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1. Wstęp
Projekt TRACKs (Transition Children and Kindergarten) jest realizowany w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+ i wdrażany w partnerstwie z różnymi instytucjami w trzech
krajach partnerskich: Polsce, Włoszech i Belgii. Założeniem projektu jest współpraca partnerów
akademickich z praktykami. Instytucje akademickie to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Uniwersytet w Bolonii we Włoszech i Uniwersytet w Gandawie w Belgii. Partnerami
praktycznymi są Artevelde University College w Belgii, Instytut Komenskiego w Polsce i
Cooperativa Assistenza Disabili Infermi Anziani Infanzia (CADIAI) we Włoszech. Celem
projektu jest skupienie się na głosach praktykantów - takich jak specjaliści obszaru ECEC (Early
Childhood Education and Care), obecnie pracujący z dziećmi w wieku od 1 do 6 lat, a także
studenci i praktykanci.
Podstawą projektu jest dynamiczna wymiana wiedzy i praktyki między grupami
docelowymi w trzech krajach uczestniczących w projekcie, prowadząca do poprawy jakości
uczenia się, przy założeniu, że wymienieniając doświadczenia możemy wzajemnie dostarczać
sobie wiedzę, wymieniać się rozwiązaniami oraz odpowiadać na wspólne wyzwania.
Kolejnym istotnym celem projektu jest zapewnienie możliwości uczenia się i korzystania
z opieki dla wszystkich dzieci, szczególnie tych pochodzących z grup narażonych na wykluczenie
społeczne. Opierając się na metodzie video coachingu, projekt zachęca do budowania interakcji
wysokiej jakości i skupienia się na relacjach między dziećmi oraz dzieci z nauczycielami i
wychowawcami (Fukkink i Lont, 2007; Fukkink i Tavecchio, 2010; Fukkink, Trienekens i
Kramer, 2010). O ile jednak w poprzednim raporcie (Skrzynka z narzędziami. Wskazówki do
analizy nagrań oraz video-coachingu jako narzędzia wsparcia i profesjonalizacji nauczycieli i
edukatorów przedszkolnych i wczesnoszkolnych (ECEC) oraz studentów pedagogiki) skupiliśmy
się przedstawieniu założeń metody i naszej pracy, to ta publikacja rzuci więcej światła na warunki,
w których narzędzia i metody zostały wdrożone w różnych krajach, zgodnie z założeniem, że nigdy
nie jest tak, by jeden model pasował do wszystkich przypadków.
Struktura raportu jest następująca: najpierw przedstawiamy teoretyczne i metodologiczne
ramy leżące u podstaw projektu (Ricerca-form-azione ); po drugie analizujemy studia przypadków
w poszczególnych krajach partnerskich, a na koniec przedstawaimy podsumowanie kluczowych
czynników sukcesu, które zostały wyłonione się z analizy porównaczej w celu zidentyfikowania
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ścieżek postępowania, podtrzymujących refleksyjność i wspierających rozwój zawodowy
nauczycieli i opiekunów.

