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UniwerVXWeW JagiellońVki 

MYNAÓIOA I STRUOTURA GRUPY P OLASIN JĘRYOOPNJ 

Group TynaÜicV anT group VWrucWure in WUe language claVVrooÜ 

TUe preVenW paper TeVcribeV variouV pVXcUo-Vocial pUenoÜena WUaW 
occur in groupVH in parWicular in WUe language claVVrooÜ. NacU group 
paVVeV WUrougU five TevelopÜenWal VWageV calleT forÜingH VWorÜingH 
norÜingH perforÜing anT aTjourning. Muring WUeVe pUaVeV learnerV’ 
beUavior anT aWWiWuTeV cUangeH wUicU ofWen leaTV Wo conflicWV beWween 
WUe WeacUer anT WUe VWuTenWV. TUe VWrucWure of WUe group TevelopV in 
parallel wiWU iWV TXnaÜicV. SWuTenWV aTopW Veveral roleV in WUe groupH 
VucU aVH for exaÜpleH leaTerH experW or ouWViTer. 

 
 
Nauka jęYXka obcego najcYęściej oTbXwa Vię grupacU. Rajęcia inTXwiTualne 
naucYXciel – ucYeń Üogą VWanowić uYupełnienie nauki w śroTowiVku klaVX lek-
cXjnej. JeTXną forÜą Vą one najcYęściej w prYXpaTku oVób ToroVłXcUH kWóre Ya-
końcYXłX już eTukację VYkolną cYX akaTeÜicką. P oVWaWniÜ cYaVie wYroVło Yain-
WereVowanie baTacYX Yłożonością cYXnników wpłXwającXcU na nabXwanie jęYXka 
obcego i wXnikającą Y niej nieÜożnością jeTnoYnacYnego prYewiTYenia WeÜpa 
nauki cYX Üożliwości oViągnięcia określonego poYioÜu koÜpeWencji jęYXkowXcU. 
WśróT jęYXkowXcUH pVXcUologicYnXcU i VpołecYnXcU YÜiennXcU warunkującXcU 
naukę jęYXka wXÜienia Vię najcYęściej poTobieńVWwo ÜięTYX jęYXkieÜ wXjścio-
wXÜ (ojcYXVWXÜH pierwVYXÜ jęYXkieÜ obcXÜ) a jęYXkieÜ akWualnie nabXwanXÜH 
VWopień świaToÜości ÜeWajęYXkowej ucYniaH jego ÜoWXwacjęH VWraWegie ucYenia 
VięH pocUoTYenie VpołecYneH inWeligencję cYX uYTolnienia jęYXkowe.  

MiÜo świaToÜości wXVWępowania Wak wielu cYXnników naucYXciel ję-
YXka obcego niejeTnokroWnie YoVWaje YaVkakiwanX VXWuacjaÜiH gTX ToWXcU-
cYaV cUęWnie wVpółpracującX ucYniowie nagle prYeVWają prYXgoWowXwać Vię 
To YajęćH gTX ÜiÜo nieYÜienionXcU warunków nauki i ÜeWoT naucYania 
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klaVa wXTaje Vię nie roYuÜieć prYekaYXwanego ÜaWeriałuH gTX ucYniowie 
YacYXnają kweVWionować polecenia naucYXciela cYX wręcY wXraźnie okaYXwać 
Üu Vwoje nieYaTowolenie. NiejeTen naucYXciel jęYXka obcego Y pewnością 
YaTawał Vobie pXWanieH TlacYego poTcYaV pracX w paracU cYX poTgrupacU 
niekWóre oVobX wXkonują Tane YaTanie Y YaangażowanieÜ i w wXYnacYonXÜ 
cYaVieH inne końcYą już po Üinucie i VieTYą beYcYXnnieH nie poTWrYXÜując 
konWakWu Y innXÜi oVobaÜi Y poTgrupX. Równie YaVWanawiające Vą Y pewno-
ścią VXWuacjeH gTX naucYXciele poTcYaV roYÜowX na WeÜaW Tanej klaVXIgrupX 
ucYniów Üają oTÜienne YTanieJ weTług jeTnego Y nicU ucYniowie bXli 
uprYejÜiH cUęWnie wXkonXwali ćwicYeniaH bXli w VWoVunku To Viebie żXcYliwi i 
cUęWni To poÜocX. RTanieÜ innego naucYXciela ucYniowie niecUęWnie wVpół-
pracowali Ye VobąH bXli we wYajeÜnej rXwaliYacjiH nieuprYejÜiH nie wXkonX-
wali poleceń prowaTYącego. Można bX oTnieść wrażenieH że roYÜawiają o 
TwócU różnXcU klaVacU. Takie YjawiVka VWanowią naÜacalnX prYXkłaT YÜian 
YwiąYanXcU Y TXnaÜiką grupX jako całościH YÜian YacUoTYącXcU w jej VWrukWu-
rYe w cYaVie i wpłXwającXcU nie WXlko na wYajeÜne relacje ÜięTYX ucYniaÜiH 
cYX ÜięTYX ucYniaÜi a naucYXcieleÜH lecY Wakże na Üożliwość prowaTYenia 
TXVkurVu jęYXkowego i VaÜ proceV nauki jęYXka obcego.  

 
1. OlaVa jęYykowa jako grupa 

 
P Vocjologii i pVXcUologii VpołecYnej wXróżnia Vie WrYX WXpX YbiorowiVk luTY-
kicUJ WłuÜH grupę i YeVpół. TłuÜeÜ określa Vię Ybiór oVób nieYwiąYanXcU Ye 
VobąH YnajTującXcU Vie w TanXÜ ÜiejVcu i o Tanej porYe. Łędą niÜ więc 
klienci w Vklepie cYX paVażerowie auWobuVu. ReVpół Wo wXVoko YorganiYowa-
nX Ybiór oVóbH kWóre YebrałX Vię w określonXÜ celu i gTYie każTa Y oVób Üa 
prYXpiVane konkreWne YaTania To realiYacji celu. Ra YeVpołX uYnać Üożna 
lekarYX i perVonel poÜocnicYX poTcYaV operacji cYX TrużXnę piłkarVką. Grupa 
naWoÜiaVW Wo Ybiór oVóbH kWóre YebrałX Vię w określonXÜ celu i wVpółTYiałają 
Ye Vobą To jego oViągnięcia. Grupą w WakiÜ roYuÜieniu bęTYie klaVa VYkolnaH 
grupa WurXVWów wXruVYająca na wVpólną wXciecYkę cYX grupa WerapeuWXcYna.  

Grupa cUarakWerXYuje Vię określonXÜi cecUaÜiJ 
· w jej VkłaT wcUoTYą co najÜniej Twie oVobXH 
· jej cYłonkowie cYują Vię YwiąYani Ye Vobą i Üają świaToÜość prYXna-

leżności To grupXH 
· wXVWępuje pewna ilość wXraźnie określonXcU bądź niepiVanXcU norÜ 

i YaVaTH VłużącXcU oViągnięciu YaÜierYonego celuH  
· w Wrakcie jej Wrwania grupa wXWwarYa cUarakWerXVWXcYną Tla niej kul-

Wurę oraY WożVaÜośćH 
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· poTVWawowe YnacYenie Tla grupX Üają relacje inWerperVonalne oraY 
wYajeÜne powiąYania ÜięTYX ucYeVWnikaÜiH 

· abX praca w grupie bXła VkuWecYnaH ÜuVi iVWnieć równowaga ÜięTYX 
celeÜ grupX a proceVeÜ wVpółpracX cYłonków grupX (ŁriTH 2008). 

