mięTYXkulWurowości?H P jaki Vpo-

5

MaWeriałX Tla naucYXcieli Vą ToVWępne na VWronie UWWpJIIcarap.ecÜl.aW.
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Vób można prakWXcYnie YaVWoVować kompeWencje różnojęYXcYne oraY mięTYXkulWuroweH jak również kompeWencje ułaWwiające ucYenie Vię jęYXków?
MokuÜenW ŃRNPA powinien bXć VWoVowanX raYeÜ Y prYXpiVanXÜ Üu
prakWXcYnXÜ narYęTYieÜ eTukacXjnXÜ WYn. AuWobiografią VpoWkań mięTYXkulWurowXcUH kWóra jeVW prYeYnacYona Tla wVparcia i YacUęcenia ucYniów To roYwijania koÜpeWencji ÜięTYXkulWurowXcU. AuWobiografia Yawiera VYereg pXWań
ToWXcYącXcU konkreWnXcU VpoWkań ÜięTYXkulWurowXcUH powiąYanXcU Y różnXÜi koÜpeWencjaÜi. MoWXcYą one jeTenaVWu różnXcU eleÜenWów Tialogu
ÜięTYXkulWurowego np. Wolerancji Tla niejeTnoYnacYnościH eÜpaWiiH świaToÜości koÜunikacXjnejH orienWacji naVWawionej na TYiałanieH cYX krXWXcYnej
świaToÜości kulWurowej.6 AuWorYX TokuÜenWu YaYnacYająH że nie Üa obowiąYku oTpowiaTania na wVYXVWkie pXWaniaH i Wo ucYeń poTejÜuje VaÜoTYielnie TecXYjęH na kWóre pXWania cUce oTpowieTYieć. Jego TecXYja wXÜaga więc
reflekVXjnej pracXH poTcYaV kWórej ucYeń Tokonuje wXboru różnXcU wXTarYeń
kulWurowXcU Ye Vwojego żXciaH a naVWępnie icU krXWXcYnej analiYX. Ponowne
YaVWoVowanie AuWobiografii po jakiÜś cYaVie poYwala ucYniowi VpojrYeć na
różne wXTarYenia ÜięTYXkulWurowe Y TXVWanVu i YaVWanowić VięH cYX i w jakiÜ
VWopniu jego ocena WXcU wXTarYeń uległa YÜianie.
Jak wiTaćH AuWobiografia nie WXlko VWXÜuluje krXWXcYną reflekVję naT
właVnXÜi reakcjaÜi i poVWawaÜi wobec ToświaTcYeń Y innXÜi kulWuraÜiH ale
również ułaWwia świaToÜe poTejÜowanie TecXYji w proceVie ucYenia Vię JO.
NieVWeWX naucYXciele rYaTko VWoVują Wo narYęTYie eTukacXjne w klaVieH co
wXnikać Üoże Y braku YnajoÜości AuWobiografii lub braku cYaVu na wTrażanie aVpekWów ÜięTYXkulWurowXcU w cYaVie Yajęć jęYXkowXcU.

4. ReflekVyjność w ProgramacU OomiVji NuropejVkiej
OoÜiVja NuropejVkaH poTobnie jak RaTa NuropXH również propaguje naukę
jęYXków obcXcU. RnalaYło Wo oTYwiercieTlenie w SWraWegii na rYecY inWeligenWnego i Yrównoważonego roYwoju VprYXjającego włącYeniu VpołecYnemu UN
2020H będącej TługofalowXÜ prograÜeÜ VpołecYno-goVpoTarcYXÜH w kWórXÜ YakłaTa Vię wYroVW oparWX na wieTYXH również Wej YwiąYanej Y nauką jęYXków obcXcU i różnoroTnością jęYXkową. To Y kolei prYXcYXnia Vię To YwiękVYenia Üobilności i Üożliwości YaWruTnienia na Werenie Unii. Jak już wVpoÜniałaÜ w punkcie 2H Unia NuropejVka YTaje Vobie Vprawę jak ważną koÜpeWencją
6

Inne koÜpeWencje roYwijane w AuWobiografii Wo VYacunek Tla innościH uYnanie WożVaÜościH uÜiejęWność oTkrXwania i inWerakcjiH elaVWXcYność w YacUowaniuH świaToÜość proceVów koÜunikacjiH uÜiejęWności inWerpreWowania i oTnoVYenia Vię (ToVWrYeganie różnic i poTobieńVWw).
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u pracownika jeVW jego krXWXcYna reflekVXjnośćH kWórą uważa Vię Ya eleÜenW
VkłaTowX profeVjonaliYÜu. MlaWego Weż TążX To roYwijania reflekVXjności we
wVYXVWkicU obVYaracU eTukacjiH w WXÜ w naucYaniu jęYXków. Cel Wen realiYowanX jeVW poprYeY wTrażanie różnoroTnXcU prograÜów i TYiałań.
JeTnXÜ Y WakicU prograÜów jeVW PrograÜ „UcYenie Vię prYeY całe żXcieˮ
(Y ang. Lifelong Learning)H kWórego głównXÜ YaTanieÜ jeVW proÜowanie wXÜianXH wVpółpracX oraY Üobilności poÜięTYX VXVWeÜaÜi eTukacji i VYkolenia
we wVYXVWkicU krajacU UN. CeleÜ naTrYęTnXÜ prograÜu jeVW prYXcYXnienie Vię
To wYroVWu jakości kVYWałcenia i VYkolenia w UN. P PolVce To końca 2013 roku
w raÜacU PrograÜu „UcYenie Vię prYeY całe żXcieˮ realiYowano Wakie prograÜX
jak CoÜeniuVH NraVÜuVH LeonarTo Ta VinciH GrunTWvigH e-TwinningH Nuropean
Language LabelH MłoTYież w MYiałaniuH PolVko-LiWewVki ŃunTuVY PXÜianX MłoTYieżX oraY PiYXWX SWuTXjne.7 GłównXÜ filareÜ powXżVYXcU prograÜów jeVW
wXÜiana ToświaTcYeńH nawiąYXwanie nowXcU konWakWów oraY krXWXcYna reflekVjaH kWóra Üa prowaTYić To wTrażania prYeY ucYeVWników prograÜów YÜian
o cUarakWerYe inTXwiTualnXÜ lub inVWXWucjonalnXÜ. UTYiał w prograÜacU poYwala również na wprowaTYenie innowacXjnXcU roYwiąYań w VXVWeÜie eTukacjiH w WXÜ w kVYWałceniu jęYXkowXÜ.
O WXÜH jak ważnXÜ eleÜenWeÜ powXżVYXcU prograÜów jeVW reflekVXjnośćH świaTcYX corocYnX konkurV NMUinVpiracje koorTXnowanX w PolVce
prYeY ŃRSN (ŃunTację RoYwoju SXVWeÜu NTukacji)H kWóra Üa na celu wXłonienie projekWów naYXwanXcU ÜianeÜ TobrXcU prakWXk. PrYXjrYXjÜX Vię reflekVjoÜ jeTnej Y laureaWek konkurVu w 2008 rokuH kWóra ucYeVWnicYXła w wiYXcie
VWuTXjnej na WeÜaW poTejścia CALL w śroTowiVku TwujęYXcYnXÜJ
MecXYja o realiYacji wiYXWX VWuTXjnej wXwarła ogroÜnX wpłXw na Ünie i Üoje
oWocYenie. Jako naucYXciel jęYXka obcego poTnioVłaÜ Vwoje kwalifikacje YawoTowe – ÜerXWorXcYne i jęYXkowe. NaucYXłaÜ VięH że Tużo jeVW w YaVięgu
ÜoicU Üożliwości – YacYęłaÜ akWXwnie korYXVWać Y oferWX eTukacXjnXcU prograÜów Unii NuropejVkiej. (…) Po powrocie Y wiYXWX VWuTXjnej poTYieliłaÜ Vię
VwoiÜi VpoVWrYeżeniaÜi i wieTYą Y groneÜ peTagogicYnXÜH a w głowie YacYął
Üi kiełkować poÜXVł na Yajęcia Tla ÜoicU ucYniówH roYwijające Yarówno ÜojeH jak i icU YainWereVowania oraY paVje. (NMUinVpiracjeH 2013)

P powXżVYej wXpowieTYi wiTać wXraźnieH jak reflekVXjne poTejście
i świaToÜość warWości ToTanej To ToWXcUcYaVowej prakWXki YawoTowej ToprowaTYiłX To powVWania poÜXVłu. Obecnie poÜXVł Wen YoVWał prYekVYWałconX
7

OT 1 VWXcYnia 2014 roku PrograÜ „UcYenie Vię prYeY całe żXcieˮ YoVWał YaVWąpionX
prograÜeÜ NraVÜuV+.
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w konkreWne TYiałanieH a Üianowicie prowaTYenie Yajęć poYalekcXjnXcU
w VYkole Y YakreVu nauk ściVłXcU w jęYXku angielVkiÜ (Science NngliVU).
PoYioÜ reflekVXjności ucYeVWnika jeVW cYXnnikieÜH kWórX w YnacYnej
ÜierYe TecXTuje o VukceVie wiYXWX VWuTXjnej.8 Już na eWapie wXboru WeÜaWu
wiYXWX VpośróT kilkuTYieVięciu lub kilkuVeW propoYXcjiH prYXVYłX ucYeVWnik ÜuVi
prYeanaliYować poWrYebX Yarówno właVne jak i inVWXWucjiH kWórą repreYenWuje.
MoTaWkowo ÜuVi Tokonać analiYX właVnXcU koÜpeWencji Yarówno jęYXkowXcUH jak i YawoTowXcUH abX Tokonać Wrafnego wXboru WeÜaWu Y kaWalogu
wiYXW VWuTXjnXcU publikowanXcU corocYnie prYeY OoÜiVję NuropejVką. ReflekVXjność jeVW również nieYbęTna na eWapie WworYenia wVpólnego raporWu prYeY
wVYXVWkicU ucYeVWników poT koniec wiYXWX VWuTXjnej. RnalaYło Wo Vwoje oTYwiercieTlenie w VWanTarTowXÜ raporcie grupowXÜ opracowanXÜ prYeY
NuropejVkie CenWruÜ RoYwoju MoVkonalenia RawoTowego (CeTefop)H w kWórXÜ YnajTuje Vię polecenie „opiVY prYXkłaTX TobrXcU prakWXkH Y kWórXÜi YaYnajoÜiłeś Vię poTcYaV wiYXWX VWuTXjnej (Yarówno w inVWXWucji prYXjÜującej
ucYeVWników jak i oT ucYeVWników Y innXcU pańVWw)”. OońcowX raporW VkłaTanX prYeY ucYeVWników To Vwojej NaroTowej Agencji również wXÜaga krXWXcYnej reflekVji polegającej na wVYecUVWronnej analiYie wiYXWX VWuTXjnej (TYiałania prYXgoWowawcYeH opiV wiYXWXH TYiałania po YakońcYeniu wiYXWX)H Vkupieniu
Vię na jej ÜocnXcU i VłabXcU VWronacU (wpłXw na roYwój oVobiVWX i YawoTowXH
wieTYę i uÜiejęWnościH inVWXWucję ÜacierYXVWą i śroTowiVko lokalne) oraY Yaproponowaniu VpoVobów uVprawnienia wiYXWX.
PrYXjrYXjÜX Vię WeraY kilku wXbranXÜ reflekVjoÜ laureaWów NMUinVpiracji w kaWegorii Nuropean Language Label (NLL).
MYięki projekWoÜ łącYącXÜ naukę jęYXka i WeaWr YaiVWniałaÜ w śroTowiVku jako
oVobaH kWóra robi coś nowegoH kWóra w niekonwencjonalnX VpoVób poTcUoTYi
To Vwojej pracX. (…) RbliżaÜ Vię powoli To końca Üojej YawoTowej TrogiH ale
naTal będę propagować naukę jęYXka francuVkiego prYeY VYWukę. (ProjekW „PXkorYXVWXwanie WecUnik WeaWralnXcU w naucYaniu jęYXka francuVkiegoˮ laureaW
w konkurVie inTXwiTualnXm Tla naucYXcieli w 2011 rokuH NMUinVpiracje 2013)
MieliśÜX jeTnocYeśnie naTYiejęH że VpopularXYowanie poTejścia TeMOMO wśróT
roTYiców bęTYie VWopniowo oTTYiałXwać poYXWXwnie Wakże na prakWXkę naucYania
jęYXka obcego w śroTowiVku VYkolnXÜH prYeVuwając naciVk Y poprawności jęYXkowej na VukceV koÜunikacXjnXH cUoćbX cYęściowXH a Wakże na wVpieranieH a nie
8