2. Badania w działaniu (Ricerca-form-azione ): implikacje etyczne dla
prowadzenia badań z udziałem specjalistów ECEC
Niniejsze wprowadzenie bada kulturowe i pedagogiczne wymiary wdrażania analizy video
w placówkach wczesnej edukacji i opieki za pomocą ricerca-form-azione, metody
partycypacyjnego podejścia do badań i rozwoju zawodowego w edukacji (Asquini, 2018). W
naszym przekonaniu jest to podejście przydatne w ułatwianiu krytycznej refleksji nauczycieli,
opiekunów i wychowawców na temat praktyk edukacyjnych opartych na równości i integracji oraz
wzmacniania ich roli jako czynników zmian w pierwszych latach edukacji. Metodologia ta
pozwala interweniować w obszarze ECEC poprzez analizę praktyk i kontekstów edukacyjnych
oraz wdrażanie innowacyjnych działań (Balduzzi i Lazzari, 2018). Ponadto takie podejście
metodologiczne odnosi się do wspierania doskonalenia zawodowego i przezwyciężenia sytuacji
problemowych.
2.1 Ramy teoretyczne i metodologiczne
Ricerca-form-azione to podejście do badań, które rozwinęło się przede wszystkim w ciągu
ostatniej dekady. W obszarze edukacji dąży do połączenia badań z rozwojem zawodowym.
Wynika zarówno z badań empirycznych, jak i teoretycznych refleksji grupy włoskich naukowców,
nazwanej grupą badawczą CRESPI. CRESPI to Centrum Badawcze zostało założone w 2014 r. na
Uniwersytecie Bolońskim, w celu promowania innowacyjnych metodologii badawczych i
wspierania profesjonalizacji nauczycieli i praktyków w obszarze wczesnej edukacji. Podejście to
dąży do połączenia badań (ricerca) z rozwojem zawodowym (formazione) poprzez angażowanie
praktyków w testowanie innowacyjnych praktyk edukacyjnych (azione). Główną cechą tego
podejścia jest więc zaangażowanie opiekunów i nauczycieli jako współbadaczy. Współpracują z
naukowcami akademickimi, a celem jest generowanie transformacyjnych zmian w instytucjach
edukacyjnych. Taka zmiana rozpoczyna się od analizy sytuacyjnej, gromadzenia i interpretacji
danych i prowadzi do wspólnego planowania, stworzenia dokumentacji i oceny projektów
eksperymentalnych (Asquini, 2018).
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Podejście ricerca-form-azione jest oparte na różnych ramach teoretycznych, pierwszym i
najbardziej wpływowym jest model badań działania Barbiera (2008). Ponadto model ten inspiruje
się trzema innymi uzupełniającymi się koncepcjami: teorią działań krytycznych (Davis, 2008),
podejściem

społeczno-konstruktywistycznym

(Pontecorvo

w

1995)

oraz

badaniami

zorientowanymi na praktykę (Schön, 1983). Łącząc teorię krytyczną i badania nad działaniami
krytycznymi, Davis (2008) podkreśla znaczenie współpracy pomiędzy specjalistami ECEC,
instytucjami zajmującymi się edukacją oraz badaczami akademickimi, aby zastanowić się nie
tylko nad treścią i praktykami pedagogicznymi, ale także społeczno-kulturowymi i etycznymi
aspektami procesów tworzenia znaczeń. Zgodnie z opisem Davisa (2008):
„Proces badań nad działaniami krytycznymi odwraca tradycyjną hierarchię
władzy między >profesjonalnymi< badaczami a >podmiotami badawczymi< do
góry nogami i wzywa do przełamania dominacji badaczy oraz do prowadzenia
takich badań, które odnoszą się do złożonej rzeczywistości […]. Ten proces
wspiera zarówno naukowców, jak i uczestników badań. ” (Davis, 2008; s. 139)