 
RjawiVkaÜi WocYącXÜi Vię grupacU YajÜowali Vię baTacYe już na pocYąWku 

XX wiekuH prYX cYXÜ punkW ciężkości VpocYXwał na aVpekcie WerapeuWXcYnXÜ. 
Łurrow (1928) jako pierwVYX użył pojęcia grupa jako całość (group aV a wUole) 
oraY roYpoYnałH że YjawiVka ToWXcYące grup funkcjonują nieYależnie oT YacUowań 
i TYiałań poVYcYególnXcU jej cYłonków. Pe wcYeVnXÜ okreVie baTań Y YakreVu 
pVXcUologii VpołecYnej na różnice w YacUowaniacU grupX i jeTnoVWek Ywrócili 
Wakże uwagę McMougall (1921) i AllporW (1924). MorenoH Wwórca pVXcUoTraÜX i 
VocjoÜeWriiH wVkaYXwał na Yależność ÜięTYX iVWnienieÜ i funkcjonowanieÜ gru-
pX a YacUowanieÜ Vię jej cYłonków we wYajeÜnej inWerakcji. Moreno poTkreślał 
Wakże ważność VpoWkania na kVYWałWowanie Vię oVobowości cYłowieka i jego rela-
cji Y innXÜi oVobaÜi w grupie (MorenoH 1953). PeTług Murkina (1980) grupa Wo 
żXwX VXVWeÜ YÜieniającXcU Vię poTÜioWówH inforÜacji i energii. 

OlaVa VYkolna cYX klaVaIgrupa jęYXkowa Vpełnia więc wVYXVWkie krXWeria 
grupX Y TefinicXjnego punkWu wiTYenia. Ma ona wVpólnX celJ naukę jęYXka 
obcego. P klaVie jęYXkowej jeVW oT około TYieVięciu To około TwuTYieVWu oVób. 
SWanowi Wo YaWeÜ WYw. „grupę śreTnią” poT wYglęTeÜ wielkości (grupX Üałe 
licYą poniżej TYieVięciu cYłonkówH śreTnie – oT TYieVięciu To 20-25 oVóbH na-
WoÜiaVW  Tuże  powXżej  TwuTYieVWu  oVób).  CYaV  Wrwania  grupX  jęYXkowej  uYa-
leżnionX jeVW oT inVWXWucjiH w kWórej jeVW WworYona. P prYXpaTku króWkicU kur-
Vów Üoże bXć Wo okreV kilkuWXgoTniowX lub kilkuÜieVięcYnXH w VYkołacU na 
poYioÜie poTVWawowXÜH ponaTpoTVWawowXÜ i śreTniÜ grupa jęYXkowa iVW-
nieje WrYX To VYeściu laWH poTobnie na poYioÜie VYkolnicWwa wXżVYego (TwaH 
WrYX lub pięć laW). OlaVX jęYXkoweH w oTróżnieniu oT np. grup WerapeuWXcYnXcU 
Üają YaYwXcYaj cUarakWer grup YaÜknięWXcUH WYn. VkłaT jej cYłonków nie ulega 
raTXkalnXÜ YÜianoÜ. Mogą YTarYXć Vię oTejścia pojeTXncYXcU oVób lub Tołą-
cYenie nowXcU ucYniów. PiękVYość ucYeVWników poYoVWaje jeTnak w grupie To 
końca jej iVWnienia. NaucYXciel Y YaVaTX prowaTYi ucYniów prYeY całX cYaV. RTa-
rYają Vię jeTnak prYXpaTki  YÜianX ucYącego po określonXÜ eWapie  nauki  (Ve-
ÜeVWrH rok) bądź równoległe prowaTYenie Yajęć jęYXkowXcU prYeY kilku na-
ucYXcieli (np. na filologiacU). PrYeY Wen okreV WworYą i roYwijają Vię relacje Üię-
TYX cYłonkaÜiH kVYWałWują określone wYorce YacUowańH wVpólne powieTYeniaH 
norÜX (Yarówno WeH narYucane prYeY VaÜą inVWXWucję prYX prowaTYącego jak i 
niepiVane – np. YajÜowanie ÜiejVc w Vali lekcXjnej).  
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2. MynaÜika grupy 
 

PrYX porównaniu YjawiVk YacUoTYącXcU w różnXcU grupacU (TYieciH ÜłoTYieżXH 
ToroVłXcUH grup YłożonXcU Y VaÜXcU ÜężcYXYn bądź Y VaÜXcU kobieW) baTacYe 
YauważXli pojawiającą Vię YÜienność YacUowań cYłonków w Wrakcie ucYeVWnic-
Wwa w grupie.  Lewin Yaproponował w YwiąYku Y  WXÜ nowe VpojrYenie  na ów 
Wwór VpołecYnXH oTcUoTYąc oT opiVu grupX jako Ybioru oVób cUarakWerXYują-
cXcU Vię pewnXÜ poTobieńVWweÜ (płciH pocUoTYeniaH YawoTu cYX poVWawX)H 
lecY poTkreślając TXnaÜicYną Yależność ÜięTYX cYłonkaÜi grupXIpoTgrupX 
oraY wpłXw różnXcU proceVów na YÜianX icU YacUowań (LewinH 1939H 1992).  

Lewin oraY Moreno uważani Vą Ya Wwórców TXnaÜiki grupX jako jeTne-
go Y obVYarów YainWereVowań pVXcUologii VpołecYnej. P Wrakcie roYwoju Wej 
TYieTYinX opracowano VpecXficYne VWopnie roYwojowe grupXH Ywane faYaÜi i 
cUarakWerXYujące Vię określonXÜi cecUaÜi. RauważonoH że każTa grupa prYe-
cUoTYi prYeY We VaÜe eWapX w VwoiÜ roYwoju. NajcYęściej prYXWacYanXÜ Üo-
TeleÜ TXnaÜiki grupX jeVW ÜoTel TuckÜana (1965)H pocYąWkowo VkłaTającX 
Vię Y cYWerecU faYH a naVWępnieH w wXniku TalVYXcU obVerwacji i baTańH roYVYe-
rYonX To pięciu faY (TuckÜan i JenVenH 1977). P konWekVWacU pracX Y YeVpoła-
Üi ÜoTel Wen naYXwanX Weż bXwa „YegareÜ roYwoju YeVpołów” (VoigWH 1993H 
GellerW i NowakH 2007). TuckÜan Tokonał VXnWeYX wXników baTań prYeprowa-
TYonXcU na ponaT pięćTYieVięciu grupacU różnego roTYaju (grupacU Werapeu-
WXcYnXcUH laboraWorXjnXcUH WreningowXcU i WYw. grupacU naWuralnXcU) i na poT-
VWawie YeVWawienia wVpólnXcU YacUowań YaobVerwowanXcU prYeY baTacYX 
Yaproponował użXwanX To TYiś ÜoTel faY TXnaÜiki grupX. 
ŃaYX roYwoju grupXJ 

1. ŃaYa orienWacji. 
2. ŃaYa konflikWu. 
3. ŃaYa Yaufania. 
4. ŃaYa konVWrukWXwnej wVpółpracX. 
5. ŃaYa roYVWania. 