PiYXWX VWuTXjne Vą realiYowane w PolVce prYeY ŃRSN jako jeTno Y TYiałań prograÜu
ÜięTYXVekWorowego. PoTcYaV króWkicU 3-5 TniowXcU VpoWkań VpoWXkają Vię prYeTVWawiciele Y różnXcU krajów w NuropieH kWórYX VpecjaliYują Vię w poTobnXcU obVYaracU eTukacjiH w WXÜ jęYXkowejH kVYWałcenia i ToVkonalenia YawoTowego.
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ocenianie prób użXcia jęYXka prYeY ucYniaH naweW jeśli Vą one na raYie forÜalnie
nieToVkonałe. (ProjekW „TeMOMO AngielVki Tla roTYiców (i TYieci!)ˮ laureaW
w konkurVie inTXwiTualnXm Tla naucYXcieli w 2011 rokuH NMUinVpiracje 2013)
UcYniowie nieVłXVYącX YÜienili Vwoja poVWawę Y paVXwnej na akWXwną. (…) Mla
naVYego InVWXWuWu Wen projekW Wo preVWiż i Ywrócenie uwagi na YnacYenie eTukacji jęYXkowejH Wak ważnej w prYXpaTku oVób nieVłXVYącXcUH kWóre Üają WruTności Y nauką jęYXków. (…) OViągnęliśÜX w WXÜ roku poTiuÜ w oliÜpiaTacU
Y jęYXka Üigowego oraY angielVkiego. (ProjekW „Sign me NngliVUˮ laureaW
w konkurVie inVWXWucjonalnXm w 2013 rokuH NMUinVpiracje 2013)

PowXżVYe WrYX projekWX YgłoVYone To nagroTX w kaWegorii NLL ÜuViałX
Vpełniać wXÜagania uVWalone prYeY OoÜiVję NuropejVką. PrYeTe wVYXVWkiÜ
ÜuViałX bXć innowacXjne i Üieć wieloVWronnX cUarakWer. MoTaWkowo ÜuViałX
VWanowić źróTło inVpiracji oraY wnoVić warWość ToTaną To ToWXcUcYaVowXcU
krajowXcU prakWXk naucYania i ucYenia Vię.
AbX Vpełnić powXżVYe krXWeriaH poÜXVłoTawcX projekWów ÜuVieli wXkaYać
Vię wXVokiÜ poYioÜeÜ reflekVXjności. Najpierw Tokonali oni wnikliwej analiYX
poWrYeb rXnku i Ynaleźli oTpowieTniego beneficjenWa Tla Vwojego projekWu. Mla
naucYXcielki jęYXka francuVkiego bXłX Wo TYieci i ÜłoTYież w ÜłoTYieżowXÜ ToÜu
kulWurXH kWóre wXkaYXwałX jeTnocYeVne YainWereVowania WeaWreÜ i nauką JO; Tla
poÜXVłoTawcX projekWu „TeMOMOˮH prYeTe wVYXVWkiÜ roTYice ucYącXcU Vię
TYieciH kWórYX cYęVWo nie wierYą w Viebie VaÜXcU jako użXWkowników jęYXka obcego i wXnieśli Ye VYkołX lęk prYeT popełnienieÜ błęTu oraY Tocelowo TYieci WXcU
roTYiców; Tla ucYeVWników „Sign Üe NngliVUˮ ucYniowie nieVłXVYącX pragnącX
koÜunikować Vię w aÜerXkańVkiÜ i brXWXjVkiÜ jęYXku ÜigowXÜ. OażTX Y projekWów jeVW niewąWpliwie innowacXjnXH a jego efekWX prYXcYXniają Vię To uToVkonalenia i lepVYego YroYuÜienia proceVów naucYania i ucYenia Vię jęYXków. PierwVYX
projekW uświaTaÜiaH że jęYXk obcX Üoże bXć nieświaToÜie nabXwanXH gTX połącYX Vię go Y ekVpreVją głoVuH rucUu i geVWu poTcYaV prYXgoWowania prYeTVWawień
WeaWralnXcU. Mrugi projekW naVuwa reflekVję YwiąYaną Y rolą roTYiców w proceVie
ucYenia Vię i naucYania icU TYieci. NaWoÜiaVW oVWaWniH kWórX Yaowocował VWroną
inWerneWowąH TYięki kWórej Üożna naucYXć Vię aÜerXkańVkiego i brXWXjVkiego
jęYXka ÜigowegoH pokaYuje że proceV ucYenia Vię i naucYania Üoże bXć ToVWoVowanX To VpecjalnXcU poWrYeb ucYniów.
Na poWrYebX konkurVu NMUinVpiracje poÜXVłoTawcX różnXcU projekWów
ÜuVYą popaWrYeć reWroVpekWXwnie na Vwoje Tokonania i poTTać je ocenie. P ocenie ucYeVWników każTX Y powXżej wVpoÜnianXcU projekWów poViaTa warWość ToTaną nie WXlko Tla śroTowiVka (beneficjenWów)H ale również Tla VaÜego ucYeVWnika
projekWu np. Y reflekVji pierwVYej ucYeVWnicYki wXnikaH że realiYacja projekWu prYXcYXniła Vię To YÜianX w poVWrYeganiu jej w śroTowiVku jako naucYXciela.
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ParWo wVpoÜnieć o jeVYcYe jeTnXÜ projekcie wVpółfinanVowanXÜ
prYeY OoÜiVję NuropejVką w raÜacU PrograÜu „UcYenie Vię prYeY całe żXcieˮH
a Üianowicie Nuropie bogaWej jęYXkami. JeVW Wo innowacXjnX prograÜH w realiYacji kWórego ucYeVWnicYXło ponaT 20 krajów i regionów europejVkicU. Miał on
na celu „wXÜianę TobrXcU prakWXk w proÜowaniu Tialogu ÜięTYXkulWurowego
i inkluYji VpołecYnej poprYeY naucYanie i ucYenie Vię jęYXkówˮH „proÜowanie
europejVkiej wVpółpracX w opracowaniu poliWXki jęYXkowej i VWraWegii jęYXkowXcU w kilku VekWoracU eTukacXjnXcUˮH oraY „poTnoVYenie w VpołecYeńVWwie
świaToÜości na WeÜaW rekoÜenTacji Unii NuropejVkiej i RaTX NuropX proÜującXcU ucYenie Vię jęYXków i różnoroTność jęYXkowa w Nuropieˮ (SYcYuka-MornaH
2012J 102). UcYeVWnicX projekWu ÜuVieli prYebaTać oVieÜ różnXcU ToÜen YwiąYanXcU Y eTukacją jęYXkowąH9 co wXÜagało oT wVYXVWkicU ucYeVWników projekWu (69 inVWXWucji kVYWałcenia i VYkolenia YawoTowego oraY 65 uniwerVXWeWów)
reflekVXjnego i krXWXcYnego poTejścia To baTanXcU ToÜen oraY VaÜoTYielnego
opracowania pXWań baTawcYXcU i prYeanaliYowania ogroÜnej baYX TanXcU
Y krajów europejVkicU. SYcYuka-Morna (2012J 102-103) poTaje prYXkłaTowe
pXWania baTawcYe będące prYeTÜioWeÜ reflekVji ucYeVWników projekWu np.J
Jakie korYXści wXnikają Y uÜieVYcYania napiVów w filÜacU w porównaniu Ye
VWoVowanieÜ Tubbingu? lub CYX brakuje naucYXcieli jęYXków? OTpowieTYi na
wVYXVWkie pXWania YaowocowałX prYeTVWawienieÜ w Tniu 5 Üarca 2013 roku
w OoÜiWecie SpołecYno-NkonoÜicYnXÜ w ŁrukVeli VYeregu rekoÜenTacji YwiąYanXcU Y roYwojeÜ eTukacji jęYXkowej w UN. RekoÜenTacje YgłoVYone prYeY
PolVkę ToWXcYXłX kVYWałcenia naucYXcieliH roli ÜeTiów i jakości naucYania koÜpeWencji jęYXkowXcU (OieVYkowVkaH 2013).
Na koniec warWo również powieTYieć kilka Vłów o wVpólnej inicjaWXwie
OoÜiVji NuropejVkiej i RaTX NuropX YwiąYanej Y obcUoTYonXÜ Tnia 26 wrYeśnia NuropejVkim Mniem JęYXków (NMJ). To święWo jęYXków prYXcYXnia Vię To
YwiękVYenia reflekVXjności i świaToÜości VpołecYnej na WeÜaW bogaWego TYieTYicWwa jęYXkowego NuropX oraY nauki jęYXków obcXcU również poYa forÜalnXÜ cXkleÜ. OoÜiWeW MiniVWrów nie narYuciłH w jaki VpoVób należX organiYować NMJ. RaYnacYXł WXlkoH że powinien on bXć YorganiYowanX w VpoVób YTecenWraliYowanXH YgoTnie Y poWrYebaÜi pańVWw cYłonkowVkicU (TecXYja OoÜiWeWu MiniVWrów RaTX NuropXH SWraVburgH poVieTYenie nr 776 – 6 gruTnia 2001
roku). To Taje pańVWwoÜ Y jeTnej VWronX Tużą elaVWXcYność w ToborYe TYiałańH a Y Trugiej VWronX obciąża je oTpowieTYialnością Ya icU organiYację. Nie-

9
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wąWpliwie reflekVXjne poTejście To Velekcji TYiałań i icU Wreści bęTYie w Tużej
ÜierYe TecXTuje o VukceVie NMJ w TanXÜ kraju.

5. PoTVumowanie
GlobaliYacjaH kWórą obVerwujeÜX we wVpółcYeVnXcU cYaVacU powoTujeH że
YnajoÜość jęYXków obcXcU jeVW priorXWeWeÜ. RaTa NuropX oraY OoÜiVja NuropejVka wXVYłX naprYeciw ocYekiwanioÜ ÜieVYkańców NuropXH ToVWarcYając iÜ
narYęTYia To efekWXwnego ucYenia Vię i naucYania jęYXków obcXcU. NfekWXwność nie bXłabX jeTnak Üożliwa beY reflekVXjnościH kWóra jeVW proÜowana
w opiVowXcU TokuÜenWacU RaTX NuropXH w prograÜacU OoÜiVji NuropejVkiej
oraY wVpólnXcU TYiałaniacU WXcU TwócU inVWXWucji. ReflekVXjne poTejście To
nauki i naucYania jęYXków obcXcU poYwala na lepVYe YroYuÜienie VpoVobów
ucYenia Vię i naucYaniaH oraY pokonXwanie różnic kulWurowXcU. SWąT Weż reflekVja w kVYWałceniu jęYXkowXÜ w Nuropie VWała Vię paraTXgÜaWeÜH kWórX nie
VWracił nic na Vwojej akWualności oT cYaVów OonfucjuVYa cYX PlaWona.
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UniwerVXWeW ŁóTYki

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 reflecWion anT iTenWificaWion in WUe coÜÜuniWX of NŃL WeacUing pracWiWionerV. 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. ITenWiWX 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 inWeracWionV. To expounT anT exeÜplifX WUeVe WeneWVH Wwo VaÜpleV of converVaWionV in a coÜÜuniWX of language WeacUing pracWiWionerV are analXYeT. 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 jęYXka obcegoH wieTYaH poVWÜoTerniYÜH reflekVXjnośćH WożVaÜość VpołecYnaH
naucYXciel jęYXka angielVkiegoH inWerakcja