W badaniach działań krytycznych Davisa szczególny nacisk położono na znaczenie
kontekstu społecznego i politycznego w procesach dzielenia się wiedzą, wartościami i
założeniami. Naukowcy stosujący to podejście uznają etyczne i polityczne wymiary osadzone w
teorii i praktyce edukacyjnej. Zgodnie z paradygmatem teorii krytycznej, edukacji nie można
postrzegać jako „neutralnej” czy „obiektywnej”: jest ona zawsze wynikiem wspólnie
konstruowanych procesów z udziałem naukowców, specjalistów, dzieci, rodzin i polityków.
Takie relacyjne podejście wplata się w inne ramy teoretyczne wpływające na ricercaform-azione, a mianowicie podejście społeczno-konstruktywistyczne. Socjokonstruktywiści
postulują, że „wiedza jest procesem, w którym wymiar społeczny i intersubiektywny są
fundamentalne” (Pontecorvo, 1995). W konsekwencji, na sposób, w jaki praktykujący opracowują
i wdrażają praktyki edukacyjne, ma wpływ założenie, że wiedza jest konstruowana w ramach
intersubiektywnych i społecznych procesów, w których wymiar polityczny i etyczny przyjmuje
szczególnie znaczącą wartość i ma wyraźny wpływ na sposób, w jaki wdraża się praktyki
edukacyjne.
Ostatnią ramą, która wpłynęła na uformowanie się ricerca-form-azione, są badania
ukierunkowane na zwiększenie refleksyjności (Schön, 1983). Upodmiotowienie praktyków
edukacji jako „przedstawicieli zmian edukacyjnych i społecznych” (Peeters i Peleman, 2017;
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Jensen i Brandi, 2018) stanowi podstawę tego podejścia. Nauczyciele i opiekunowie stają się
współbadaczami w analizie specyficznych potrzeb i kontekstów, opracowywaniu nowych teorii,
uczestniczeniu w procesach gromadzenia i interpretacji danych oraz opracowywaniu strategii
rozwiązywania problemów i pokonywania wyzwań. Rekurencyjne interakcje między teorią a
praktyką, a także między refleksją a działaniem, stają się istotnymi cechami takiego podejścia,
które można określić jako prawdziwie emancypacyjne, ponieważ dąży ono do „oddania głosu” i
„dzielenia się mocą” z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w procesy decyzyjne w
instytucjach ECEC (Boog, 2003).
2.2 Zakres, etyka i wartości Ricerca-form-azione
Trzy omówione powyżej podejścia teoretyczne, związane z konkretnymi paradygmatami
pedagogicznymi, rzucają światło na niektóre z kluczowych elementów, które znajdujemy w
ricerca-form-azione i które miały wpływ na konstrukcję, nie tylko ramy teoretycznej, ale także
metodologii i narzędzi wykorzystywanych w badaniach empirycznych. Aspektem wyróżniającym
ricerca-form-azione jest skupienie się na dyskursie politycznym (Habermas, 1985). Ta wizja
pozwala na krytyczną refleksję, która obejmuje także wartości i wizje leżące u podstaw wymiaru
zbiorowego jako tematów dyskursu pedagogicznego. Drugim centralnym zakresem ricerca-formazione jest instytucjonalny wymiar kontekstów edukacyjnych (Bourdieu i Passeron, 1977), który
pozwala nam połączyć makrosystem z większym mikrosystemem, aby przeanalizować warunki,
w których polityka edukacyjna i różne kierunki nawzajem się wypełniają, formalizując się w
praktyce i wyborach edukacyjnych.
Kolejnym celem charakteryzującym ricerca-form-azione jest centrowanie tożsamości
społecznej i wspólnotowej w ramach procesów edukacyjnych i szkoleniowych. Idąc tym tropem,
priorytetem ricerca-form-azione jest tworzenie zmiany emancypacyjnej poprzez procesy
zbiorowe, w które zaangażowana jest duża grupa ludzi, w szczególności nauczyciele, dzieci i
rodzice (Boog, 2003). Oznacza to założenie, że główną podstawą ricerca-form-azione jest
dzielenie się władzą w procesach decyzyjnych, docenianie udziału wszystkich zaangażowanych
podmiotów – i ich aspiracji – począwszy od dzielenia się tym, co jest i nie jest istotne dla celów
badań (Balduzzi i Lazzari, 2018).
Zgodnie z celami

przedstawionymi

powyżej,

pierwszym

aspektem etycznym

charakteryzującym nasze podejście jest zachęcenie badacza do wykreowania wspólnych
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procesów, które wygenerują autentyczną zmianę, opartą na wartościach demokratycznych. Aby
wspierać partycypację wszystkich zaangażowanych podmiotów, bardzo ważne jest, aby
dostrzegać własną rolę w ukierunkowywaniu procesu zmian. Należy więc stworzyć odpowiednie
warunki – takie jak zapewnienie czasu i przestrzeni do wspólnej refleksji. Z tej perspektywy,
ricerca-form-azione umożliwia aktywne uczestnictwo wszystkich tych przedmiotów, które
zwykle mają mniejszą sprawczość w kontekstach edukacyjnych (tj. studentów, dzieci i ich
rodziców). Promowanie zmian emancypacyjnych oznacza oddawanie głosu także grupom
narażonym na wykluczenie.
Takie podejście do badań edukacyjnych zakłada powiązanie wymiarów społecznego,
politycznego i etycznego, a także inspirowanie się wartościami psychospołecznymi (Tuckman,
1965; Tuckman, Jensen, 1977). Wartości i etyka psychospołeczna pomagają budować świadomość
badaczy. Są również przydatne w przekształcaniu badacza w facylitatora, którego głównym
zadaniem jest utrzymywanie procesów uczenia się i opracowywanie nowych strategii współpracy,
które mogą prowadzić do zmiany praktyki edukacyjnej (Balduzzi i Lazzari, 2018).
Wreszcie, wartość interwencji opartych na formule ricerca-form-azione można znaleźć w
tworzeniu wiedzy, która pokonuje przepaść między teorią edukacyjną a praktyką codziennej pracy.
Ricerca-form-azione zwiększa umiejętności refleksyjne nauczycieli w oparciu o ich praktyki, które
nie są już analizowane i czytane w sposób techniczny, ale powiązane "problemowo" ze
złożonością kontekstów edukacyjnych, w których są wdrażane. Pozwala na aktywne
zaangażowanie stron, które w przeciwnym razie pozostałyby marginalne w procesach
edukacyjnych, których w rzeczywistości są integralną częścią. Udział dzieci i ich rodzin staje się
konieczny, aby w pełni zrozumieć kontekst edukacyjny i społeczny, w którym działają specjaliści,
oraz umożliwić wdrożenie wyników interwencji edukacyjnych, nie tylko w szkole, ale także w
społecznościach, w których instytucje są zlokalizowane (Balduzzi i Lazzari, 2018).