 
2.1. FaYa orienWacji 

 
PierwoWnie Wen VWopień roYwoju naYXwanX bXł proceVeÜ forÜowania Vię 
grupX (forming). Obecnie cYęściej pojawia Vię WerÜin „faYa orienWacji”H TYięki 
cYeÜu poTkreślanX jeVW eleÜenW roYeYnawania Vię w nowej VXWuacji bXcia w 
grupieH a nie WXlko fakW WworYenia Vię grupX. PoTVWawowXÜi cecUaÜi wXróż-
niającXÜi Wę faYę jeVW WeVWowanie i Yależność. Pojęcie „WeVWowanie” oTnoVi Vię 
To VprawTYaniaH jakie YacUowania Üogą bXć YaakcepWowane Yarówno prYeY 
prowaTYącego (WreneraH naucYXcielaH WerapeuWę) oraY prYeY poYoVWałXcU 
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cYłonków grupX. MYięki WeÜu ucYeVWnicX próbują YiTenWXfikować powiąYania 
na poYioÜie inWerperVonalnXÜ jak i na poYioÜie naTrYęTnego celu grupX.  
R WeVWowanieÜ YwiąYana jeVW Yależność w VWoVunku To prowaTYącegoH innXcU 
oVób Y grupX bądź iVWniejącXcU VWanTarTów cYX narYuconej VWrukWurX. 

Jak GellerW i Nowak (2007) poTkreślająH faYę Wę cUarakWerXYuje Tuża 
niepewność. CYłonkowie grupX użXwają określonXcUH rXWualnXcU VpoVobów 
koÜunikowania Vię. PiTocYne jeVW Yaciekawienie WXÜH co naVWąpi oraY goWo-
wość To ToVWoVowania Vię To norÜ i YaVaTH YwiąYana głównie Y YależnościąH 
cUarakWerXYującą Wę faYę. Grupa jako całość jeVYcYe nie iVWnieje. UcYeVWnicX 
poWrYebują jaVnXcUH określonXcU VWrukWurH żebX pocYuć Vię pewnie i poYnać 
VWawiane iÜ ocYekiwania. RaTanieÜ prowaTYącego jeVW prYeTe wVYXVWkiÜ 
prYeTVWawienie ogólnXcU warunków pracX w grupie (VWrukWurX cYaVowejH 
VWawianXcU celówH wXÜagań inVWXWucjonalnXcU oraY inTXwiTualnXcU). PoYa 
WXÜ powinien on Vwoją poVWawą wYbuTYić Yaufanie ucYeVWników YarównoH co 
To jego koÜpeWencji ÜerXWorXcYnXcU jak i oVobowościowXcU (YaTbanie o 
Tobrą aWÜoVferę pracXH ocUrona prYeT wXśÜianieÜ cYX TeprecjonowanieÜ). 
CeleÜ akWXwności prowaTYącego na WXÜ eWapie pracX Y grupą jeVW uÜożli-
wienie pocYucia Vię w grupieH YÜniejVYenie niepewności i lęku prYeT oceną i 
VWworYenie TobrXcU warunków To wVpólnej pracX.  

 
2.2. FaYa konflikWu 

 
PXjąWkowość faYX konflikWu ToVWrYec Üożna cUoćbX w WerÜinacU ją określają-
cXcU. P liWeraWurYe prYeTÜioWu poYa powVYecUnie prYXjętą naYwą „faYa kon-
flikWu” pojawiają Vię VforÜułowania „faYa konflikWu i Yajęcia poYXcji” (GellerW i 
NowakH 2007)H „faYa YÜian” (NUrÜan i MörneXH 1998)H „okreV krXWXcYnX” (Par-
kerH 1958)H „okreV walki i uciecYki” (ŁionH 1961). ŁaTacYe poTkreślają wXraźną 
w WXÜ cYaVie polarXYację w grupie (Łarron i OruleeH 1948H ŁraTforTH 1964).  

ŃaYa konflikWu cYęVWo porównXwana jeVW To okreVu TojrYewania cYło-
wieka. PoTobnie jak TYiecko na WXÜ eWapie Vwojego roYwojuH Wakże i grupa 
jako całość YacYXna konfronWować Vię Y auWorXWeWeÜ – naucYXcieleÜH Wrene-
reÜ cYX WerapeuWą. UcYeVWnicX YacYXnają VprawTYaćH jak prowaTYącX prYe-
VWrYega wprowaTYonXcU prYeY Viebie YaVaTH cYXniąc Wo poprYeY próbX prYe-
kracYania icU. CYłonkowie grupX VWają Vię VYcYególnie wXcYuleni na błęTX 
prowaTYącegoH VWawiają pXWania ToWXcYące ÜeWoTX pracXH cYęVWo kweVWionu-
jąc jej VkuWecYność. PXrażają oWwarWą niecUęć To wXkonXwania poleceń. 
PiTocYne Vą Wakże konflikWX ÜięTYX poVYcYególnXÜi ucYeVWnikaÜi. P Wrakcie 
faYX konflikWu YacYXnają wXoTrębniać Vię poTgrupX i każTX VWara Vię Yająć jak 
najlepVYą Tla Viebie poYXcję w grupie – rolę prYXwóTcXH ekVperWa cYX lubianej 
oVobX. P YwiąYku Y WworYenieÜ Vię ÜniejVYXcU grup TocUoTYić Üoże To icU 
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wYajeÜnej rXwaliYacji. UcYeVWnicX wXbierają jak najlepVYą VWraWegię Yarówno 
w celu prYeWrwania Wego okreVu (co oTbXwa Vię na poYioÜie poTświaTo-
ÜXÜ) jak i Tla uYXVkania oTpowieTniego VWaWuVu w grupie na prYXVYłość.  

MXnaÜika grupX w WXÜ okreVie Üoże negaWXwnie wpłXnąć na pracę 
ÜerXWorXcYną i realiYowanie wXWXcYonXcU celów. Mla prowaTYącego ważne 
jeVWH abX uświaToÜił VobieH że opór Ye VWronX grupXH cYX jej niecUęć To wXko-
nXwania prac wXnika Ye VpecXfiki faYXH w jakiej akWualnie grupa YnajTuje Vię i 
YaYwXcYaj nie jeVW beYpośreTnio YwiąYanX Y oVobą prowaTYącego. P WXÜ 
okreVie VYcYególne YnacYenie Üają koÜpeWencje VpołecYne naucYXciela cYX 
Wrenera a Wakże jego uÜiejęWności pVXcUologicYneH Wakie jak eÜpaWia cYX Toj-
rYałość eÜocjonalna. OoniecYne jeVW Wakże cYęVWe oTwołXwanie Vię To uVWa-
lonXcU YaVaT i użXwanie racjonalnXcU arguÜenWów.  

 
2.3. FaYa Yaufania 

 
P WXÜ okreVie grupa wXraźnie YacYXna funkcjonować jako całość oraY po-
VWrYegać Viebie jako oTrębnX bXW o wXraźnej WożVaÜości. MYięki WeÜu rośnie 
VoliTarność i inWegracja. Grupa Üa już Ya Vobą okreV ścierania VięH a wXoT-
rębnione w faYie konflikWu poTgrupX nie ÜuVYą już Tążyć To prawa bXWu. P 
wXniku świaToÜości bXcia grupą Üogą powVWawać cUarakWerXVWXcYne WXlko 
Tla niej rXWuałX cYX powieTYenia. Jak poTkreśla TuckÜan (1965) w okreVie 
WXÜ rośnie Vpójność grupX i jej oWwarcie Vię na poVYcYególnXcU ucYeVWników. 
RÜniejVYa Vię Wakże lęk prYeT oceną Ye VWronX grupXH co VkuWkuje barTYiej 
VwoboTnXÜ wXpowiaTanieÜ właVnXcU ÜXśli na foruÜ całej grupX.  