1. PprowaTYenie
Relacja poÜięTYX reflekVXjnością a WożVaÜością naucYXciela nie jeVW poTejÜowana w VpoVób beYpośreTni jako nieYależnX probleÜ baTawcYX. NajcYęściej Üożna naWknąć Vię na oÜówienie YagaTnienia prYX okaYji oTrębnXcU
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opiVów Twu powXżVYXcU proceVówH Wj. reflekVXjności i WożVaÜości (GabrXśŁarkerH 2012; OwiaWkowVkaH 2005). ŃakW iVWnienia YwiąYku poÜięTYX WożVaÜością 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 wVpólnoWX. 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 brakieÜ w różnoroTnXcU VXWuacjacU żXciowXcU. ReflekVXjność pojÜowana jako
„naÜXVł naT właVnXÜ TYiałanieÜ” (OwiaWkowVkaH 2005J 13) wXTaje Vię jeTnak 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 krXWXcYnego VWoVunku cYłowieka To właVnej wieTYXH YaVobów poYnawcYXcUH uÜiejęWności i Üożliwości uÜXVłowXcU i fiYXcYnXcU. AkWXwność Wa wXÜaga kapiWału inWelekWualnegoH kWórX nie wiąże Vię już WXlko Y wieTYą poViaTanąH ale wieTYą „nieuVWannie powołXwaną To iVWnienia” i „ÜeWoTologią WworYenia wieTYX” (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 właśnie 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 eVencjaliVWXcYną 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 jeVWeśÜX 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 WraTXcjiH 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 cYłowieka poTlega więc auWokonVWrukcji w raÜacU ToYwolonXcU prYeY konWekVW
VXWuacXjnX i VpołecYno-kulWurowX. Nie Üoże bXć kVYWałWowana wXłącYnie według poWrYeb i celów jeTnoVWkiH ale ÜuVi uwYglęTniać raÜX Üikro i Üakro konWekVWuH co oYnacYaH że jeTnoVWka poWrYebuje wieTYX na WeÜaW jej VaÜejH wieTYX
o innXcU luTYiacU i świecie. Jak TowoTYi NrikVon (1968J 86)H „nie Üożna oTTYielić 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 inWerVubiekWXwnXcU 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 innXÜi luTźÜiH a uÜiejęWność efekWXwnego korYXVWania Y jego YaVobów poYwala na barTYiej Towolne kreowanie właVnego wiYerunku oraY roYpoYnawanieH
naTawanie i aprobowanie określonej WożVaÜości innXÜ.
ProceV kaWegorXYacji Tokonuje Vię poprYeY wXabVWraUowanie poTobieńVWw 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 WożVaÜości 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 prowaTYi jeTnak To „YwiękVYającej Vię pewnościH ale To ÜeWoTologicYnego wąWpienia” (ibiT.). PXborX ToWXcYą Yarówno wiYerunkuH jaki cYłowiek cUce i jeVW w VWanie wXkreować w inWerakcji Y innXÜi oraY śroTkówH kWóre wXkorYXVWuje w WXÜ
proceVie. P obu prYXpaTkacU jego wXbór jeVW ogranicYonX prYeY VYereg cYXnników 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 prYecUowXwanXcU 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 wXeliÜinują. OwiaWkowVka (2005) iTYie TalejH WwierTYącH że VWereoWXpowe YacUowania 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 całości. P konVekwencjiH wieTYaH jaką poViaTa jeVW albo barTYo VkroÜna objęWościowo (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 aTekwaWną jeVW więc wieTYa prakWXcYnaH oparWa na krXWXcYnej analiYie VXWuacji i WworYeniu prakWXcYnXcU roYwiąYańH kWóre eliÜinują Yagrożenia „beYpiecYeńVWwa
onWologicYnego” (OwiaWkowVkaH 2005J 15) cYłowieka. PieTYa użXWecYna jeVW wieTYą 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 poYnawcYXÜi i YacUowaniaÜi cYłowieka. OonflikWH jak WwierTYą baTacYe ponowocYeVności (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 oTpowiaTa Ya konflikWXH Y jakiÜi jeVW konfronWowanX wVpółcYeVnX cYłowiek. JeVW on
YÜuVYonX To nieuVWannego wXboru poÜięTYX Vferą prXwaWności i Vferą publicYnąH poÜięTYX WXÜ co prawTYiwe i fałVYXweH poÜięTYX Wrwałością a TXnaÜikąH 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 wXborów i egYXVWencja w świecie naraVWającXcU VprYecYności cUarakWerXYują proceV
kVYWałWowania WożVaÜości wVpółcYeVnego cYłowieka. JeTnocYeśnie roTYą poWrYebę 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 wieTYę nie WXlko ToWXcYącą WegoH co cUce oViągnąćH WYn. jaki obraY Viebie VWworYXćH ale również wieTYę prakWXcYną ToWXcYącą ÜożliwościH narYęTYi i VpoVobów 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 WrakWowana jako proceVH kWórego iVWoWą jeVW kreaWXwnaH świaToÜa TYiałalność
poYnawcYa akWoraH w wXniku kWórej WworYX on „VubiekWXwną wieTYę ukrXWąH
uYewnęWrYnianą w raÜacU VpecXficYno-konWekVWowXcU inWerakcji ÜięTYXluTYkicU Ya poÜocą określonXcU śroTków wXraYu” (ŁenTkowVkiH 2012J 29). NarYęTYia 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 Tokonanie 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 VXWuacXjnego ucYenia VięH opracowanej prYeY J. Lave i N. Pengera w 1991 r. (CoÜÜuniWX of PracWice TUeorX). PeTług WXcU auWorówH wVpólnoWX TYiałań Vą wVYęTYieH a icU cecUą cUarakWerXVWXcYną jeVW wVpólne roYuÜienie celu i cUęć prYekonania Vię o WXÜH co wieTYą inni. Penger (1998) WwierTYiH że wVpólnoWę TYiałań 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 żXcie konkreWnXcU TYiałań. ProceV ucYenia Vię jeVW proceVeÜ VpołecYnXÜH a nie
cYXVWo pVXcUologicYnXÜH kWórX YacUoTYi TYięki YanurYeniu jeTnoVWki w TYiałania określonej VpołecYności. PoVYcYególni cYłonkowie ucYeVWnicYą w proceVie
ucYenia Vię w różnXÜ VWopniuH w Yależności oT poViaTanej wieTYX lub VWarVYeńVWwa. PXWwarYają oni wieTYęH wVpółpracując naT roYwiąYanieÜ probleÜów 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 grupowej. 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 „urYecYowiają 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 „akcepWacji określonej rYecYXwiVWości jako iVWoWnego punkWu oTnieVienia Tla właściwego 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 TYiałaniacU 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 użXWkowników 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 wbuTowane jeVW napięcie poÜięTYX YÜianą a VWabiliYacjąH a Wo prowaTYi To nieuVWannej 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 naucYXciela nie wXVWarcYają już WraTXcXjne VWrukWurX pojęciowe. Również poYioÜ opiVu YjawiVkowegoH kWórX To Wej porX wXYnacYał VpoVób WworYenia
i TXVWrXbucji wieTYX okaYuje Vię niewXVWarcYającX. RoTYi Wo koniecYność VWawiania pXWańH kWóre iÜplikują WworYenie wieTYX i kaWegorii pojęciowXcU poYwalającXcU na naYwanie nowej rYecYXwiVWości funkcjonowania naucYXciela.
PojęcieÜH kWóre wXTaje Vię najWrafniej ujÜować jakość akWXwności
wVpółcYeVnego naucYXciela jeVW WożVaÜość. ŁącYX ona w Vobie TialekWXkę iTenWXcYności 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”) uwiTacYnia WoH co YÜienne i TXnaÜicYneH a Wo Y kolei uÜożliwia ucUwXcenie jeTnoVWki w TYiałaniuH poTcYaV TokonXwania wXborów i kreowania alWernaWXwnXcU werVji VaÜego Viebie. P oTnieVieniu To YawoTu naucYXcielaH WożVaÜość
poYwala na oTrYucenie akVjoÜaWu roli YawoTowej w jaką powinien Vię on wpiVać 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 Üożliwości jeVW jeTnXÜ Y klucYowXcU cYXnnikówH kWóre YeYwalają na auWonoÜicYnX roYwój
WożVaÜości naucYXcielaH kWóra wXkracYa poYa uWarWe raÜX roli YawoTowej. MrugiÜ eleÜenWeÜ jeVW uÜiejęWność WworYenia ÜeWoTologii wieTYXH co wiąże Vię
Y uÜiejęWnością YTobXwania wieTYX użXWecYnej i uVuwanieÜ „prYeVYkóT epiVWeÜologicYnXcU” (CackowVkiH 1992)H WYn. ToWXcUcYaVowej wieTYX i nabXWXcU uÜiejęWnościH kWóre Vą nieprYXTaWneH nieaTekwaWne i nie poTTają Vię YÜianie. MYiałania naucYXciela nie ÜieVYcYą Vię w reperWuarYe YnanXcU ÜeWoT i VpoVobów reagowania i nie Üogą opierać Vię na akWualiYacji ÜinionXcU ToświaTcYeńH ponieważ najbogaWVYa wieTYa i inVWruÜenWX ÜeWoTXcYne Ye Vwej naWurX Vą niewXVWarcYające i nieVpecXficYneH a więc nie naTają Vię To beYpośreTniego użXcia w konkreWnXÜ konWekścieH ale YawVYe wXÜagają WwórcYej aTapWacji.
ATapWację uÜożliwia VXVWeÜ jęYXkaH TYięki kWóreÜu jeTnoVWka Tokonując reflekVji naT YacUowanieÜ właVnXÜ i innXcU prYeTVWawicieli wVpólnoWX
TYiałań WworYX nowe kaWegorie poYnawcYe. JęYXk jako poTVWawowe narYęTYie
koÜunikacji ÜięTYXluTYkiej poYwala Wakże na uYewnęWrYnienie WXcUże kaWegoriiH 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 TokonałaÜ 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 reflekVji 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 wXklucYenie 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. Rróżnicowanie 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 będę 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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

P1J
P8J
P8J
P6J
MJ
P8J

10.

P8J

11.

MJ

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
(laugUWer)
(…)
becauVe Xou will unTerVWanT Xour pupilV
QeV I will unTerVWanT I Uave Wo beJ=
=Uave Wo be a (.) WeacUer (.)
(.) iW’V ÜX Wurn=
=Vo wUaW are WUeVe baT ÜeÜorieV Xou Uave
I TiTn’W like ÜX WeacUerV becauVe WUeX WrieT Wo VWop ÜX inTiviTualiWX anT ÜX paVVionV juVW Wo Üake Üe VWuTX buW noW Üake Üe inWereVWeT in WUe VubjecW (.) of courVe noW all of WUeÜ buW ÜoVW of WUeÜ
VoÜe of WUeÜ (.)
(.) ÜaXbe becauVe everX WeacUer WUinkV WUaW UiV or Uer VubjecW iV
WUe ÜoVW iÜporWanW
anX oWUer conWribuWionV

PrYXkłaT 1 ukaYuje proceV kreacji WożVaÜości naucYXciela prYeY VWuTenWkę (P8)H kWóra nie poTjęła jeVYcYe pracX w YawoTYie naucYXciela. ŁaYując
głównie na nacecUowanXcU negaWXwnie ToświaTcYeniacU ucYnia (baT memorieV)H P8 wXraża cUęć wejścia w profeVję naucYXciela. PXpowieTź 1 uYewnęWrYnia 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 wXraża 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 inWerakcXjnej P8 uYewnęWrYnia wiYerunek naucYXcielaH Y kWórXÜ Vię iTenWXfikuje.
PoTTając analiYie YawarWość wXpowieTYi P8 Y prYXkłaTu 1H łaWwo YauważyćH że inWuicXjnie oTrYuca ona forÜę kVYWałWowania WożVaÜości naucYXcielaH kWóra ToÜinowała we wcYeVnej nowocYeVnościH Wj. „prYeY VocjaliYację”H
cYXli YanurYenie w prakWXkę (Scollon i ScollonH 2001). P aÜbiwalencji jej poVWaw uwiTacYnia Vię Tążenie To wXkreowania WożVaÜości naucYXciela cUarakWerXVWXcYnej Tla TwuTYieVWego pierwVYego wiekuH Wj.H oparWej na koÜpeWencjacU YTobXWXcU w wXniku forÜalnego kVYWałcenia i poparWXcU cerWXfikaWaÜi.
MlaWego P8 wXbiera kVYWałcenie uniwerVXWeckieH filologicYne (TlaWego Wu jeVWem)H kWóre poYwoli jej na uYXVkanie oTpowieTnio cerWXfikowanXcUH forÜalnXcU 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 roYwiąYania 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 uwiTacYnia Vię poprYeY jej Yaangażowanie w poleÜikęH akWXwne wXrażanie opinii i TYielenie 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 YacUowania P8. PXpowieTYi P6 Vą króWkie i YTawkoweH a jej próbX włącYenia Vię
w TXVkuVję nieporaTneH a wręcY uważane prYeY innXcU ucYeVWników jako niepożąTane w Tanej cUwili. AkWXwność P8 YoVWaje Yauważona i YaakcepWowana
prYeY innXcU ucYeVWników TXVkuVjiH w WXÜ prYXpaTku prYeY ÜoTeraWora (wXpowieTź 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 reflekVja uYewnęWrYniona w wXpowieTYiacU jeVW oceniana jako arWefakW ubogacającX wieTYę wVpólnoWX. OTÜiennie jeVW oceniane TYiałanie P6H w kWórXÜ
ucYeVWnicX TXVkuVji nie roYpoYnają TYiałań cUarakWerXVWXcYnXcU Tla wVpólnoWXH a WożVaÜość P6 jako jej cYłonka jeVW TelegiWXÜiYowana.
PrYXkłaT 2
1.

P2J

2.
3.
4.
5.

P6J
P8J
P6J
P4J

6.