2.3 Upozycjonowanie badaczy i praktyków w Ricerca-form-azione
Kluczowym aspektem ricerca-form-azione jest znajomość relacji charakteryzujących
proces badania, poprzez kontekstualizowanie podejmowania decyzji jako jednego z kilku
procesów. Mając to na uwadze, badacze starają się „zrównoważyć” dynamikę mocy sprawczej
wszystkich zaangażowanych podmiotów, stosując przejrzyste i wspólne procedury decyzyjne.
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Oznacza to zmianę paradygmatu z prowadzenia badań „nad” na prowadzenie badań "z udziałem"
praktyków edukacyjnych.
Zmiana paradygmatu ostatecznie prowadzi do demokratyzacji badań, prezentując się jako
diametralnie przeciwna do idei badań przewidujących jedynie udział nauczycieli jako
„instrumentu” pomocnego w osiąganiu z góry określonych celów ustalonych przez badaczy lub
polityków. Wszyscy aktorzy edukacyjni muszą być aktywni przy identyfikacji potrzeb i ich
interpretacji (Balduzzi, Lazzari, 2018). W tym sensie celem projektów badawczych przyjmujących
ricerca-form-azione – jak TRACKs – jest budowanie świadomości w odniesieniu do wspólnych
procesów decyzyjnych i ich wpływu na praktyki pedagogiczne. Jest to niezbędny aspekt myślenia
i projektowania zmian w praktyce. Interwencja badacza w ramach ricerca-form-azione ma
szczególną wartość pedagogiczną, ponieważ staje się on podmiotem zaangażowanym społecznie
i politycznie w tworzenie zmian w obecnych praktykach edukacyjnych (Bertolini, 2001).
Następne sekcje raportu zawierają przykłady wykorzystania przez trzy kraje partnerskie
metodologii ricerca-form-azione do wdrożenia video coachingu w placówkach ECEC w ramach
projektu TRACKs.