GellerW i Nowak (2007) opiVują rolę prowaTYącego jako oVobX Tającej 
prYeVWrYeń ucYeVWnikoÜ i jeTnocYeśnie poTkreślającej icU właVne koÜpeWen-
cje. Ma on YacUęcać To pracX i bXć barTYiej ÜoTeraWoreÜ niż wXcUowawcą. 
Może Vię YTarYXćH że prowaTYącego wręcY uwieTYie Tobra aWÜoVfera panu-
jąca w grupie. Pażne jeVW wWeTXH abX nie YapoÜnieć o Vwojej roli i nie Topu-
ścić To YaWarcia granicX ÜięTYX prowaTYącXÜ a cYłonkaÜi grupX. 

 
2.4. FaYa konVWrukWywnej wVpółpracy 

 
ŃaYa konVWrukWXwnej wVpółpracX jeVW niejako naWuralną konVekwencją po-
prYeTnicU eWapów. Po okreVie walki i VWworYenia Yaufania cYłonkowie grupX 
nabXli uÜiejęWności wVpółpracX Y innXÜi oVobaÜi. UcYeVWnicX reVpekWują uVWa-
lone norÜXH konkurencja ÜięTYX niÜi nie jeVW już na pierwVYXÜ planieH TYięki 
cYeÜu Üożliwa jeVW VkuWecYne wVpółTYiałanie na prYXkłaT w WworYeniu projek-
Wów cYX realiYacji wXWXcYonXcU YaTań. Grupa poVWrYegana jeVW jako TojrYałX 
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WwórH ÜogącX VaÜoTYielnie proponować określone TYiałania. Rośnie Wakże 
kulWura ucYeVWnikówH kWórYX VWają Vię barTYiej auWenWXcYni w wXrażaniu krXWXki. 

RaTanieÜ prowaTYącego jeVW uÜiejęWne kierowanie TYiałaniaÜi grupX. 
P WXÜ okreVie wiTocYna jeVW cUęć ucYeVWników To wXkonXwania prac wXÜa-
gającXcU wVpólnego TYiałaniaH VWąT Weż barTYo cYęVWo w WXÜ okreVie realiYo-
wane Vą projekWX WeÜaWXcYne cYX jeTnoraYowe YaTania wXÜagające pracX 
kilku ucYeVWników na raY. GellerW i  Nowak (2007) Ywracają uwagę na rXYXko 
YwiąYane Y prYecenianieÜ VwoicU uÜiejęWnościH co najcYęściej wXraża Vię 
wXraźnXÜ oTcinanieÜ Vię oT innXcU grupH prYX poTkreślenie Vwojej wXjąW-
kowości cYX nieYawoTności.  

 
2.5. FaYa roYVWania 

 
PrYX pierwVYXÜ roYróżnieniu i naYwaniu faY roYwoju grupX (TuckÜanH 1965) 
faYa roYVWania nie bXła wXoTrębniona. Jak wVpoÜniano powXżejH uwYglęT-
niono ją w opiVie TXnaÜiki grupX kilkanaście laW późniejH w wXniku TalVYXcU 
obVerwacji funkcjonowania grup (TuckÜan i JenVenH 1977). ŃaYa roYVWania 
Üoże uwiTocYnić Vię w Twojaki VpoVób. P prYXpaTku grupH kWórXcU cYaV 
Wrwania jeVW uVWalonX prYeY inVWXWucję (VYkołęH placówkę WerapeuWXcYną cYX 
VYkoleniową)H ucYeVWnicX wieTYąH kieTX końcYX Vię konWrakW YawarWX na reali-
Yację wXWXcYonego celu i VaÜoiVWnie Tokonują wewnęWrYnego roYVWania po-
prYeY YÜianę punkWu ciężkości VwoicU YainWereVowań na żXcie poYa grupą. P 
grupacUH kWórXcU nie uVWalono wXraźnie icU cYaVu WrwaniaH a jeTXnie określo-
no cel realiYacji (np. wVpólna wXciecYka)H faYę roYVWania Üożna roYpoYnać po 
beYproTukWXwności TalVYXcU TYiałań cYX po Vkupianiu Vię na WXÜH co grupa 
wVpólnie już prYeVYła. Może Vię Wakże YTarYXćH że grupa roYpaTnie Vię w wX-
niku oTejścia YbXW Tużej ilości oVóbH a TołącYenie To niej nowXcU ucYeVWni-
ków VpowoTuje uWworYenie nowej grupX i roYpocYęcie proceVu forÜowania.  

CUarakWerXVWXcYne Tla faYX roYVWania jeVW prYejście oT iTenWXfikowania Vię 
Y grupą jako całością To poVWrYegania Viebie jako oTrębnej oVobX. CYęVWo Üoże 
Vię YTarYXćH że ucYeVWnicX wXpierają jeTnak fakW YakońcYenia Vię grupXH co prYe-
jawia Vię w TYiałaniacU VłużącXcU uWrYXÜaniu grupX jako całości – na prYXkłaT w 
forÜie regularnXcU VpoWkań poYa ToWXcUcYaVowXÜ ÜiejVceÜ pracX grupX.  

ProwaTYącX powinien uświaTaÜiać grupieH cYego TokonałaH abX 
ucYeVWnicX poYnali warWość wVpólnej pracX. JeTnocYeśnie Yaleca VięH abX Ya-
proponował określoną forÜę YakońcYenia grupXH co Y jeTnej VWronX Üoże uru-
cUoÜić świaToÜe wVpólne prYXgoWowanie Vię na funkcjonowanie poYa grupąH 
Y Trugiej VWronX uniknie Vię wXpierania fakWu YakońcYenia cYaVu Wrwania grupX.  

  



Iwona Oowal 

138 

3. MynaÜika grupy w klaVie jęYykowej 
 

OlaVa jęYXkowaH jak każTa grupa prYecUoTYi poVYcYególne faYX jej roYwoju. 
NależX prYX WXÜ Ywrócić uwagęH że nie Üa uVWalonego cYaVu Wrwania każTej Y 
faY oraY że niekWóre faYX (np. faYa konflikWu) Üogą w ogóle nie wXVWąpić albo 
Wrwać barTYo króWko (na prYXkłaT prYeY jeTną lekcję). Może Vię Wakże YTarYXćH 
że grupa powróci To wcYeśniejVYej faYX. CYęVWo TYieje Vię Wak w prYXpaTku 
TołącYenia kilku nowXcU oVób bądź oTejścia jeTnejH ale barTYo ważnej oVobX 
w grupie. PówcYaVH nieYależnie oT WegoH w kWórej faYie klaVa akWualnie Vię 
YnajTowałaH Üoże ona ponownie roYpocYąć proceV forÜowania Vię. Możliwe 
są Wakże VXWuacje powroWu To faYX konflikWuH gTX nagle YÜienią Vię warunki 
pracX (poprYeY YÜianę ÜiejVca cYX wXkłaTowcX). OażTX naucYXcielH nie WXlko 
jęYXka obcegoH powinien Üieć świaToÜość wXVWępowania TXnaÜiki grupX i 
VWarać Vię roYpoYnawać poVYcYególne jej faYX. 