P1J

ważne jeVW jeVYcYe Wo żebX bXć poVWrYegana jako oVoba kWóra
paVjonuje Vię VwoiÜ prYeTÜioWeÜ (.) a nie WXlko oTwala roboWę
i iTYie To ToÜu
TokłaTnie=
=w ogóle VwoiÜ YawoTeÜH nie WXlko VwoiÜ prYeTÜioWeÜ
[Wak]
[TYi]Viaj Wo kocUaÜ luTYiH TYiViaj opowiaTaÜ o biWwie poT
grunwalTeÜH bla bla bla To wiTYeniaH Wo wVYXVWko
Wo Weż jeVW praca gTYie Wak naprawTę naVYą ÜeWoTą poTVWawową 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 oTTYielić naVYej oVobX (.) Wu nie Vą nuÜerki cXferki że ÜX Vobie poYlicYaÜX cYX ÜaÜX gorVYX lepVYX TYień nie wieÜ (.) koniec koluÜnX wXjTYie naÜ Waki VaÜ w roYlicYeniu WXlko po proVWu pracujeÜX 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 Trugiej VWronX YTaje Vobie Vprawę Y roli jaką oTgrXwają inni w WXÜ proceVie (bXcie lokowanXÜ). TożVaÜość nie jeVWH weTług P2H nabXWXÜ raY na YawVYe
i nieYÜiennXÜ YeVpołeÜ cecU oVobowościowXcU. PeTług niej każTX cYłowiek (akWor VpołecYnX)H Tokonując świaToÜXcU wXborów YacUowań werbal-
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nXcU i niewerbalnXcUH projekWuje właVną werVję WożVaÜości oVobowej i jeTnocYeśnie WworYX coraY Wo nowe werVje WożVaÜości VpołecYnejH a w WXÜ wXpaTku YawoTowej. Inni akWorYX Üogą We warianWX WożVaÜości YaakcepWować
bądź oTrYucić. CYXnnikieÜH kWórX weTług P2 TeWerÜinuje WożVaÜość naucYXcielaH 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 naukowejH kWórej naucYanieÜ YajÜuje Vię TanX naucYXcielH a Wo VugerujeH że poViaTanie 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 ulokowaniu 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 uWożVaÜienia oVobX naucYXciela Y ÜeWoTą i WecUniką naucYania. P jej opiniiH WożVaÜość 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 prakWXk Tana oVoba Üoże bXć iTenWXfikowana jako prYeTVWawiciel Tanej wVpólnoWX. 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 wXkVYWałcenie 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 TXVpoYXcjaÜi 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 opiera 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 różnoroTnXcUH VXWuacXjnie YÜiennXcU konWekVWacU. P Wen VpoVóbH P1 wVkaYuje na
warWość wieTYXH a właściwie na uÜiejęWność jej bieżącego WworYenia i VWoVowania Yależnie oT wXÜagań TXVkurVu VpołecYnego i VXWuacXjnego.

122

ReflekVja naT TYiałanieÜ a WożVaÜość VpołecYna naucYXciela we wVpólnocie…

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 buTuje 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 pocYąWkującXÜi naucYXcielaÜi uTowaTniaH iż uÜiejęWność TokonXwania bieżącej reflekVji i buTowanie wieTYX wVpólnoWowej w oparciu o eleÜenWX konWekVWu 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 poVYerYają. 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 iTenWXfikowana w jeTnej grupie jako cYłonek Tanej wVpólnoWX Üoże bXć określana jako
ouWViTer w innej VXWuacji. Na prYXkłaTH VWuTenW w Wrakcie prakWXk peTagogicYnXcU 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 wXTaje Vię klucYową w Wrakcie TXVkuVji WeÜaWXcYnXcU we wVpólnocie TYiałań.
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AkaTemia PomorVka w SłupVku

ŁIOGRAFIA RAPOMOPA JAOO ŹRÓMŁO PINMRQ –
AUTOŁIOGRAFICRNN RNFLNOSJN NÓNRQTOPANQCH
NAUCRQCINLNO JĘRQOA OŁCNGO1
ProfeVVional biograpUy aV a Vource of knowleTgeJ
AuWobiograpUic reflecWionV of reWireT language WeacUerV
TUiV arWicle reporWV a qualiWaWive reVearcU projecW focuVeT on exaÜining
WUe profeVVional biograpUieV of four poVW-Vervice PoliVU WeacUerV of foreign languageV. TUe Üain objecWive waV Wo finT ouW wUaW experienceV in
WUeir profeVVional biograpUieV WUe parWicipanWV perceiveT aV WUe ÜoVW
criWicalH anT Wo Vee if WUoVe ÜeÜorieV were rougUlX ViÜilar in WUe parWicipanWV’ accounWV. Ńollowing Oarol PojWXła’V (1994) anWUropological viewV
connecWeT wiWU a perVon’V VWrucWure anT WUeir TXnaÜiVÜH WUe VWuTX TiVcuVVeV WUe VubjecWV’ experienceV relaWing Wo WeacUer reacWiviWXH eÜoWiviWX
anT agencX againVW WUe Vocio-poliWical backgrounT of PolanT in WUe perioT before anT afWer poliWical WranVforÜaWion.
OeyworTVJ biograpUieVH reflecWionH foreign language WeacUerVH reWireT
WeacUerVH reacWiviWX-eÜoWiviWX-agencXH PolanT
Słowa klucYoweJ biografieH reflekVjaH naucYXciele jęYXka obcegoH naucYXciele eÜerXWowaniH reakWXwność-eÜoWXwność-VprawcYośćH PolVka

1

AuWorka VkłaTa VerTecYne poTYiękowania ucYeVWnicYkoÜ baTania Ya wXrażenie
YgoTX na uTYiał w niÜ.
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1.PVWęp
PXkorYXVWanie ÜeWoTX biograficYnej na gruncie baTań Y YakreVu akwiYXcji
jęYXka oT kilku laW cieVYX Vię TużXÜ YainWereVowanieÜH YwłaVYcYa wśróT baTacYX VWoVującXcU ÜeWoTX jakościowe. JeVW WakH gTXż biografie Vą żXwXÜ
prYXkłaTeÜ UiVWorii cYłowiekaH opowieściaÜi właVnego żXcia wXYwalającXÜi
reflekVję. CUoć niewąWpliwie analiYX biograficYne cYXnnXcU naucYXcieli poYwalają na lepVYe poYnanieH opiVanie cYX inWerpreWację różnoroTnXcU YjawiVk
gloWWoTXTakWXcYnXcUH iVWnieje grupa peTagogów VWanowiąca rYaTki obiekW
baTań ToWXcYącXcU proceVu naucYania i ucYenia Vię jęYXków obcXcU – eÜerXWowani naucYXciele jęYXków obcXcU (JO)H kWórXcU biografie jęYXkowe poTTane
reflekVjiH ÜogłXbX prYXcYXnić Vię To wYbogacenia naVYej wieTYX gloWWoTXTakWXcYnejH cYX poVYerYenia UorXYonWu ÜXślowego.

2. MlacYego naucYyciele emeryWowani?
IVWnieją prYeVłankiH abX YajÜować Vię ToświaTcYenieÜ YawoTowXÜ bXłXcU naucYXcieli JO Y prYXnajÜniej kilku powoTów. Po pierwVYeH naucYXcieleH kWórYX forÜalnie Üogą już YaprYeVWać pracX YawoTowejH Üają w VWoVunku To niej pocYucie
TXVWanVu i „prYeVYli Y jeTnej wVpólnoWX TXVkurVu To innej” (PejlanTH 2011J 16).
MYięki WeÜu Üogą Tokonać barTYiej wnikliwej reflekVji naT prYebXWą Trogą YawoTowąH a prYeY Wo Vłużyć lepVYą raTą ÜłoTVYXÜ naucYXcieloÜ. P WXÜ YnacYeniu reflekVja biograficYna prYXjÜuje Twa wXÜiarXJ reWroVpekWXwnXH gTXż ToWXcYX
wXTarYeń ÜinionXcUH jak również proVpekWXwnXH gTXż Vkierowana To innXcUH jeVW
naVWawiona na prYXVYłość VłucUającXcU. Po TrugieH VpoVób koncepWualiYacji rYecYXwiVWości YawVYe YależX oT konWekVWuH cYXli ÜiejVcaH w kWórXÜ żXjeÜX i Y kWórego paWrYXÜX. MlaWego VWuTiowanie biografii eÜerXWowanXcU naucYXcieli jeVW właściwie VWuTiowanieÜ icU VocjobiografiiH uÜożliwiającXcU poYnanie kulWurowXcU
wXYnacYników cYaVówH w kWórXcU prYXVYło iÜ żyć poprYeY prXYÜaW konkreWnej
jeTnoVWki. MalewVki (2010J 156) WwierTYiH iż „narracja jeVW kweVWią VpołecYną (…)
naweW wówcYaVH gTX ToWXcYX ToświaTcYeń oVobiVWXcU”. Nowak-ŁojewVka (2011J
213) Y kolei uważaH że o „cUarakWerYe wieTYX nie prYeVąTYa WoH co jeVW jej prYeTÜioWeÜH ale VpołecYne okolicYności wXWwarYania i funkcjonowania Wej wieTYX”.
SWąT WoH co uYnajeÜX Ya biograficYne fakWXH jeVW oTbicieÜ TXVkurVów kVYWałWującXcU żXcie konkreWnXcU naucYXcieliH oTYwiercieTlenieÜ ÜakroVWrukWur VpołecYnXcUH kWóre biograficYnie „oTciVnęłX Vię” na nicU (MalewVkiH 2010J 161). Po WrYecieH żXjeÜX w kulWurYe narracjiH biografiYÜu i auWobiografiYÜuH określanej cYaVaÜi jako „narracXjnX YwroW” (narraWive Wurn) (PavlenkoH 2007J 164). RnaÜX biografie i auWobiografie arWXVWów i naukowcówH Yaś w TXVkurVie gloWWoTXTakWXcYnXÜ
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pojawiają Vię biografie wXbiWnXcU ucYniów (ŁieTrońH 2012)H wXróżniającXcU Vię
naucYXcieli prakWXków (PerbińVkaH 2004)H jeTnXÜ VłoweÜH WXcUH kWórYX oTnieśli
VukceV. RacYej nieYnane Vą opracowania na WeÜaW WruTu peTagogicYnego YwXkłXcU naucYXcieli JOH cYX na WeÜaW icU wieTYX biograficYnej konVWXWuowanej lokalnie (LiguVH 2009J 13). P biografiacU poTejÜowane Vą prYeważnie wXTarYenia
niecoTYienneH Yaś ciH kWórXcU żXcie prYebiega YwXcYajnie ÜięTYX pracą a ToÜeÜ
nie wieTYąH jak opowiaTać o Vobie (LalakH 2010J 124). Po cYwarWeH warWo YaYnacYXćH że faYa żXcia na eÜerXWurYe VWraciła Vwój „VWaWXcYnX i VpocYXnkowX cUarakWer” (ibiTeÜJ 142)H a klaVXcYnX WrYXfaYowX poTYiał żXciaJ prYXgoWowanie To roli
cYłowieka ToroVłegoH ToroVłośćH eÜerXWura i VWan VpocYXnkuH prYeVWał bXć wXVWarcYającXÜ inVWruÜenWeÜ opiVu luTYkiego żXcia (LalakH 2010). PoTejÜuje Vię
baTania na WeÜaW eVWeWXYacji VWarości (MubaVH 2011J 203)H baTa ucYniów JO po 50
roku żXcia (JaroVYewVkaH 2013)H prawTopoTobnie wXcUoTYąc Y prYekonaniaH że
TojrYałX wiek VWanowi warWość VaÜą w Vobie. Łrak oTTania głoVu eÜerXWowanXÜ naucYXcieloÜ jęYXków obcXcU Üoże prowaTYićH Y jeTnej VWronXH To wXklucYenia Wej grupX Y opracowań baTawcYXcUH Yaś Y Trugiej VWronX To niewXkorYXVWania jej poWencjałuH jako cennego źróTła roYVYerYenia wieTYX o naucYXcieluH
jego śroTowiVku cYX VpołecYno-kulWurowXcU naVWępVWwacU.
Po piąWeH w baTaniacU peTeuWologicYnXcUH TYięki YaVWoVowaniu ÜeWoTX
jakościowejH oTcUoTYi Vię oT koÜpeWencXjnego ÜoTelu ÜXślenia o naucYXcieluH oTerwanego oT TYiViejVYXcU poWrYeb i rYecYXwiVWości. PVpółcYeVne
paraTXgÜaWX inVpirują nie To baTania VkuWecYności pracX naucYXcielaH iTealnXcU cecU cYX prYXpiVanXcU ról VpołecYnXcU (OwiaWkowVkaH 2004)H ale To
Ygłębiania jego oVobiVWego VpoVobu roYuÜienia świaWa poT wpłXweÜ VpołecYnie nagroÜaTYonXcU ToświaTcYeń. MlaWego baTanie biografii naucYXcieli
uÜożliwia ToWarcie To naucYXcielVkiego proceVu konVWruowaniaH rekonVWruowania cYX TekonVWruowania inTXwiTualnXcU ToświaTcYeń. P końcuH reflekVje na WeÜaW biografii YawoTowXcU innXcU naucYXcieli powoTują pojawienie
Vię reflekVji u oTbiorcX. JeVW WakH gTXż lubiÜX porównXwać Vię Y innXÜiH
a niekieTX w wXpowieTYiacU innXcUH YnajTujeÜX TrogowVkaYX Tla właVnego
TYiałania. SłucUanie reflekVji WXcUH kWórYX Üają Trogę YawoTową już Ya VobąH
Üoże TlaWego VWanowić okaYję To właVnXcU VaÜoocen i VXnWeY Vwojego żXciaH
cYX YroYuÜienia klucYowXcU ÜoÜenWów właVnego roYwoju YawoTowego.