3. Przegląd krajowych studiów przypadku.
W tej sekcji przedstawimy badania z każdego z krajów partnerskich w ramach projektu
TRACKs. Prezentacja ta ma na celu zilustrowanie, w jaki sposób ricerca-form-azione zostało
dostosowane do kontekstów różnych krajów: każde studium przypadku rzuci światło na to, w jaki
sposób można zwiększyć refleksyjność praktyków i wspierać ich rozwój zawodowy – zarówno
indywidualnie, jak i na poziomie zespołu.
Włoskie studium przypadku przeprowadzono w Bolonii, w charakteryzującym się
długoletnią tradycją pedagogiczną regionie Emilia-Romagna, , w placówkach wczesnej edukacji i
opieki (0-3 i 0-6 lat) prowadzonych przez spółdzielnię socjalną CADIAI. Jedno z przedszkoli
znajduje się w dzielnicy cechującej się dużą różnorodnością społeczno-kulturową, a drugie w
części miasta zamieszkanej przede wszystkich przez rodziny z klasy średniej. Włoskie studium
przypadku koncentruje się na wspieraniu integracyjnego podejścia edukacyjnego poprzez refleksję
na poziomie zespołu (nauczycieli, koordynatorów pedagogicznych, badaczy) na temat
codziennych praktyk edukacyjnych (codzienne zajęcia, zabawy na świeżym powietrzu,
opowiadanie historii itp.). Badanie stara się podkreślić, że video coaching i dyskusje wspomagane
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nagraniami mogą potencjalnie zmienić paradygmat kształcenia ustawicznego i że czynniki te mogą
stać się narzędziami do dokumentowania praktyk nauczycieli w odniesieniu do różnorodności,
interakcji dorosłych i dzieci oraz inkluzji.
Polskie studium przypadku jest przykładem szukania rozwiązań, aby jak najlepiej zająć się
głównym obszarem zainteresowania projektu TRACKs, tj. opisaniem i zwalczaniem nierówności
w zakresie wczesnej edukacji i opieki. Badania przeprowadzono w różnych miejscach: w dwóch
ośrodkach ECEC zlokalizowanych w dwóch obszarach miejskich oraz w czterech małych
placówkach przedszkolnych znajdujących się na wsi. Uwzględniono też podział na placówki
publiczne i prywatne oraz przyjmowanie (lub nie) dzieci z niepełnosprawnościami. W oparciu o
powyższe kryteria, wybór miejsc do badań w Polsce oferuje przekrojowe spojrzenie na kwestie
nierówności przestrzennych (miejskich / wiejskich), spektrum „sprawności fizycznej” /
niepełnosprawności, a także aspektów ekonomicznych.
W badaniu belgijskim zespół projektowy (Centrum Różnorodności i Nauki, Uniwersytet
w Gandawie i Artevelde University College) skontaktował się ze przedstawicielami nadzoru
pedagogicznego i nawiązał współpracę z: ośrodkiem opieki nad dziećmi „De Palmboom”,
współpracującym z przedszkolem „De Piramide” i przedszkolem „De Feniks”. Wszystkie te
placówki ECEC znajdują się w jednej dzielnicy miasta Gandawa, „de BrugsePoort”, z dużą liczbą
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznych (ze względu na sytuację ekonomiczną lub
pochodzenie migracyjne). Specjaliści zaangażowani w belgijskie studium przypadku to
nauczyciele, pracownicy opieki nad dziećmi i ich koordynatorzy.
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4. WŁOSKIE STUDIUM PRZYPADKU
We włoskim studium przypadku koncentrowaliśmy się analizie narzędzi szkolenia
nauczycieli wychowania przedszkolnego, a także nadzoru pedagogicznego. Potrzeba promowania
innowacyjnych praktyk edukacyjnych w ramach osbzaru ECEC z wykorzystaniem perspektywy
integracyjnej – tj. promowanie aktywnego zaangażowania dzieci i rodzin z różnych środowisk
społeczno-kulturowych – jest dziś uznawana zarówno na szczeblu krajowym (Ustawa 65/2017),
jak i międzynarodowym (Komisja Europejska, 2019). Potrzeba badań w tym obszarze jest
szczególnie pilna we Włoszech z racji wprowadzenia nowych regulacji prawnych, tzw.
BuonaScuola (Ustawa 107/2015, art. 1, paragraf 181), które podkreślają ciągłość podejścia
pedagogicznego i praktyk edukacyjnych w placówkach dla dzieci w wieku 0 -3 i 3-6 i mają na
celu określenie wspólnych wytycznych dla całego obszaru ECEC (dotychczas był tzw. system
dualistyczny).
Nasze studium przypadku koncentruje się na placówkach wczesnej edukacji i opieki
(ECEC), które znajdują się w środowisku miejskim, w tym jedna z nich znajduje się w dzielnicy
zamieszkiwanej w przeważającej większości przez rodziny imigrantów. Opierając się na
literaturze, która koncentruje się na analizie wideo jako narzędziu rozwoju zawodowego (Tobin,
Davidson, 1990; Bove, 2009) oraz na udanym zastosowaniu metodologii video coachingu
(Fukkink i Tavecchio, 2010; Fukkink, Trienekens i Kramer, 2010 ), włoskie studium przypadku
skupia się na wyjaśnieniu potencjału i wyzwań, na jakie napotykają nauczyciele, wykorzystując
nagrania jako środek promowania aktywnego uczenia się i budowania praktyk zakorzenionych w
paradygmacie inkluzyjnym. Dwa główne pytania, na których opiera się włoskie studium
przypadku, to:
● Jakie są korzyści analizy wideo dla rozwoju zawodowego ECEC?
● W jaki sposób można wykorzystać analizę wideo do udokumentowania i refleksji na temat
praktyk integracyjnych?
W tym studium przypadku zaczynamy od przedstawienia kontekstu instytucjonalnego.
Następnie przechodzimy do części poświęconej metodologii, ilustrującej plan badań i sposób
pozyskania danych. W trzeciej części przedstawiamy główne zagadnienia wyłonione z obserwacji
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przez badaczy (przy wsparciu koordynatorów pedagogicznych), z dyskusji nad nagraniami oraz
kwestionariuszy wypełnianych przez uczestników na koniec projektu.
Podsumowując wskazujemy, że analiza wideo być narzędziem (1) promowania
refleksyjności nauczycieli, (2) dekonstruowania branych za pewnik założeń za pomocą
wskazówek pedagogicznych w zespołach, (3) poprawienia jakości codzinnych działań i praktyk
poprzez aktywne badania i eksperymenty.