P naucYaniu jęYXka obcego iVWoWnX jeVW nie WXlko Tobór ÜaWeriałówH 
lecY Wakże oTpowieTnicU ÜeWoT VłużącXcU prYekaYaniu go. MeWoTX naucYa-
nia nie Üogą jeTnak bXć VYWXwno VWoVowane beY wYglęTu na klaVęH Y jaką Vię 
wVpółpracuje. NależX Üieć Wakże świaToÜośćH że ÜeWoTX We nie Vą uniwer-
ValneH WYn. powoTYenie w YaVWoVowaniu icU w Tanej klaVie nie oYnacYaH że 
oTnioVą one Waki VaÜ VkuWek w innej klaVieH cYX naweW w Wej VaÜej grupie 
ucYniówH ale YnajTującej Vię na innXÜ eWapie roYwoju. MlaWego prYeT YaVWo-
VowanieÜ Tanego YaTania cYX Tanej ÜeWoTX naucYania Wak ważna jeVW re-
flekVja naucYXciela na WeÜaW faYX roYwojowejH w jakiej klaVa akWualnie Vię 
YnajTujeH abX Üóc ocenićH cYX Yaplanowane TYiałanie bęTYie Üogło bXć wX-
konane prYeY ucYniów. Nie cUoTYi Wu o VWopień WruTnościH lecY prYeTe 
wVYXVWkiÜ o ewenWualną inWerakcję ucYniów w Wrakcie jego wXkonXwania i – 
co Ya WXÜ iTYie – VkuWecYność inWerwencji naucYXciela.  

 
3.1. MYiałania naucYyciela w faYie orienWacji 

 
NieYależnie oT WegoH cYX naucYXciel roYpocYXna pracę Y klaVą Ynającą już na-
ucYanX  jęYXk  na  określonXÜ  poYioÜie  cYX  klaVą pocYąWkującąH  ucYniowie  w  
równXÜ VWopniu będą Vię cYuć niepewnie. P prYXpaTku grup co najÜniej 
śreTnio YaawanVowanXcU niepewność Wa Üoże bXć WXÜ więkVYaH iÜ ÜniejVYa 
jeVW wieTYa ucYniów na WeÜaW poYioÜu uÜiejęWności kolegów Y grupX. Helbig 
(2001) Ywraca uwagę na rolę naucYXciela jako akWXwnego ÜoTeraWora głównie 
w Wej pierwVYej faYie pracX grupXH gTX jeTnXÜ Y poTVWawowXcU jego YaTań jeVW 
prYeYwXciężenie lęku ucYniów prYeT nauką oraY konkurencją ÜieTYX ucYniaÜi.  

P celu ułaWwienia ucYnioÜ beYpiecYnego pocYucia Vię w klaVie na-
ucYXciel Üoże VWoVować różne ćwicYenia Vłużące icU wYajeÜneÜu poYnaniu 
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Vię. MobrYe jeVW YaVWoVować ćwicYenia VocjoÜeWrXcYneH polegające na Yaj-
Üowaniu poYXcji w Yależności oT uVWanowionego krXWeriuÜ (np. ÜiejVce 
uroTYeniaH YainWereVowaniaH profil wcYeśniej ukońcYonej VYkołXH Tługość i 
ÜiejVce nauki jęYXka obcegoH wcYeśniejVYX VWopień YnajoÜości innXcU oVób Y 
klaVX). MYięki WeÜu ucYniowie pokaYują Vię w różnXcU konVWelacjacU i nie 
cYują Vię oVaÜoWnieniH wiTYąc w klaVie np. oVobX Y Wego VaÜego oVieTla cYX 
lubiące Wen VaÜ YeVpół ÜuYXcYnX. JeTnocYeśnie naucYXciel Üa Üożliwość 
Yauważenia już na pocYąWkuH cYX iVWnieją grupX oVób YnającXcU Vię Y innXcU 
okolicYności (wVpólna VYkołaH wVpólnX kurV jęYXkowX)H co Üoże VkuWkować 
wcYeVnXÜ YawiąYanieÜ Vię poTgrup Vilnie wpłXwającXcU na proceVX TXna-
Üiki grupX. MecXYjaH cYX To Wakiego roTYaju ćwicYeń YaVWoVuje Vię jęYXk ojcYX-
VWXH cYX jęYXk obcXH YależX oT naucYXciela i wXbranej prYeY niego ÜeWoTX 
naucYania. MecXTując Vię na użXcie jęYXka obcego należX jeTnak licYXć Vię Y 
uakWXwnienieÜ Vię lęku u oVób niepewnXcUH Tla kWórXcU TużXÜ wXYwanieÜ 
jeVW oTnaleYienie Vię w każTej nowej VXWuacji.  

SWworYeniu pocYucia beYpiecYeńVWwa w grupie Vłużyć bęTYie Wakże wX-
raźne poinforÜowanie ucYniów o YaVaTacU – nie WXlko o VpoVobie oceniania 
cYX WrXbie prYeprowaTYania prac konWrolnXcUH ale Wakże o norÜacU ułaWwia-
jącXcU wYajeÜna wVpółpracęH np. nieVpożXwanie napojów i poViłków poT-
cYaV lekcjiH nieużXwanie Welefonów koÜórkowXcU cYX punkWualne prYXcUo-
TYenie na Yajęcia. NiekWóre Y WXcU YaVaT Üogą wXTawać Vię ocYXwiVWeH jeśli 
jeTnak nie YoVWaną one beYpośreTnio poTane na pocYąWku pracXH Üogą w 
faYie konflikWu VWanowić WeÜaW TXVkuVji i niepoWrYebnXcU Vpięć. 

 
3.2. MYiałania naucYyciela w faYie konflikWu 

 
ŃaYa konflikWu YwiąYana jeVW cYęVWo Y TużXÜi eÜocjaÜi Yarówno Ye VWronX 
ucYniów jak i naucYXciela. NÜocje Üogą wXnikać Y poYXcjonowania Vię ucYniów 
wewnąWrY grupX jak i Y okolicYności naWurX forÜalnejH jak na prYXkłaT Y powoTu 
Ybliżającego Vię WerÜinu ważnego VprawTYianu cYX egYaÜinu. NaucYXciel powi-
nien bXć prYXgoWowanX na WoH że bęTYie prowokowanX prYeY ucYniów. P Wen 
VpoVób VilniejVi cYłonkowie klaVX będą VprawTYać Yarówno jego koÜpeWencje 
ÜerXWorXcYne jak i Viłę auWorXWeWu. Mogą ÜanifeVWować niecUęć wobec określo-
nXcU poleceń (np. pracX w paracU cYX piVania wXpracowań)H uYnając je Ya nuTne 
bądź YbXW pracocUłonne. IVWoWne w Wej faYie jeVWH abX nie poTcUoTYić oVobiście To 
ogólnie VWawianXcU YarYuWów oraY nie wXcofXwać Vię Y prYeprowaTYenia plano-
wanXcU ćwicYeń poT wpłXweÜ nieYaTowolenia ucYniów.  