3. ŁaTanie
PrYeTÜioWeÜ projekWu ucYXniono Twa probleÜX baTawcYeJ
- Co baTani eÜerXWowani naucYXciele różnXcU jęYXków obcXcU uYnają
Ya ważne ToświaTcYeniaH jaki naTają iÜ VenV i jak je inWerpreWują?
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Jakie poTobieńVWwa i różnice Üożna wXoTrębnić w biografiacU baTanXcU naucYXcieli Ye wYglęTu na naucYanX jęYXk obcX?

3.1. Mobór ucYeVWników i organiYacja baTania
UcYeVWnicYkaÜi baTania bXłX 4 eÜerXWowane naucYXcielkiJ 2 jęYXka nieÜieckiego (Inga i Marlena)H 1 jęYXka roVXjVkiego (Lena) i 1 jęYXka angielVkiego (Anna)2. Mobór próbX baTawcYej opierał Vię na WrYecU krXWeriacUJ pobierania
świaTcYeń eÜerXWalnXcUH TługoleWniej pracX w VYkole w cUarakWerYe naucYXciela JO oraY YgoTX na uTYiał w baTaniu. PXwiaTX narracXjne prYeprowaTYono
w okreVie oT Üaja To lipca 2013 roku. PVYXVWkie reVponTenWki wXraYiłX YgoTę
na nagrXwanie VwoicU reflekVji. MoTaWkowo baTacYka VporYąTYała noWaWki.
3.2. Praca naT maWeriałem
CUoć iVWnieją różne propoYXcje analiY biografii auWorkę YainVpirowało poTejście
anWropologicYneH powVWałe na gruncie pogląTów PojWXłX (1994; 1999; ŁaWacYH
2011)H kWóre poYwalają VpojrYeć na biografię cYłowieka oT VWronX anWropologiiH
wXoTrębniając VWrukWurę i TXnaÜikę oVobX. P VkłaT pierwVYej wcUoTYą WrYX
warVWwXJ VoÜaWXcYnaH pVXcUicYna i oVobowa3H a każTej Y nicU oTpowiaTają
naVWępujące TXnaÜiYÜXJ warVWwie VoÜaWXcYnej – reakWXwnośćH warVWwie pVXcUicYnej – eÜoWXwnośćH a warVWwie oVobowej – VprawcYość. Ponieważ warVWwX VkłaTające Vię na VWrukWurę Tanej oVobX Vą barTYiej ogólne niż TXnaÜiYÜXH prYeY co Üniej naTają Vię To cYerpania konkreWnej wieTYX Y luTYkiej biografiiH Ya „klucYe” To analiY biografii naucYXcielek prYXjęWo TXnaÜiYÜXH kWóre
VWanowią o poTVWawowXcU właściwościacU żXcia baTanXcU oVób.
ReakWXwnośćH ściśle powiąYana Y żXwoWnością ciała luTYkiegoH oYnacYała
w baTaniu reakcje i YacUowania naucYXcielekH kWóre nie VWanowiłX icU preferencjiH cYX świaToÜego TYiałania Y użXcieÜ woliH a bXłX VwoiVWą koniecYnościąH
Üającą na celu prYeWrwanie cYłowieka. Takie reakWXwneH wegeWaWXwne i poniekąT poYawolicjonalne poVWępowanie konkreWnej oVobX Üa racYej YewnęWrYnX
cUarakWer4. NÜoWXwność oYnacYała w baTaniu oTcYucia baTanXcU w oTnieVieniu To warWościH a ściślej WegoH co cYułX w różnXcU VXWuacjacU obcowania Y jęYX2

IÜiona ucYeVWnicYek YoVWałX YÜienione.
PojWXła Üówi o cYWerecU warVWwacUH gTXż oprócY WrYecU wXÜienionXcUH jeVW również cYwarWa warVWwa - „naT-naWurX”H kWórej oTpowiaTają Wakie TXnaÜiYÜX jak wiaraH naTYieja i Üiłość. Ma ona konoWacje WeologicYne i ÜiVWXcYneH nieiVWoWne Tla analiYX YagaTnienia w WXÜ opracowaniu.
4
ReakWXwność cYłowieka VWanowiła poTVWawę To VWworYenia koncepcji WeÜperaÜenWu.
3
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kieÜ. Ten TXnaÜiYÜ cYłowieka Üa cUarakWer VponWanicYnXH wVkaYującX na WoH
że coś TYieje Vię w jego pVXcUice i oTnoVi VięH Y jego punkWu wiTYeniaH To prawTYiwości. PrYekonanie oVobX ulegającej eÜocji o WXÜH że Üa w Tanej cUwili
rację i Üówi prawTę jeVW Weż ukaYanieÜ jej wrażliwości na pewne warWościH jak
również wXraYeÜ auWenWXcYności w icU prYeżXwaniu. SprawcYośćH WrYeci Y TXnaÜiYÜów pVXcUiki cYłowiekaH wVkaYuje na świaToÜośćH poTÜioWowośćH akW
woli. OVoba w Wej warVWwie jeVW Vprawcą VwoicU cYXnówH VaÜopoVWanowieńH
wXborówH oTcYućH że Wo „ona VaÜa TYiała”H a nieH że „coś Vię Y nią TYieje”.

4. Pyniki baTania i inWerpreWacja
Narracje baTanXcU naucYXcielek poVłużyłX To YrekonVWruowania prYXpiVXwanXcU YnacYeń w oTnieVieniu To TXnaÜiYÜów reakcXjnościH eÜoWXwności
i VprawcYości. PrYX każTej Y WXcU porYąTkującXcU koncepcji prYXwołano prYXkłaTowe fragÜenWX narracjiH YakłaTającH że wXpowieTYi poWwierTYą wXVWępowanie ToVWrYeżonXcU YjawiVkH a WXÜ VaÜXÜ uwiarXgoTnią wXoTrębnienie
WakicUH a nie innXcU koncepcji YnacYeń.
4.1. ReakWywność
P kaWegorii reakWXwności wXoTrębniono Twie poTkaWegorie5J wXbór kierunku VWuTiów jęYXkowXcUH kWórX TecXTująco wpłXwa na TalVYe loVX YawoTowe
oVobX oraY wXbór YawoTu naucYXciela JO. CUoć Üożna poleÜiYować Y wXróżnienieÜ poTkaWegorii „wXbór YawoTu” jako TXnaÜiYÜu reakWXwnegoH
arguÜenWującH że TecXYje o kierunkacU VWuTiów Vą auWonoÜicYne i poTejÜowane VaÜoTYielnieH wXpowieTYi narraWorek TobiWnie ukaYująH że nie Üiało
Wo ÜiejVca w icU prYXpaTku. Obie gerÜaniVWki pocUoTYiłX Y auWocUWonicYnXcU
roTYin poÜorVkicUH jęYXka nieÜieckiego użXwałX w ToÜu i prYX VpoWkaniacU
roTYinnXcUH a ToTaWkowo jeTna Y nicU co roku wXjeżdżała na wakacje To
AuVWrii. P prakWXce oYnacYało WoH że obie płXnnie poVługiwałX Vię jęYXkieÜ
nieÜieckiÜ i bXć Üoże roYpocYęcie innego kierunku VWuTiów niż filologia
gerÜańVka bXłobX icU auWonoÜicYną TecXYją poTjętą wbrew ocYekiwanioÜ
naucYXcieli cYX YnajoÜXcU. Nie Vugeruje Vię WuWaj wXboru najłaWwiejVYegoH ale
nie Üożna uYnaćH iż bXłX Wo VWuTia barTYo WruTne Tla WXcU konkreWnXcU oVób.
PoYoVWałe naucYXcielki również YaVWanawiałX Vię naT innXÜi kierunkaÜi VWuTiówH Vugerując Vię VXVWeÜeÜ VubiekWXwnXcU warWości cYX łaWwością prYXjęcia na VWuTia. Re wVYXVWkicU narracji wXnikaH że oVWaWecYne TecXYje poTejÜowali inniH najcYęściej naucYXciele lub koleżanki. Można YaWeÜ pokuVić Vię
5

Re wYglęTu na ogranicYoną objęWość arWXkułuH poÜinięWo poTkaWegorię prYepracowania.
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o WeYęH że TecXYje o roYpocYęciu VWuTiów filologicYnXcU bXłX prYXpaTkoweH
oTbiegające oT lanVowanej oVWaWnio ÜoWXwacji iTealnej (ITeal L2 Self moWivaWion)H (MörnXeiH 2009)H cUoć Inga i Lena już wWeTX wXkaYXwałX YainWereVowanie liWeraWurą i kulWurą obVYarów jęYXkowXcUH kWórXcU jęYXki ÜiałX VWuTiowaćH
prYekłaTające Vię na ÜoWXwację inWegrującą (GarTner i LaÜberWH 1972).
PXbór YawoTu naucYXciela bXł Wakże w pewnXÜ VWopniu prYXpaTkowXH
gTXż żaTna Y baTanXcU nie wXobrażała ViebieH ani prYeT VWuTiaÜiH ani w Wrakcie VWuTiówH jako naucYXcielki. O wXborYe profeVji YTecXTowałX roYwiąYania
VXVWeÜoweH Wakie jak nakaYX pracXH oTpracowanie VWXpenTiuÜ cYX uYXVkanie
ÜieVYkania. JeVW Wo ciekaweH gTXż Wak jak w prYXpaTku wXboru VWuTiówH nie
bXło Wu ÜiejVca na ÜarYenia o pracX naucYXciela cYX iTealiVWXcYne wiYje właVnego wkłaTu w roYwój eTukacji jęYXkowej innXcU. Inga naweW poTaje prawTopoTobną prYXcYXnęH kieTX WwierTYiJ
CUXba YraYiła Ünie To Wego pewna TYiewcYXnkaH kWórą kaYano Üi ucYXć cYXWać.
RoTYice jej prYXjęli Ünie kieTXś na całe wakacje To GTXniH Wo bXli YnajoÜi
ÜaÜXH a ja ÜiałaÜ icU córkę ucYXć prYeY całe wakacje cYXWania. ŁXłaÜ w IV
cYX V klaVieH ÜiałaÜ Y nią cYXWać kViążecYki. Tak Ünie Wo YraYiło. Jak Üi kaYano
Y roTYeńVWweÜ oTrabiać lekcjeH bXło Wo Tla Ünie najgorVYe Yajęcie6.