4.1 Kontekst: początkowe i dalsze doskonalenie zawodowe pracowników ECEC we Włoszech
W wyniku niedawnej reformy BuonaScuola (Ustawa 107/2015; Ustawa 65/2017)
dotychczasowy podział na usługi opiekuńczo-edukacyjne dla najmłodszych, a więc żłobki (nidi) i
przedszkola (scuoladell'infanzia) został zniesiony poprzez utworzenie zintegrowanego systemu
wczesnej edukacji i opieki (ECEC) w ramach Ministerstwa Edukacji. Reforma ta wprowadziła
ważne zmiany, zwłaszcza w odniesieniu do kształcenia nauczycieli i opiekunów w żłobkach
(educatori di nido) i nauczycieli przedszkolnych (insegnanti di scuoladell’infanzia) i otworzyła
nowe horyzonty do refleksji nad ich rozwojem zawodowym.
Obecnie dla wykonywania zawodu nauczyciela / opiekuna w żłobku niezbędne jest
posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie I stopnia, a w przedszkolu studiów II stopnia.
Chociaż czas trwania studiów jest różny, ich struktura jest zgodna z tymi samymi zasadami
przewodnimi (Nigris 2004; Balduzzi, Pironi 2017):
•

multidyscyplinarnym podejściu opartym na naukach edukacyjnych;

•

zintegrowanym programie nauczania łączącym nauczanie teoretyczne i oparte na
doświadczeniu (tj. podkreślenie znaczenia warsztatów i praktyki);

•

stałym partnerstwie między instytucjami szkoleniowymi a lokalnymi placówkami.
Uważa się, że wzajemna zależność między wiedzą teoretyczną a nauką opartą na