PrYX pracX w paracU cYX poTgrupacU TobrYe jeVW Yaproponować Waki wXbór 
parWnerówH abX uniknąć wVpólnej pracX w jeTnXÜ YeVpole oVób będącXcU w akWu-
alnXÜ konflikcie (np. prYXwóTców TwócU poTgrup)H gTXż prawTopoTobieńVWwo 
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icU owocnej wVpółpracX bęTYie w WXÜ okreVie równe Yeru. MXVkuVje na okre-
ślone WeÜaWX na foruÜ grupX Üogą prYeroTYić Vię w kłóWnie ÜięTYX ucYniaÜiH 
a w prYXpaTku klaV jęYXkowXcU na poYioÜie YaawanVowanXÜ Yauważyć Üoż-
na cYęVWe oTcUoTYenie oT użXwania (Yaleconego) jęYXka obcego na rYecY jęYX-
ka ojcYXVWego. PrYXgoWowXwane prYeY ucYniów preYenWacje Üogą VpoWkać Vię Y 
wXraźnie okaYXwanXÜ brakieÜ YainWereVowania Ye VWronX poYoVWałXcU cYłon-
ków klaVX. MYiałania naucYXciela w Wej faYie Üogą Vkupiać Vię na ćwicYeniacU 
niewXÜagającXcU beYpośreTniej konfronWacji – VWąT Üoże bXć Üniej TXVkuVji 
na WeÜaWX VpołecYne a więcej np. ćwicYeń graÜaWXcYnXcU cYX prac inTXwiTu-
alnXcU. CeleÜ Wego nie jeVW unikanie ewenWualnej konfronWacjiH lecY nieprYeno-
VYenie jej na cYXnności YwiąYane Y ToVkonalenieÜ koÜpeWencji jęYXkowXcU.  

 
3.3. MYiałania naucYyciela w faYie Yaufania 

 
GTX klaVa YnajTuje Vię w faYie YaufaniaH jeVW oWwarWa na naucYXciela i na ucYniów. 
JeVW Wo oTpowieTni ÜoÜenWH żebX uÜożliwić YaiVWnienie VYcYególnie barTYiej 
nieśÜiałXÜ cYX VłabVYXÜ jęYXkowo ucYnioÜH gTXż rXYXko icU wXśÜiania prYeY 
reVYWę klaVX jeVW YnacYnie ÜniejVYe. P WXÜ okreVie roYwoju klaVa Üoże prYXjąć 
prakWXcYnie wVYXVWkie ćwicYeniaH Yarówno wXÜagające wXVWępowania na foruÜ 
całej klaVX jak i WeH YwiąYane Y pracą inTXwiTualną cYX w paracU. P Yależności oT 
poYioÜu YaawanVowania Üożna Ylecać ucYnioÜ prYXgoWowanie preYenWacji w 
jęYXku obcXÜ cYX np. prYeTVWawianie na głoV inforÜacji praVowXcU.   

P faYie Yaufania klaVa najcYęściej cYuje Vię jeTnością i  Üoże YacUęcać na-
ucYXciela To wVpólnego uTYiału w TYiałaniacU poYalekcXjnXcUH np. wVpólnego 
wXjścia To kawiarni. JeVW Wo Y jeTnej VWronX inforÜacja Tla naucYXcielaH że jeVW 
prYeY ucYniów akcepWowanX i lubianXH Y Trugiej jeTnak VWronX iVWnieje Yagrożenie 
YaWarcia Vię granic ÜięTYX rolaÜiH co w konVekwencji Üoże ToprowaTYić na prYX-
kłaT To powroWu To faYX konflikWu bądź To wXkorYXVWXwania quaVi prXwaWnXcU 
relacji To celów VłużbowXcU (np. Ywolnienie Y YapowieTYianego VprawTYianu). 

 
3.4. MYiałania naucYyciela w faYie wYajeÜnej wVpółpracy 

 
P TojrYałXÜ VWaTiuÜ grupXH jakiÜ jeVW faYa wYajeÜnej wVpółpracXH oT na-
ucYXciela nie wXÜaga Vię wXjąWkowej akWXwności. Jego YaTanieÜ jeVW TalVYe 
prawiTłowe wXkonXwanie YałożonXcU TYiałańH prYX cYXÜ Üożna oTTać więk-
VYą oTpowieTYialność ucYnioÜ. Nie oYnacYa Wo jeTnocYeśnie reYXgnacji Y Wej 
cYęści oTpowieTYialnościH kWóra YawVYe VpocYXwa na naucYXcieluH cYXli reali-
Yacji prograÜu naucYania i ucYenia poVWawX eWXcYnej.  

NaucYXciel nie ÜuVi jeTnak bXć już TXrekWXwnX prYX wXYnacYaniu np. 
oVób To pracX w paracU cYX poTgrupacU bądź prYX określaniu ÜiniÜalnej ilości 
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VWron wXpracowania. P Wej faYie grupX ucYniowie Y powoTYenieÜ Üogą wX-
konXwać projekWX wXÜagające Yaangażowania i wVpółpracX kilku oVób. UÜieją 
VaÜi Tobrać Vię w YeVpołX i prYXTYielać Vobie YaTania To wXkonania. Angażują 
Vię w TYiałania wXkracYające poYa klaVęH np. preYenWacje na WeÜaW jęYXka i 
kulWurX innXcU krajów na foruÜ VYkołX cYX organiYacja konferencji VWuTenckicU.  

MiÜo Tużej nieYależności ucYniowie poWrYebują jeTnak ÜoTeraWora w 
poVWaci naucYXcielaH kWórX jeTnocYeśnie pełni ważną funkcję ToraTcX i ekV-
perWa prYX prYXgoWowXwaniu i preYenWacji projekWów. Jak Yauważają GellerW i 
Nowak (2007) niekWórXÜ naucYXcieloÜ owo Telegowanie YaTań i prYejęcie 
funkcji ÜoTeraWora Üoże prYXcUoTYić Y WruTeÜH Y uwagi na Vilne prYXwiąYa-
nie eÜocjonalne To klaVX bądź Y nieuÜiejęWność wXcofania Vię. 

 
3.5. MYiałania naucYyciela w faYie roYVWania 

 
ŃaYa roYVWania jeVW beY wąWpienia okreVeÜH kWórX poYwala na prYejście Y rYe-
cYXwiVWości bXcia cYęścią klaVX To rYecYXwiVWości funkcjonowania jako nieYa-
leżna oVoba (bXłX ucYeń cYX bXłX naucYXciel Tanej klaVX). Jeśli klaVa jeVW YżXWa 
i barTYo wXVoko ceni uÜiejęWności naucYXcielaH niecUęWnie TążX To Yakoń-
cYenia kurVuH bądź wręcY uTajeH że nauka jęYXka naTal bęTYie Wrwała po króW-
kiej prYerwie. JeTnocYeśnie wielu ucYniów ToVWrYega już perVpekWXwX YaVWo-
Vowania uYXVkanej wieTYX w innXÜ śroTowiVku. 

CeleÜ naucYXciela jeVW uYÜXVłowienie ucYnioÜH cYego Vię naucYXli. 
Można Wo Yrobić w forÜie wXpunkWowania konkreWnXcU uÜiejęWności jęYX-
kowXcUH jakie każTX Y ucYniów YTobXł w Wrakcie naukiH bądź Ywrócenie uwagi 
na jeTną VYcYególną koÜpeWencjęH jaką TanX ucYeń poViaTa. P prYXpaTku 
WowarYXVYenia Tanej klaVie jęYXkowej prYeY TłużVYX okreV cYaVu (np. kilka laW) 
Üożna prYekaYać ucYnioÜ w forÜie paÜiąWki icU prace piVeÜneH jakie wXko-
nali na prYeVWrYeni WXcU kilku laWH TYięki cYeÜu będą Üogli VaÜi porównać 
wYroVW VwoicU uÜiejęWności jęYXkowXcU.  

