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Jako wychowawcy, trenerzy, ale także jako osoby pracujące w innych zawodach społecznych myślimy i bierzemy 
pod uwagę rozwój osobowości i tożsamości. Tożsamość zawodowa i role (Schmid, 2008), które mamy do spełnienia w 
naszym dorosłym życiu są głęboko związane z naszą tożsamością osobistą i można je jednocześnie widzieć i rozwijać 
zupełnie osobno. 

Podczas wystąpienia będziemy dyskutować nad poniższymi pytaniami: 
- jakie są elementy tożsamości zawodowej, zwłaszcza w roli edukatora lub trenera? 
- jakie elementy wpływają na tożsamość zawodową? 
- w jaki sposób łączy się tożsamość osobista i zawodowa? 
- czy istnieje różnica między tożsamością zawodową a rozumieniem roli? 
- jak możemy wypracować stabilną tożsamość zawodową - czy jest to konieczne? 
- w jaki sposób etyka i założenia AT wpływają na tożsamość zawodową? 

Będziemy się koncentrować na modelu ról i tożsamości profesjonalnej (Schmid, 1999), wykorzystując model 
płynności funkcjonalnej (Temple, 1999) oraz koncepcje pozycji życiowych i stylu pracy, które pozwolą rozumieć rolę. 
Słuchacze poznają: 

- Uczestnicy będą mieli pomysł na rozwój tożsamości zawodowej. 
- Będą potrafili rozróżnić tożsamość osobistą, tożsamość zawodową i rolę. 
- Będą przyglądać się własnemu rozumienie roli edukatora lub trenera. 

Terminy z języka AT omawiane podczas wystąpienia: 
- Model ról i tożsamości profesjonalnej (Bernd Schmid oraz Günther Mohr) 
- Rozwój nauczycieli i praca w złożonych sytuacjach (Sylvia Schachner) 
- Model funkcjonalnej płynności (Susanna Temple) 
- Pozycje życiowe, style pracy  
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