doświadczeniu, charakteryzująca treść programów nauczania na obu kierunkach, stanowi
fundament refleksyjnego habitusu specjalistów ECEC, który ma być pogłębiony w trakcie
doskonalenia zawodowego. Ciągły rozwój zawodowy stał się obowiązkowy zarówno dla
nauczycieli w żłobkach jak i nauczycieli przedszkolnych.
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Podczas gdy istnieje obszerna literatura potwierdzająca, że jakość wczesnej edukacji i
opieki (ECEC) jest ściśle związana z kompetencjami zawodowymi nauczycieli i opiekunów – oraz
że podnoszenie kompetencji zawodowych odbywa się w ramach ciągłego procesu – badania
pokazują również, że świadczenie usług szkoleniowych w miejscu pracy jest warunkiem
koniecznym, ale niewystarczającym (OECD, 2012). Dowody z badania CoRe wskazują, że w celu
poprawy i utrzymania jakości wymagany jest nie tylko kompetentny praktyk, ale także
kompetentny system, który uwzględnia bieżącą profesjonalizację nauczycieli w związku ze
zmieniającymi się potrzebami społecznymi (Urban, 2012). W kontekście włoskim podważa to
bezpośrednio rolę koordynatorów pedagogicznych w ułatwianiu partycypacyjnego projektowania
inicjatyw rozwoju zawodowego poprzez połączenie potrzeb zespołów nauczycieli z ciągłymi
badaniami i eksperymentami w celu poprawy praktyk edukacyjnych wprowadzonych w ramach
usług ECEC (Lazzari, Picchio, Musatti, 2013). Włoskie studium przypadku ma na celu zapełnienie
tej luki badawczej, rzucając światło na sposób, w jaki można osiągnąć takie ulepszenia w
kontekście współpracy partnerskiej między placówkami ECEC a instytucjami uniwersyteckimi.
4.1.2 Kontekst lokalny: dlaczego CADIAI w Bolonii?
Zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie w Bolonii, współpracując z CADIAI,
edukacyjną spółdzielnią socjalną, która już stosuje zintegrowany system, oferując usługi dla dzieci
od 0 do 6 lat. CADIAI od dawna współpracuje z UNIBO w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, byli więc gotowi podjąć eksperymenty z analizą nagrań i video coachingiem. Inną
ważną cechą CADIAI jako instytucji jest to, że koordynatorzy pedagogiczni odgrywają wiodącą
rolę w swoich placówkach i są odpowiedzialni za nadzór zespołu, rozwój zawodowy oraz
opracowywanie celów i działań pedagogicznych dla całej kadry. Ponadto CADIAI była i jest
szczególnie zainteresowana kwestią inkluzji społecznej, ponieważ jej placówki znajdują się w
środowisku miejskim, charakteryzującym się dużą liczbą dzieci ze środowisk imigracyjnych i
pochodzących z niższych klas społecznych. W ramach studium przypadku specjaliści ECEC z
CADIAI przyjęli rolę współbadaczy, ponieważ sami zbierali dane i nagrywali filmy w swoich
przedszkolach. Analiza została przeprowadzona przy udziale włoskiego zespołu badawczego, ze
szczególnym uwzględnieniem praktyk integracyjnych.
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4.2 Metodologia
Metodologicznym podejściem przyjętym przez zespół badawczy do przeprowadzenia
włoskiego studium przypadku jest Ricerca-form-azione (Balduzzi, Lazzari 2018). Połączenie
analizy video i poradnictwa pedagogicznego wspiera krytyczną refleksję na temat codziennych
praktyk edukacyjnych i ostatecznie generuje zmianę w kierunku bardziej integracyjnych działań
w ramach ECEC (Peeters, Sharmahd 2014). Biorąc pod uwagę partycypacyjny charakter procesu
badawczego, szczególny nacisk położono na kwestie etyczne, aby zagwarantować, że działania
podejmowane w ramach projektów będą uwzględniały intencje uczestników – praktyków i dzieci
– i przyczynią się do wzmocnienia ich sprawczości (Mortari, Mazzoni , 2010).
4.2.1 Projekt badania: etapy operacyjne
Projekt rozwijał się w trzech następujących po sobie etapach. W pierwszej fazie projektu
naukowcy przeprowadzili obserwacje dzieci w interakcjach z nauczycielami / opiekunami i
rówieśnikami, aby zapoznać się z codziennym życiem placówek (Kalkman, Clark 2017). Notatki
zostały przepisane i przeanalizowane przez zespół badawczy pod względem pojawiających się
tematów przed spotkaniami z nauczycielami, podczas których miały zostać omówione nagrania
video. Równolegle do tego procesu przeprowadzano nagrania video zajęć edukacyjnych w
różnych sytuacjach. Filmy były krótkie, zgodnie z założeniami trwały około 10 minut i
koncentrowały się na aktywności dzieci. W niektórych przypadkach nauczyciele filmowali swoich
współpracowników lub współpracowniczki podczas wspólnej pracy, w innych koordynator
pedagogiczny ośrodka również był zaangażowany w nagrywanie (placówka nr 1 zrobiła 10 nagrań,
wykorzystano 7, placówka nr 2 zrobiła 12 filmów, 7 wykorzystano). Po wybraniu fragmentów
video w każdym przedszkolu odbyły się po dwa spotkania zbiorowe w celu wybrania najbardziej
odpowiednich do prezentacji i omówienia z badaczkami.
W drugiej fazie projektu wybrane fragmenty video zostały obejrzane i wspólnie omówione
w ramach każdego zespołu wraz z badaczkami (łącznie cztery spotkania). Rolą badaczek podczas
tych spotkań – z udziałem nauczycieli, a także koordynatorów pedagogicznych - było wsparcie w
procesie problematyzacji zaobserwowanych sytuacji, odkrywanie ukrytych założeń leżących u
podstaw działań i praktyk oraz współtworzenie nowych idei, a więc kierowanie transformacją
pedagogiczną (Bove, Cescato 2013; Bove, 2007).
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W trzeciej fazie projektu przekazaliśmy kwestionariusze uzupełniające wszystkim
nauczycielom zaangażowanym w projekt, aby lepiej zrozumieć ich punkt widzenia i pomysły,
jakie działania badawcze mogą być przydatne do zwiększenia refleksyjności i rozwoju
specjalistów. Posłuży to opracowaniu planów działań pod wspólnym kierunkiem badaczy i
koordynatorów pedagogicznych w celu zwiększenia inkluzyjności praktyki wczesnej edukacji i
opieki (ECEC) w określonych środowiskach. Ten ostatni krok gwarantuje trwałość zmian
generowanych przez projekt.
4.2.2 Zaangażowani profesjonaliści
Uczestnikami włoskiego studium przypadku, przeprowadzonego w ramach projektu
TRACKs, byli pedagodzy i nauczyciele (łącznie: 16 os.) oraz koordynatorzy pedagogiczni
(łącznie: 2 os.), wybrani z dwóch placówek ECEC zlokalizowanych w Bolonii. Wychowawcy i
nauczyciele pracują w obu placówkach przez okres od dwóch do dziesięciu lat, a koordynatorzy
pedagogiczni od dziesięciu lub więcej. Placówki znajdują się w dwóch różnych dzielnicach
Bolonii: pierwsze przedszkole (Placówka 1) znajduje się w obszarze zamieszkiwaneym przez
rodziny z klasy średniej i wyższej, podczas gdy drugie (Placówka 2) znajduje się w części miasta
z przewagą osób pochodzących z klasy robotniczej, z rodzinami o niższym statusie społecznoekonomicznym, często o pochodzeniu migracyjnym.