Nie beY YnacYenia jeVW Wakże YaVWoVowanie określonXcU rXWuałów pożegna-
nia. PXVWarcYXH że bęTYie Wo YwXcYajowe pożegnanie Vię Y ucYniaÜiH Y poTkreśle-
nieÜ icU YakońcYenia Tanego eWapu kVYWałcenia. Pażne jeVW jeTnakH żebX uświa-
ToÜić ucYnioÜH  że  icU  grupa  prYeVWaje  iVWnieć.  NależX  na  Wo  Ywrócić VYcYególną 
uwagę w prYXpaTku VWuTenWów VWuTiów licencjackicUH Y kWórXcU cYęść YaÜierYa 
konWXnuować naukę na poYioÜie ÜagiVWerVkiÜ i w YwiąYku Y WXÜ Üoże iÜ Vię 
wXTawaćH że Tana grupa naTal bęTYie Wrwać. Nie Üają jeTnak cYęVWo świaToÜości 
reYXgnacji cYęści kolegów Y TalVYego kVYWałcenia na WXÜ kierunku bądź TołącYenia 
nowXcU oVóbH kWóre Vwoje VWuTia licencjackie oTbXwałX gTYie inTYiej.  
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4. SWrukWura grupy 
 

MXnaÜika grupX jeVW Vilnie powiąYana Y jej wewnęWrYną VWrukWurą. Na po-
cYąWku Vwojego iVWnieniaH gTX grupa YnajTuje Vię w faYie orienWacji i Vilnie 
ukierunkowana jeVW na prowaTYącegoH ucYeVWnicX nie poViaTają jeVYcYe wX-
raźnie prYXpiVanXcU ról. Role We powVWają w Wrakcie roYwoju grupX i uwarun-
kowane Vą YacUowaniaÜi i poVWawaÜi ucYeVWników. P faYie konflikWuH VłuVY-
nie Ywanej Wakże „faYą konflikWu i YajÜowania poYXcji” TocUoTYi To WworYe-
nia Vię poTYiałów na różne WXpX ucYeVWnikówH ÜającXcU więkVYX lub ÜniejVYX 
wpłXw na TXnaÜikę grupX i jej funkcjonowanie.  

Twórcą ÜoTelu poYXcji UierarcUicYnXcU w grupie jeVW ScUinTler (1957)H kWó-
rX w wXniku obVerwacji grup WerapeuWXcYnXcU oraY grup ÜłoTYieżX Yauważył cUa-
rakWerXVWXcYne roleH YajÜowane prYeY ucYeVWników w Wrakcie icU prYebXwania w 
grupie. MoTel ScUinTlera VWoVowanX jeVW obecnie w różnXcU roTYajacU grup oraY 
w pracX Y YeVpołaÜi. PXróżnił on cYWerX poTVWawowe poYXcjeH kWóre realiYowane 
są prYeY ucYeVWników w grupacUH oYnacYając je liWeraÜi greckiego alfabeWuJ 
PoYXcja α 
JeVW Wo prYXwóTca grupX. Jego cele oTpowiaTają celoÜ grupX jako całości. 
Alfa ToVWarcYa poÜXVłówH TYiała. ITenWXfikuje Vię Y niÜ więkVYość cYłonków 
grupX. Nie ÜuVi w VYcYególnX VpoVób Vię legiWXÜiYować. JeVW poVWrYeganX 
jako „jeTen Y naV” (ScUinTlerH 1957J 308). Grupa cUęWnie wiTYi w VwoiÜ 
prYXwóTcX wojownikaH walcYącego Y wrogieÜ na rYecY grupX. P Yależności 
oT VpoVobu TYiałania i wXrażanXcU poVWawH wXróżnia Vię WrYX WXpX αJ 

1. Alfa narcXVWXcYnX – nie jeVW YbXWnio VkupionX na VaÜej grupieH lecY na 
właVnXcU cYXnacU. Pażne jeVW Tla niegoH abX grupa YgaTYała Vię na 
jego poÜXVłX i abX Wo oViągnąćH VWara Vię ją ocYarować. CYęVWo jeVW 
oVobą cUarXYÜaWXcYnąH uÜie Vię TobrYe YapreYenWować na YewnąWrYH 
poWrafi prYeÜawiać. 

2. Alfa eÜpaWXcYnX – TYięki nieÜu grupa cYuje Vię Yauważana i Towar-
Wościowana. Ten WXp alfX pokaYujeH że grupa jeVW Tla niego ważna 

3. Alfa walecYnX – poWrafi bXć agreVXwnX w VWoVunku To poYoVWałXcU 
cYłonków grupX. MYięki WakieÜu YacUowaniu Vwojego prYXwóTcX 
grupa jeTnak cYuje Vię Vilna. ITenWXfikując Vię Y alfąH grupa Üa pocYu-
cieH że Üa kogośH kWo ją obroni prYeT prYeciwnikaÜi (nieakcepWowa-
nXÜi cYłonkaÜi grupX cYX oVobaÜi Y YewnąWrY). 

PoYXcja β 
OVoba YajÜująca Wę poYXcję w grupie ÜuVi repreYenWować wieTYę ÜerXWorXcY-
ną w YakreVie YainWereVowań grupXH TYięki cYeÜu cieVYX Vię pewnXÜ auWorXWe-
WeÜ. BeWa pełni funkcję ToraTcYą. Swoje YTanie ÜuVi jeTnak – w prYeciwień-
VWwie To alfX – popierać rYecYowXÜi arguÜenWaÜi. PoViaTa naWoÜiaVW więkVYą 
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nieYależność. Nie ÜuVi iTenWXfikować Vię Y celaÜi grupX. Jego powiąYanie Y nią 
oTbXwa Vię poprYeY alfę. To prYXwóTca ÜuVi go YaakcepWowaćH żebX Üógł bXć 
akcepWowanX prYeY grupę. Może jeTnak YTarYXć Vię i WakH że beWa YajÜie poYXcję 
alfXH gTX uTa Üu Vię poYXVkać wXVWarcYającą ilość Ywolenników w grupie.  
PoYXcja γ 
PoYXcja gamma uÜożliwia anoniÜowe ucYeVWnicWwo w grupieH YanurYenie 
Vię w jej Ybiorowość. OVobX YajÜujące Wę poYXcję VWanowią „ciało” grupXH w 
pełni iTenWXfikują Vię Y jej prYXwóTcą. GammX repreYenWują Vobą TYiałania 
całej grupXH Wakie jak np. wXkonXwanie pewnXcUH cUarakWerXVWXcYnXcU Tla 
Tanej grupX rXWuałów. 
PoYXcja ω  
Omega jeVW w grupie uoVobienieÜ wroga. OVobX będące w Wej roli Vprawiają 
wrażenie bXcia poYa grupą. Omega cYęVWo kłóci  Vię Y  alfąH prYeY co urucUa-
Üia agreVję grupX. PoViaTa bądź roYwija w Vobie cecUXH kWóre grupa jeTno-
YnacYnie iTenWXfikuje Y aWrXbuWaÜi wroga. Jego funkcja w grupie jeVW jeTnak 
barTYo iVWoWna. Omega Üoże repreYenWować różne poVWawXH TYięki cYeÜu 
iVWnieje wiele roTYajów WXcU poYXcji w grupieJ 

1. UaÜulec – Waka oVoba pracuje najwolniejH VYXbko reYXgnujeH nie po-
Wrafi jeTnak wproVW YreYXgnować Y wXkonania określonego YaTaniaH 

2. VcepWXk – krXWXcYnie poTcUoTYi To YaTańH jeVW pełen wąWpliwościH 
3. rebelianW – oWwarcie konfronWuje Vię Y alfąH 
4. błaYen – wXpowiaTa na głoV rYecYXH kWórXcU inni cYęVWo nie ośÜiela Vię 

powieTYieć; Yabawia grupęH TYięki cYeÜu YXVkuje Wakże pewien preVWiżH 
5. koYioł ofiarnX – wVYelka wina innXcU YrYucana jeVW właśnie na niego. 