CUoć Y perVpekWXwX cYaVu wVYXVWkie naucYXcielki oceniają wXbór YawoTu
poYXWXwnieH w ÜoÜencie TecXYji o roYpocYęciu pracX nie bXłX Wą pracą YacUwXcone. PrYXjęłX ją jako YrYąTYenie loVuH „roboWę To wXkonania”H Yaś poYXWXwne eÜocje naVWąpiłX późniejH w Wrakcie wXkonXwania pracX.
4.2. NmoWywność
Mrugi „klucY” To WożVaÜości cYłowiekaH eÜoWXwnośćH obejÜuje całą gaÜę luTYkicU
oTcYućH WakicU jak wYruVYeniaH ucYuciaH naÜięWnościH paVje wpłXwające na określone YacUowania. Już eWXÜologicYnie eÜoWXwność wVkaYuje na jakieś poruVYenie oT
wewnąWrY (łac. ex-movere). P prYeciwieńVWwie To reakWXwnościH „TXnaÜiYÜ ciała
YoVWaje prYekrocYonX”H a poTVWawową forÜą VWają Vię oTcYucia krXVWaliYujące prYeżXwanie prYeY cYłowieka warWości (ŁaWacYH 2011J 97-98). Jakie oTcYucia wXVWąpiłX
u naucYXcielek w icU biograficYnXcU narracjacU? AnaliYa ÜaWeriału eÜpirXcYnego
uÜożliwia poTYiał ToYnań na WeH kWóre uważaÜX Ya poYXWXwneH jak również WeH
kWóre nie ToVWarcYają prYXjeÜnXcU wVpoÜnień w ÜoÜencie reflekVji7.
6

PVYXVWkie prYXpiVX Vą orXginalneH beY ingerencji VWXliVWXcYnej.
Re wYglęTu na ogranicYoną objęWość arWXkułuH poÜinięWo kaWegorię roYcYarowania
oraY kaWegorię żalu.
7
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PocYucie VaWXVfakcji
OweVWią warWą oTnoWowania jeVW pocYucie VaWXVfakcji YawoTowej cecUujące
wVYXVWkie baTane oVobX. Mla Ingi jeVW Wo „najpiękniejVYX YawóT na świecie”
gwaranWującX wieloleWnie konWakWX Y cYłowiekieÜH „ÜorYe konWakWów ÜięTYXluTYkicU”H YwłaVYcYaH jak Wo określiłaH „Tla ‘VWaTnego’ cYłowieka”. PoTobnie
o YawoTYie naucYXcielVkiÜ wXrażają Vię Marlena i AnnaH cUoć Wa pierwVYa
ToTajeH że ToWXcYX Wo WXlko najważniejVYXcU relacjiH WXcU poÜięTYX naucYXcieleÜ a ucYniaÜiH gTXż relacje Y wVpółpracownikaÜi Üogą bXć różne. PocYucie
Vpełnienia YawoTowego Ye wYglęTu na Tobre relacje Y ucYniaÜi Üoże ToWXcYXć każTego prYeTÜioWu. MlaWego iVWoWne jeVW Tla niniejVYej analiYXH co Wakiego poYXWXwnego YnajTuje Vię w YawoTYie naucYXciela JOH TYięki cYeÜu Üożna
cYerpać VaWXVfakcję. PeTług Ingi naucYXciel JO Üa VYcYególne YaTanie To
VpełnieniaH gTXż ÜuVi roYwijać świaToÜość różnoroTnościH Wolerancję na niąH
nawiąYXwać To globalności świaWa. Są Wo barTYo ważne VłowaH nawiąYujące
To wVpółcYeVnXcU ról naucYXciela JOH kWóreÜu wXYnacYa Vię funkcję pośreTnika kulWurowego (RawaTYkaH 2004J 185-214)H proÜoWora YgoTX i pokoju
ÜięTYX naroTaÜiH rYecYnika globalnego VpołecYeńVWwa obXwaWelVkiego
(ŁircUH 2009). NaWoÜiaVW Lena oTwołuje Vię To VwoicU oVobiVWXcU ToświaTcYeń naucYXciela jęYXka roVXjVkiegoH WwierTYącH że gTXbX ucYXła innego
prYeTÜioWu albo w innXcU cYaVacUH nie ÜiałabX pocYucia Wakiej VaWXVfakcji.
CYuję VaWXVfakcję Y WegoH że ucYXłaÜ roVXjVkiego. RoVXjVki YÜuVił Ünie To Tużego roYwojuH To poVYukiwania cYegoś ÜoWXwującegoH gTX ÜoWXwacja
ucYniów Yupełnie oTeVYłaH wVYXVWko VWało Vię nieakWualneH wVYXVWkie „ogonioki” warWe funWa kłakówH gTXż WXÜ jęYXkieÜ już nikW nie Üówił. RoVjanie YoVWali
wXYwoleni Y Wego puVWoVłowia i nagle ja prYeVWałaÜ VłXVYećH bo nie ÜiałaÜ już
praVX. PWeTX Wo bXła cYarna TYiura –gwałWowne poVYukiwanie ÜoWXwacji. ŁXłaÜ pierwVYXÜ egYaÜinaWoreÜ (nr 2 jako egYaÜinaWor ÜaWuralnX)H jeTną
Y pierwVYXcU eTukaWorek ucYenia roVXjVkiego ÜeWoTą koÜunikacXjną. GerÜaniści prYXgoWowali pierwVYą grupę ruVXcXVWów To pracX TalejH ja Vię WaÜ YnalazłaÜ w WXcU grupacU prekurVorVkicU. GTXbXÜ bXła VWarVYaH nie ÜiałabXÜ Wego. CoraY barTYiej uWwierTYałaÜ VięH że cUcę robić WoH co robię.

UYXVkane wXpowieTYi pokaYująH że wXkonXwanie pracX naucYXciela
prYXnoVi VaWXVfakcję roYÜówcYXnioÜ. ŁXć Üoże jeVW Wo Wakże poTXkWowane
wXVokiÜ prYekonanieÜ o właVnej VkuWecYnościH YwiąYanXÜ Y wiarąH że YTołają VproVWać wXÜaganioÜ Tanej VXWuacji. Anna prYXpoÜina YTarYenieH gTX
YoVWała poproVYona prYeY profeVora ucYelni o uTYielanie lekcji Y jęYXka angielVkiegoH kieTX jeVYcYe bXła VWuTenWką.
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Ojciec Wej ucYennicX powieTYiał ÜiH jakie bXłX kuliVX Üojego YaWruTnienia. Jego
YnajoÜXH Üój profeVorH Tał Üu 2 propoYXcjeJ koleżankę Y rokuH kWóra końcYXła
VYkołę w Anglii i Ünie Y WakiÜ koÜenWarYeÜH że WaÜWa barTYo TobrYe Yna angielVkiH a ja nie YnaÜ TobrYeH ale poWrafię naucYXć.

PoTejście To naucYania kulWurX
InWereVujące jeVW poTejście baTanXcU To naucYania kulWurX krajuH kWórego
jęYXka naucYają. Można wXróżnić w niÜ WrYX poVWawXJ faVcXnacjiH pocYucia
obowiąYku wXnikającego Y naucYania prYeTÜioWuH jakiÜ jeVW jęYXk obcXH jak
również poÜinięcia kweVWii naucYania kulWurX w ogóle.
RafaVcXnowana kulWurą gerÜańVką jeVW IngaH co wXnikało Y jej wcYeVnego obXcia Y kulWurą auVWriackąH a Wakże TYięki profeVorowi liWeraWurX. NaucYXcielka ÜówiJ
ŁXłaÜ YafaVcXnowana profeVoreÜ C.H YajęciaÜiH liWeraWurąH kWórą pokaYXwał
naÜ oT innej VWronX. NikW więcej nigTX nie Üówił na WeÜaW PolenliWeraWurH kWóra powVWała na Werenie NieÜiec w XIX wieku po powVWaniacUH kWóra bXła prYXcUXlna PolakoÜ. On naÜ pokaYXwałH że We relacje ÜięTYX PolVką a NieÜcaÜi
bXłX Weż inneH że poWrafili TowarWościować polVki wkłaT w powVWaniaH żebX Vię
uVaÜoTYielnićH icU walkę Y PruVaÜi iWT.

RainWereVowanie kulWurowością prYenioVło Vię Wakże na TXTakWXkę IngiH a w konVekwencji na YainWereVowania jej ucYniówJ
PrYXcUoTYąc (…) na pierwVYą lekcjęH opowiaTałaÜ o innXcU NieÜcacU niż on
Ynali. MówiłaÜ o NieÜcacUH kWórYX buTowali oboYX koncenWracXjneH ale obok
bXł PeiÜar jako kolebka europejVkiego UuÜaniYÜu. PrYXwieViłaÜ porWreWX
GoeWUegoH ScUilleraH prowaTYiłaÜ jakieś WeaWrYXki Ye VcenkaÜi w jęYXku nieÜieckiÜH jakieś konkurVXH VYukaliśÜX ponieÜieckicU ÜaWeriałów w ÜieścieH
prYXwoYiłaÜ albuÜX Y AuVWrii i pokaYXwałaÜ ucYnioÜH co oTbiło Vię na icU YainWereVowaniu jęYXkieÜ.

PoTobną faVcXnację kulWurą i liWeraWurą roVXjVką oTcYuwała Lena. P WaÜWXÜ
cYaVieH w VWanowiVko naucYXciela jęYXka roVXjVkiego wpiVana bXła rola propagaWora kulWurX raTYieckiejH wVpoÜagana TYiałaniaÜi InVWXWuWu PuVYkina i ŁoÜonoVowa Y inWencją prYXgoWowania ÜłoTYieżX To konVuÜpcji kulWurX raTYieckiej w orXginale. Lena nie narYeka na WoH gTXż propagowanie kulWurXH
wXVWawianie „Ożenku” Gogola w orXginalnej werVji w licealnej auliH obcowanie Y liWeraWurą w każTej forÜie ToVWarcYało jej prYXjeÜności.
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Marlena poVWrYega YnajoÜość i konWakW Y nieÜiecką kulWurą jako inWegralnX eleÜenW pracX naucYXciela JO. Mla niej VaÜej liWeraWura i kulWura
Üają ogroÜne YnacYenie.
Jak WXlko ÜaÜ cYaVH ogląTaÜ TYiennikiH całX cYaV Tużo cYXWaÜ. U Ünie w ToÜu całX cYaV leci prograÜ nieÜieckiH najcYęściej prograÜX publicXVWXcYne. JeVWeÜ abVoluWnie na bieżącoH ponieważ uważaÜH że nie Üożna ucYXć jęYXka
w oTerwaniu oT kulWurX Wego kraju. Jeśli nie orienWuję Vię w Wej kulWurYeH w Wej
rYecYXwiVWościH o cYXÜ ÜaÜ Üówić po nieÜiecku? O polVkiej rYecYXwiVWości?

PoTejście gerÜaniVWek i ruVXcXVWki wXraźnie konWraVWuje Y poTejścieÜ
To naucYania kulWurX angliVWki AnnX. P jej wXpowieTYi brakuje iTenWXfikacji
Y kulWurą krajów naucYanego jęYXkaH a naweW wXVWępuje „oTrYucenie” oTcYuć.
Anna opowiaTaJ
ITenWXfikuję Vię Y YewnąWrY. Pewna oVoba powieTYiała Üi o naVYXÜ pierwVYXÜ
VpoWkaniuJ „Taka Angielka prYXVYłaH jeVYcYe w VpóTnicX w kraWę.” Ja jeVWeÜ
i bXłaÜ barTYiej naucYXcieleÜ jęYXka angielVkiego niż angliVWką. TrakWuję angielVki jako Lingua Ńranca. LiWeraWuraH kulWura – Ünie Wo nie pociąga. I poYa
WXÜH nie cYuję i nie cYułaÜ poWrYebX ucYenia o krajuH WXlko ucYenia jako Tawania narYęTYia poroYuÜiewania Vię w Wej VXWuacjiH w jakiej jeVW angielVki obecnie. Cała ÜeWoTXka iTYie w WXÜ kierunkuH probleÜX globalneH ÜięTYXnaroTowe poTręcYnikiH roYÜaiWe akcenWX. To Üi oTpowiaTa. JeTna Y ucYennic proViła
ÜnieH abXÜ To konkurVu ją prYXgoWowała Y wieTYX o Anglii i SWanacU. MXślałaÜ VobieH ŁożeH jak prYXgoWować? NiecU Vobie coś pocYXWa o WXÜ.

NiewąWpliwie każTX naucYXciel Üa Vwoje prYekonania kierujące jego
pracą. CUociaż kweVWie inWerkulWurowości VWanowią ważnX aVpekW TXTakWXki JOH
opinie naucYXcieliH poTobne To WXcUH kWóre preYenWuje Anna nie należą To
rYaTkości. ŁXć Üoże jeVW Wo YwiąYane Ye VpecXfiką naucYanego jęYXka. AngielVki
jako jęYXk globalnX wXYwala inne ocYekiwaniaH niż jęYXki o ÜniejVYXÜ YaVięgu.
NaucYanie aVpekWów kulWurowXcU jeVW cYęVWXÜ arguÜenWeÜ na rYecY wYbuTYania ÜoWXwacji ucYniów To ucYenia Vię jęYXka. P cYaVacUH kieTX nauka jęYXka angielVkiego jeVW uważana Ya norÜęH a jęYXk Ya narYęTYie poWrYebne To
funkcjonowania we wVpółcYeVnXÜ świecieH Üożna naucYanie jęYXka VprowaTYić To VaÜego operowania jęYXkieÜ. Może Vię Wakże YTarYXćH że wieTYa kulWurowa preYenWowana na lekcjacU jęYXka jeVW Tla ucYnia kolejnXÜ poleÜ To porażki. P konVekwencjiH naVWępuje blokaTa w roYwoju innXcU obVYarów jęYXkowXcUH VkuWkująca poTejścieÜ WXpu „nie wieÜH nie cYujęH nie roYuÜieÜ”. R Trugiej VWronXH w Vwojej wXpowieTYi Anna oTnoVi Vię To aVpekWów globalnXcUH
akcenWów ÜięTYXnaroTowXcUH YaWeÜ kulWura prYeY Üałe „k” bXwa obecna na
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jej YajęciacU. Może Wo Wakże wXnikać Y jej oTÜiennej koncepcji naucYania kulWurXH roYuÜianej jako naucYanie wXłącYnie kulWurX wXVokiejH beY oTwołania To
innXcU YnacYeń naucYania kulWurX – inWerkulWurowościH wielokulWurowości cYX
WranVkulWurowości (RiVagerH 1998J 243-252).
PVWXT
PVWXT nie jeVW ToYnanieÜH kWórXÜ luTYie lubią Vię TYielić. OpowiaTania o wVWXTliwXcU VXWuacjacU Üogą naweW po laWacU powoTować Yażenowanie i Y Wego
wYglęTu narraWorYX biografii Üogą inWencjonalnie icU unikać. Pojawienie Vię
wVWXTu w narracjacU Üiało ÜiejVce w reflekVjacU WrYecU naucYXcielek i TlaWego
nie Üożna poÜinąć Wego ToYnania w analiYie ÜaWeriału. CUXba najbarTYiej inWereVującXÜ prYeżXwanieÜ wVWXTu bXłX wVpoÜnienia LenXH ToświaTcYającej upokorYenia Ye wYglęTu na oTbiór jęYXka roVXjVkiego na pocYąWku laW 90.8
ŁXł cYaVH kieTX roVXjVki bXł upokarYanXH lekceważonX jako nie wiaToÜo coH kojarYonX Y MworceÜ CenWralnXÜH warVYawVkiÜ VWaTioneÜ. IÜponowali AnglicXH ŃrancuYi Vwoją kulWurąH prYeTe wVYXVWkiÜ VXWuacją ÜaWerialną (…) wVWXT
Vię bXło prYXYnaćH że ucYX Vię roVXjVkiego.