Grupa całkowicie wXklucYa go Ye VwoicU pocYXnań.  
 

5. MYiałania naucYyciela w klaVie jęYykowej uwYglęTniające VWrukWurę grupy 
 

PoTobnie jak faYX grupX cUarakWerXYują Vię Tużą TXnaÜikąH Wak i wewnęWrYna 
jej VWrukWura Üoże ulegać YÜianoÜ w Wrakcie roYwoju grupX. PrYXwóTca 
grupX Üoże VWać Vię omegąH beWa – alfąH a gamma – ekVperWeÜ (β). P baTa-
niacU naT funkcją naucYXciela w klaVie jęYXkowej (MörneX i MurpUeXH 2003) 
oraY w innXcU opracowaniacU ToWXcYącXcU roli prowaTYącego (VoigWH 1993H 
GellerW  i  NowakH  2007)  pojawia  Vię WwierTYenieH  że jeVW  on prYXwóTcąH  liTe-
reÜ. NależX Wu jeTnak Tokonać roYróżnienia ÜięTYX oTgórnie narYuconą 
funkcją prowaTYenia grupX (jak Wo Üa ÜiejVce w prYXpaTku klaVX jęYXkowej 
cYX pracX Y YeVpołaÜi i grupaÜi) a rolą cYłonka grupXH powVWałą naWuralnie w 
wXniku określonXcU cecU oVobowościH TYiałań cYX poVWaw. PrYX WakiÜ roY-
różnieniu naucYXciel cYX Wrener pełni funkcję pewnego roTYaju „Vuper-alfX” Y 
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uwagi na Yarówno jego więkVYą właTYę naT grupą jak i oTpowieTYialność Ya 
nią. PoTobnie jak w prYXpaTku omegiH klaVa Üoże prYeY pewien okreV cYaVu 
YacUowXwać Vię w VWoVunku To naucYXciela jak wobec wrogaH nigTX jeTnak 
nie bęTYie on pełnił Wej roliH gTXż omega nie poViaTa Wakiej właTYXH jaką Üa 
naucYXciel cYX Weż ewenWualnXH YewnęWrYnX prYeciwnik grupX.  

P pracX Y klaVą jęYXkową naucYXciel powinien brać poT uwagę nie WXl-
ko faYęH w jakiej jego grupa Vię YnajTujeH lecY Wakże inWerakcję ÜięTYX 
ucYniaÜiH wXnikającą Y icU poYXcji w klaVie. JeVW Wo iVWoWnie ważne prYX pro-
ponowaniu ucYnioÜ pracX w poTgrupacU cYX w paracUH lecY Wakże prYX wX-
powieTYiacU pojeTXncYXcU oVób na foruÜ klaVX. PoÜijanie fakWu iVWnienia 
UierarcUicYnXcU poYXcji w grupie Üoże VpowoTować nieefekWXwną pracę w 
paracUH gTX np. Y powoTu konflikWu ÜięTYX omegą a reVYWą grupXH paraH w 
kWórej ów nielubianX ucYeVWnik Üa pracowaćH bęTYie wXkonXwała Vwoje Ya-
Tanie najkrócejH prYeY co ćwicYenie Wak naprawTę nie YoVWanie w pełni Yreali-
Yowane. PoYa WXÜ omega bXwa najrYaTYiej wXbieranX prYeY ucYeVWnikówH 
albo prYXTYiela Üu Vię roleH co To kWórXcU wiaToÜoH że YakońcYą Vię niepo-
woTYenieÜ. Mo prYXgoWowXwania prac ToÜowXcU cYX preYenWacji w grupacU 
gammX cUęWnie wXbierają beWęH  Y  kWórXÜ  praca  jeVW  łaWwiejVYaH  bo  Wo  on  
wnoVi najwięcej To YeVpołu. JeTnocYeśnie gammX barTYo cUęWnie pracują Ye 
Vobą w paracUH gTXż Ynają Vię na WXle TobrYeH że ewenWualne Ybieranie in-
forÜacji na Vwój WeÜaW w obcXÜ jęYXku oTbXwa Vię barTYo VYXbkoH a TalVYą 
cYęść cYaVu prYeYnacYoną na pracę wXkorYXVWując na prXwaWne roYÜowX.  

PrYeT YaproponowanieÜ określonego ćwicYenia TobrYe jeVW YaWeÜ Ya-
VWanowić Vię naT akWualną UierarcUią cYłonków grupXH abX Yaproponować 
Waki wXbór parWnerów To pracXH kWórX VWworYX więkVYe prawTopoTobieńVWwo 
VkuWecYnej pracX (np. prYeY propoYXcję wXbrania oVobXH Y kWórą ToWXcUcYaV 
Vię nie pracowało lub różne forÜX loVowania cYX oTlicYania).  

 
6. PoTVuÜowanie 

 
ProceV naucYania i nauki jęYXka obcego YależX oT wielu cYXnników. NieÜożliwe 
jeVW jeTnak jeTnocYeVne uwYglęTnianie wVYXVWkicU poTcYaV pracX Y ucYniaÜi w 
klaVie jęYXkowej. MoWXcUcYaVowe opracowania niewiele uwagi poświęcałX 
aVpekWoÜ TXnaÜiki i VWrukWurX grupXH cUoć wielokroWnie wXÜieniane Vą one jako 
iVWoWne eleÜenWX w inWerakcji naucYXciel – ucYeń cYX ucYeń – ucYeń.  

PoTVWawowe YnacYenie Üa uświaToÜienie VobieH że klaVa jęYXkowa jako 
grupa prYecUoTYi określone faYX Vwojego roYwoju i TYiałania naucYXciela oraY 
oTpowieTź Ye VWronX ucYniów w TużXÜ VWopniu Üogą Yależeć oT eWapuH na jakiÜ 
klaVa akWualnie Vię YnajTuje. Reakcje We YaYwXcYaj nie Vą YwiąYane Y poYioÜeÜ 
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ÜoWXwacjiH YTolnościaÜi ucYnia cYX ÜeWoTą naucYania wXbraną prYeY naucYXcie-
la. MXnaÜika klaVX jako grupX Üoże Wakże ujawniać Vię poprYeY TYiałania okre-
ślonXcU oVóbH kWóre Üają prYXpiVane role wewnąWrY klaVX – prYXwóTcaH ekVperWH 
YwXkłX ucYeVWnik  cYX  ouWViTer.  IcU  YacUowanie  YnacYąco Üoże wpłXnąć na  po-
woTYenie bądź nieÜożność realiYacji YaplanowanXcU TYiałań eTukacXjnXcU.  

MiÜo świaToÜościH że nie jeVW Üożliwe ciągłe ÜoniWorowanie Yarów-
no TXnaÜiki grupX jak i jej VWrukWurXH prYX równocYeVnXÜ Vkupieniu Vię na 
realiYacji prograÜu naucYaniaH wXTaje Vię jeTnak iVWoWne uwYglęTnienie opi-
VanXcU w niniejVYXÜ opracowaniu aVpekWów w faYie prYXgoWowania Vię To 
YajęćH co Y pewnością ułaWwi pracę Y klaVą. 
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