Lena wVpoÜina niVki VWaWuV roVXjVkiego YwiąYanX Ye Yłą VXWuacją ekonoÜicYną krajów ŃeTeracji RoVXjVkiejH porównXwanie „opłacalności” ucYenia Vię
roVXjVkiego Y ÜożliwościaÜiH jakie Tawała nauka jęYXków YacUoTnicU. CUoć
ÜoWXwacja To nauki jęYXka jeVW kaWegorią pVXcUologicYnąH ucYenie Vię jęYXków
YacUoTnicU jako „inweVWXcja w Viebie” (NorWonH 2013)H jeVW konVWrukWeÜ VocjologicYnXÜH kWórego naWężenie w PolVce prYXpaTło na pocYąWek laW 90. Nauka
niekWórXcU jęYXków nie jeVW uważana Ya inweVWXcję w ViebieH Yaś nauka innXcU
uÜożliwia ToVWęp To więkVYXcU YaVobów ÜaWerialnXcU i VXÜbolicYnXcU.
JeTnak niVki VWaWuV jęYXka roVXjVkiego nie bXł powoTowanX WXlko Yłą VXWuacją ekonoÜicYną cYX VkojarYeniaÜi poliWXcYnXÜi. LenaH jak WwierTYiH ucYXła
„na VWopnie”H całX cYaV „wXWXkając” ucYnioÜ icU błęTX. MoTajeH że VaÜa bXła
ucYona w Wen VpoVóbH gTXż ÜeWoTXka Wo YakłaTała. MYiśH jak prYXYnajeH wVWXTYi VięH że Wak ucYniów WrakWowałaH że Y niekWórXÜi popaTała w konflikWH że
oceniała nie WXlko poVWępX jęYXkoweH lecY Wakże paÜięciowe opanowanie
WekVWu. Mopiero po YeWknięciu Vię Y TXTakWXką YacUoTnią YroYuÜiałaH że Üożna VWawiać oVobne ocenX Ya różne aVpekWX jęYXkaH a TYięki WeÜu wXWłuÜacYXć
8

ŁaTane gerÜaniVWki wVWXTYą Vię Ya wielu wVpółcYeVnXcU naucYXcieliH Yarówno
młoTVYXcUH jak i VWarVYXcU wiekieÜH kWórYX lubią pokaYXwać Vwoją prYewagę i wXżVYość wYglęTeÜ ucYniów i icU roTYiców. Re wYglęTu na ogranicYoną objęWość arWXkułuH ToYnania wVWXTu gerÜaniVWek YoVWałX poÜinięWe.
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ucYniowiH co Üu Vię uTajeH a co jeVYcYe nie. PoniżVYe Vłowa TobrYe iluVWrują
YÜianęH jaka YaVYła w świaToÜości naucYXcielkiJ
P konWakWacU Y RoVjanaÜi ucYniowie bali Vię uVWa oWworYXćH bali VięH że Üówią coś
źle. NagraTYani bXli WXlko ciH kWórYX Üówili WakH abX nie bXli oTróżnieni oT WubXlców. To bXł koVYÜarH a WeraY wVWXT. JeVWeÜ Waka VYcYęśliwaH że Y Wego wXVYłaÜ.

4.3. SprawcYość
TrYeciÜ „klucYeÜ” To baTania biografii eÜerXWowanXcU naucYXcielek bXła
VprawcYośćH TXnaÜiYÜ oTnoVYącX Vię To warVWwX oVobowejH wpłXwającX na
realiYację VaÜopoVWanowieńH a TYięki WeÜu VaÜoVpełnienia. NfekWeÜ VprawcYości jeVW WranVcenTencjaH cYXli prYeraVWanie VaÜego ViebieH polegająca na
WXÜH że „ʽja’ VWaje Vię prYeTÜioWeÜ Tla Viebie VaÜego – prYeTÜioWeÜ woli
jako właTYX VWanowiącego poTÜioWu” (ŁaWacYH 2011J 101). P reYulWacie VWare
VcUeÜaWX okaYują Vię nieprYXTaWne w YÜieniającej Vię rYecYXwiVWościH a wXYwolenieÜ okaYuje Vię VaÜoreflekVjaH prowaTYąca To oTkrXwania nowXcU
perVpekWXw i YnacYeńH VaÜoTYielnego wXWworYenia wieTYXH a co Ya WXÜ iTYieH
poWężnej YÜianX roYwojowej. Próbując VprowaTYić prYXkłaTX VprawcYości
narraWorek To „wVpólnego Üianownika”H okaYuje VięH że wXwoTYą Vię one
Y poWrYebX YÜianXH poTXkWowanej pragnienieÜ uaWrakcXjnienia lekcji JOH poWrYebą akWXwności i aÜbicjąH VprowaTYającej Vię naVWępnie To wXpracowania
właVnej koncepcji TXTakWXcYnej. PrYXjrYXjÜX Vię YaWeÜ WeÜuH co baTane VaÜoTYielnie YTecXTowałX i realiYowałX w pocYuciuH że poVWępują VłuVYnie.
ŁorXkając Vię Y probleÜeÜ niVkiej ÜoWXwacji ucYniówH Inga poVWawiła na
kulWurę wXVoką krajów nieÜieckojęYXcYnXcU. PóźniejH gTX YainWereVowanie wYrosłoH jej lekcje oYnacYałX VkuWecYne prYXgoWowXwanie To egYaÜinu ÜaWuralnego
i oliÜpiaT jęYXkowXcU. GroÜaTYiła w WXÜ celu WeVWXH prYepiVXwała je oTręcYnie
prYeY kalkęH kolekcjonowała VWare poTręcYniki To nieÜieckiegoH kWóre ToVWarcYałX
nieYnanXcU wcYeśniej WekVWów To roYwijania Vprawności cYXWaniaH pożXcYała Vwoje kViążki. To wXVWarcYXłoH abX YawVYe Üieć cUęWnXcU ucYniów To pobierania
u niej nauki. MarlenieH Y koleiH bliżVYe bXłX koncepcje wXcUowawcYe oT TXTakWXcYnXcU. Jej ÜoWWo VWanowiło bXcie VprawieTliwXÜH Tocenianie wVYXVWkiegoH
nagraTYanie ucYniówH YwłaVYcYa WXcU Üniej YTolnXcU jęYXkowoH Ya Trobne VukceVX. P roYÜowie VWwierTYiłaH że jej VWraWegia VprawTYa Vię To Wego VWopniaH iż nigTX
żaTen Üniej YaawanVowanX jęYXkowo ucYeń nie powieTYiał nic krXWXcYnego poT
jej aTreVeÜ. IVWoWne jeVWH że Marlena ToVWrYega ucYnia prYecięWnego. P TYiViejVYXcU cYaVacUH kieTX awanV naucYXciela YależX oT licYbX wXproÜowanXcU oliÜ-
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pijcYXków9H a YTolności ucYnia poTkreśla Vię na każTXÜ krokuH WroVka o Wak YwanXcU „ucYniów śroTka”10H kWórXcU jeVW najwięcejH wXTaje Vię opWXÜalną. ParWo
prYXpoÜniećH że jeTną Y cecU Tobrego naucYXciela jeVW uÜiejęWność VkuWecYnej
pracX Y ucYnieÜ VłabVYXÜH gTXż YTolnX ucYeńH wVpieranX i ÜoniWorowanX prYeY
naucYXcielaH YwXkle poWrafi ucYXć Vię VaÜ.
MXTakWXka jęYXka roVXjVkiego LenX poTlegała VYerVYXÜ wpłXwoÜ kulWurowo-VpołecYnXÜ. JeVYcYe prYeT WranVforÜacją uVWrojowąH regularnie oWrYXÜXwała
oT YnajoÜXcU RoVjan wVpółcYeVną praVę i liWeraWuręH WworYąc najlepiej wXpoVażonX gabineW jęYXka roVXjVkiego w Üieście. TwierTYiłaH że poTręcYnikowe WekVWX
o ProVi WrakWorYXVWceH piVane propaganTowXÜ jęYXkieÜ cYX VWreVYcYenia fragÜenWów TołVWoja Y nacUXlenieÜ proVowieckiÜH nie oTpowiaTałX ÜenWalności
ucYnia VYkołX śreTniej. ŚwiaToÜie prYekaYXwała iÜ Vwoją paVję i Vwoje eÜocjeH
co wXVWarcYałoH abX oTnoVić VukceVX TXTakWXcYne. OieTX w laWacU 90. nie Üiała
WekVWówH gTXż To jęYXka TołVWojaH Ye wYglęTu na niVki poYioÜ ucYniówH wrócić nie
bXło ÜożnaH wraY Y innXÜi ruVXcXVWkaÜiH pobierała lekcje oT YacUoTnicU TXTakWXkówH VWworYXła grupę ogólnopolVkąH a nową wieTYę prYekuwała w nowe VWanTarTX i poTręcYniki. UYnałaH że jako ruVXcXVWkaH Üa najwięcej To Yrobienia na
polu ÜeWoTXcYnXÜ Y powoTuH jak VWwierTYiłaH „TługoleWniego Yacofania TXTakWXcYnego”. Co ciekaweH Lena YawVYe uważała Vię Ya prakWXkaH kWórX nie Üa pragnienia prYekaYXwania Vwojej wieTYX innXÜ. Jej relacje Y ucYniaÜi poTXkWowane
bXłX paVjąH wXnikającą Y jej oVobowościH ToświaTcYenia i konWakWów. TwierTYiłaH
że „Üoże poTpowieTYiećH poÜócH określić ÜożliwościH poTYielić Vię Vwoją wieTYą”H naWoÜiaVW nigTX nie oTważyłabX Vię nakaYać koÜuśH jak Üa Vię ucYXćH gTXż
Wak barTYo jeVW Wo YwiąYane Y oVobowością oVobX ucYącej Vię. PXpowieTź LenX
oTpowiaTa wVpółcYeVnXÜ TXVkurVoÜ gloWWoTXTakWXcYnXÜH gTXż proÜuje auWonoÜię ucYnia. PoÜiÜo fakWuH iż TXTakWXka roVXjVka bXłaH jak uważała LenaH YapóźnionaH naucYXcielka poWrafiła oTwrócić Vię oT obowiąYującXcU poTręcYników
i w prYeVWrYeniH w kWórej wolno jej bXło Vię poruVYaćH oTnaleźć Vwój klucY To roYwijania paVji u ucYniów.
TenTencje bunWownicYe Üiała Weż Anna. Już w VYkole śreTniejH poWrafiła
wXÜXślić VpoVób na prYeWrwanie nuTnXcU lekcjiH ucYąc Vię VaÜoTYielnie WegoH
co pragnęła wXraYić. PoniżVYe Vłowa iluVWrują jej YabawX poTcYaV lekcjiJ
PoTręcYniki wWeTX bXłX Wakie VYareH cYarno-białeH jakaś iluVWracja cYaVaÜi
prYeTVWawiająca roTYinę PilVonów. Siłą rYecYX prYerabiałaÜ Wen poTręcYnik
9

LicYba oliÜpijcYXków jeVW poTVWawowXÜ krXWeriuÜ poWrYebnXÜ To YTobXcia VWopnia profeVora oświaWX.
10
TerÜin cYęVWo VWoVowanX prYeY konVulWanWów ÜeWoTXcYnXcU ośroTków ToVkonalenia naucYXcieli.
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i Viłą rYecYX YabijałaÜ cYaV na lekcjiH gTXż ucYąc Vię ToTaWkowo w NÜpikuH bXłX
Wo Tla Ünie rYecYX łaWwe. RaYeÜ Y koleżankąH Weż YaawanVowaną jęYXkowoH
WworYXłaÜ nowe cYXWankiH Y nowXÜi UiVWorXjkaÜi o PilVonacU. CYXWając na
prYXkłaT o WXÜH że Tr PilVon jeTYie na konferencję To NTXnburgaH w TXÜkacU
wXÜXślałyśÜX nowe VXWuacje w jęYXku angielVkiÜH że Üa kocUankę w NTXnburguH że icU córka SuVan jeVW naVWoleWnią proVWXWuWkąH Yaś VXn PeWerH poT
wpłXweÜ narkoWXkówH Tokonuje właÜań. I Wak prYeWrwałaÜ We 4 laWa Y PilVonaÜiH niecUcącX Vię ucYąc.

Na VWuTiacU YTecXTowała Vię na YTrowoWnX urlop TYiekańVkiH lecY abX nie
Wracić konWakWu Y ucYelniąH wXÜXśliła koło naukoweH powołała WrYXoVobowX
YarYąTH uWworYXła VekcjeH YapraVYała prelegenWów To icU prowaTYeniaH
a uwieńcYenieÜ TwócU laW TYiałalności koła bXła organiYacja TwócU ogólnopolVkicU konferencji VWuTenckicU.
PoT koniec pracX YawoTowejH Anna opracowała Vwoją właVną ÜeWoTę
naucYania jęYXka angielVkiego oVób ToroVłXcUH oparWą na graÜaWXce i proceTuracUH powVWałą na poTVWawie obVerwacji ucYniów prYeY 20 laW. Jej ÜeWoTaH
kWórą VWoVuje na lekcjacU prXwaWnXcUH polega na nieYwXkle uporYąTkowanXÜ
ToVWarcYaniu wieTYX. P Wej ÜeWoTYieH Yagubienie ucYnia Üoże Wrwać WXlko prYeY
ÜoÜenWH gTXż Anna wieH kWórą proceTuręH w VWoVunku To jakiego ucYniaH należX wprowaTYić. Można powieTYiećH że TecXYje i TYiałania AnnX bXłX opWXÜalne
Tla niej w VXWuacjacU jęYXkowXcUH w kWórXcU Vię YnalaYła. Jako ucYennicaH poWrafiła ucYXć Vię rYecYX nowXcU na lekcjacU angielVkiegoH poÜiÜo nuTnXcU i łaWwXcU Tla Viebie lekcji. Jako VWuTenWkaH poWrafiła ToprowaTYić To Yałożenia koła
naukowegoH ToVWarcYającego jej VaÜej nowXcU wrażeń i uYnania. Jako naucYXcielkaH opracowała Vwoją ÜeWoTę naucYaniaH oparWą na graÜaWXceH bXć Üoże
barTYiej oTpowiaTającą jejH niż jej ucYnioÜ. P narracji AnnX nie iVWnieją probleÜX Y Üało YÜoWXwowanXÜi ucYniaÜiH niVkiÜ VWaWuVeÜ jęYXka angielVkiegoH
kWóre wXVWąpiłX u gerÜaniVWek cYX ruVXcXVWki. R biografii AnnX TowiaTujeÜX
VięH że Vą naucYXciele poTporYąTkowującX Vwoje TYiałania WeÜuH co jeVW najlepVYe Tla nicU VaÜXcUH cUoć inni również Üogą VkorYXVWać na WXcU wXboracU.

5. ReflekVje końcowe
RgroÜaTYonX ÜaWeriał eÜpirXcYnX ToWXcYącX analiYX biografii 4 naucYXcielek
wXYnacYa VYeroki Weren ekVploracji. NieÜniejH Y reWroVpekWXwnego punkWu wiTYenia auWorkiH analiYa ÜaWeriału nie bXła łaWwXÜ YaTanieÜ. PażnXÜ YbioreÜ
cYXnników bXłX różnice jakościowe w narracjacU – inTXwiTualne cecUX narraWorekH Wakie jak reflekVXjnośćH paÜięć auWobiograficYnaH Vkłonność To TługicU
bądź króWkicU wXpowieTYiH VWopień oWwarWości cYX Yaufania To baTacYki. P WXÜ
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baTaniu VYkieleWeÜ naTającXÜ kVYWałW bXło poVYukiwanie „klucYa” To naucYXcielaH Y wXkorYXVWanieÜ koncepcji Yaproponowanej prYeY PojWXłę. MYięki WeÜu
Üożna bXło YiTenWXfikować wXVWępowanie prYejawów reakWXwnościH eÜoWXwności i VprawcYości w biografiacU YawoTowXcU narraWorek w różnXcU faYacU icU
żXciaH uporYąTkować icU ToświaTcYeniaH naTać iÜ VenV. Jakie walorX eTukacXjne i poYnawcYe ÜożeÜX Ynaleźć w ToświaTcYeniacU bXłXcU naucYXcielek? CYego ÜożeÜX naucYXć Vię Y baTania icU biografii lub icU krXWXcYnej reflekVjiH
w oTnieVieniu To pXWań baTawcYXcU poVWawionXcU w projekcie? OWo najważniejVYe wVWępne wnioVki Y całego projekWu baTawcYegoJ
1. PXbór YawoTu naucYXciela JO jeVW cYęVWo prYXpaTkowXH cUoć Üożna
go polubić i cYerpać VaWXVfakcję Y wXkonXwania go. O raTości i inVpiracji Üoże TecXTować paVja ucYenia Vię jęYXka i poYnawania kulWurX
Tanego kraju (prYXkłaTX gerÜaniVWek i ruVXcXVWki)H jak również poVWawa auWonoÜicYna naucYXciela polegająca na nieuVWannXÜ poVYukiwaniu właVnXcU roYwiąYań TXTakWXcYnXcU (prYXkłaT angliVWki).
2. NaucYanie eleÜenWów kulWurowXcU na lekcji JO Üoże Yależeć oT VWaWuVu
naucYanego jęYXka. P prYXpaTku jęYXków Üniej popularnXcUH naucYanie
o kulWurYe Tanego kraju Üoże ÜoWXwować ucYniów To naukiH w prYXpaTku jęYXków barTYo popularnXcUH wprowaTYanie eleÜenWów kulWurowXcU Üoże nie Üieć YnacYenia w YwiękVYaniu ÜoWXwacji ucYnia.
3. Łiografie Vą YawVYe oVaTYone w konWekście VpołecYno-kulWurowo-poliWXcYnXÜH a YaWeÜ TobrYe obraYująH kWóre cYXnniki Y perVpekWXwX cYaVuH
VWają Vię najważniejVYe Tla konkreWnego naucYXciela. Miniona epoka wXróżniała naucYXcieli jęYXka roVXjVkiegoH Yaś TekaTa po-WranVforÜacXjna
wXraźnie preferowała naucYXcieli jęYXków YacUoTnicUH VpXcUając naukę
jęYXka roVXjVkiego na Taleki plan. PVpółcYeśni polVcX naucYXciele
(YwłaVYcYa jęYXka francuVkiego i nieÜieckiego) również borXkają Vię
Y probleÜaÜi beYrobocia cYX koniecYnością prYekwalifikowania VpowoTowanXÜi niVkiÜ VWaWuVeÜ naucYanXcU prYeY nicU jęYXków. NależX jeTnak paÜięWaćH że niecUęć To nauki konkreWnego JO w TanXÜ ÜoÜencie
UiVWorXcYnXÜ Üa cYęVWo poTłoże eÜocjonalneH a nie racjonalne.
4. AnaliYowanie biografii YawoTowXcU bXłXcU naucYXcieli JO uÜożliwia
poYnanie inTXwiTualnXcU ToświaTcYeń konkreWnXcU oVóbH jak również rekonVWrukcję ogólnXcU pogląTówH poVWawH TecXYji cecUującXcU
tę grupę YawoTową. MlaWego biografia Üoże Vłużyć Ya ważną prYeVWrYeń ucYenia Vię prYXVYłXcU naucYXcieli. OprócY roYVYerYenia wieTYX
peTeuWologicYnejH poYnanie biografii innXcU Üoże wYÜocnić kanTXTaWów na naucYXcieli w icU YawoTowXcU wXboracUH YÜniejVYXć VWreV
i fruVWrację YwiąYaną Y poTjęcieÜ YawoTu peTagogaH jeTnXÜ VłoweÜH ucYXnić icU barTYiej VaÜoświaToÜXÜi i TojrYałXÜi.
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5. RaVWoVowanie WriaTX reakWXwność-eÜoWXwność-VprawcYość uÜożliwia
baTania biografii naucYXcieli w cYaVieH a Wakże porównanie VWanów prYeVYłXcU Y obecnXÜi. Można wXkorYXVWać Wę koncepcję w celu baTania
wVkaźników reakWXwnościH eÜoWXwności i VprawcYości kanTXTaWów na
naucYXcieli JOH prognoYując WXÜ VaÜXÜ reakcjeH eÜocjeH cYX warWości
uYnawane prYeY konkreWne oVobXH jak również icU YÜienność w cYaVie.
PoTVuÜowując roYważaniaH auWorka żXwi naTYiejęH że niniejVYe opracowanie YacUęci To VYerYej YakrojonXcU baTań naT prYebiegieÜ karier YawoTowXcU eÜerXWowanXcU naucYXcieli JOH kWóre To Wej porX nie bXłX prYeTÜioWeÜ pogłębionej reflekVji.
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foreign language WeacUer Wraining
4. Nwa CYajka – AnalXViV of WUe reflecWive WUinking abiliWieV of
pre-Vervice WeacUerV
5. HaTrian LankiewicY – ReflecWion builW on languaging aV an
alWernaWive Wo feeTbackJ Meveloping proceTural language
awareneVV of WUe conVWrucWioniVW naWure of knowleTge anT
language among proVpecWive L2 language WeacUerV
6. OrYXVYWof OoWuła – New WecUnologieV in WUe claVVroomJ TUe
caVe of proVpecWive language WeacUerV
7. MałgorYaWa JeTXnak – Council of Nurope anT Nuropean
CommiVVion iniWiaWiveV VupporWing reflecWion on foreign
language learning anT WeacUing proceVVeV
8. OaÜila Ciepiela – ReflecWion on pracWice anT WeacUer Vocial
iTenWiWX in WUe communiWX of pracWice
9. MoroWa PerbińVka – ProfeVVional biograpUX aV a Vource of
knowleTgeJ AuWobiograpUic reflecWionV of reWireT language
WeacUerV
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MNOLARACJA CRŁONOOPSOA
NiniejVYXÜ proVYę o prYXjęcie Ünie w pocYeW cYłonków
POLSOINGO TOPARRQSTPA NNOŃILOLOGICRNNGO
naYwiVko
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JeVWeÜ naucYXcieleÜH TokWoranWeÜH VWuTenWeÜ*
OświaTcYamH żeJ
·
YnanX Üi jeVW SWaWuW PTN i akcepWuje jego poVWanowienia
(Yob. UWWpJIIwww.polWowneo.org)H
·
YobowiąYuję Vię To corocYnego uiVYcYania VkłaTki cYłonkowVkiejH
·
wXrażaÜ YgoTęInie wXrażaÜ YgoTX* na uÜieVYcYenie Üojego naYwiVka na VWronie
www PTN w InWernecieH
·
wXrażaÜ YgoTęInie wXrażaÜ YgoTX* na uÜieVYcYenie Üojego naYwiVka i aTreVu inWerneWowego na VWronie www PTN w InWernecie.
* niepoWrYebne Vkreślić
----------------------------TaWaIpoTpiV

SkłaTka cYłonkowVka Ya rok 2014 wXnoVi 40 Ył Tla TokWoranWów i VWuTenWówH
60 Ył Tla poYoVWałXcU cYłonków.
OonWo PTNJ ŁRPŁO oITurek 36 1090 1229 0000 0001 1331 9397
PXpełnioną Teklarację wraY Y TowoTeÜ wpłaWX proViÜX prYeVłać na aTreV VieTYibX PTN
(Teklarację cYłonkowVką można wypełnić na VWronie www).
PolVkie TowarYXVWwo NeofilologicYne RarYąT GłównX
CollegiuÜ NovuÜ UAM
al. NiepoTległości 4H pokój 014
61-874 PoYnań
aTreV inWerneWowXJ UWWpJIIwww.polWowneo.org