4.3 Wdrożone działania i najważniejsze wnioski
4.3.1 Pierwszy etap: obserwacje zespołu badawczego w lokacjach ECEC
Jak opisano w części poświęconej metodologii, podczas procesu badawczego
wykorzystano obserwacje, aby dać badaczom możliwość zapoznania się ze środowiskiem. We
włoskim studium przypadku obserwacje w placówkach CADIAI wykorzystano do triangulacji
danych zebranych podczas nagrywania video przez nauczycieli i opiekunów (Guba i Lincoln,
2005). Następnie przeanalizowano tematy wyłaniające się z obserwacji przeprowadzonych w
dwóch docelowych placówkach wczesnej edukacji i opieki, dla grup wiekowych 1-2 lat i 3-6 lat.
Te zagadnienia zostały również omówione na drugim etapie procesu badawczego, na który
składały się dyskusje z nauczycielami.
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W przypadku grupy wiekowej 1-2-latków najczęściej powracającym tematem było
zwracanie uwagi na werbalne i niewerbalne interakcje z dziećmi niemówiącymi po włosku lub
mówiącymi bardzo słabo. Grupa badawcza podkreśliła, jak ważne jest, aby specjaliści ECEC
skupiali uwagę na wszystkich dzieciach, zwracając szczególną uwagę na odpowiedzi na pytania
dzieci. Grupa badawcza zauważyła również, jak ważne jest, aby specjaliści ECEC ułatwiali
dzieciom przestrzeganie czasu oczekiwania na swoją kolej w komunikacji. Zauważono również
krytyczne zdarzenia w chwilach swobodnej zabawy, w których nauczyciele czasami
uprzywilejowywali bardziej normatywne zachowania lub po prostu faworyzowali konkretne
dzieci, zamiast przyjmować strategie konstruktywne, które oferowałyby dzieciom narzędzia do
samodzielnego zarządzania konfliktem (np. gdy dwoje dzieci kłóci się o tę samą zabawkę).
W grupie wiekowej 2-3 lata jednym z głównych pojawiających się problemów było
zaangażowanie lub brak zaangażowania dzieci w zorganizowane zajęcia. Zespół podkreślił, że
nauczyciele powinni zwracać uwagę na tworzenie środowiska edukacyjnego i ułatwianie ćwiczeń
podczas luźnej zabawy i zorganizowanych zajęć. Zespół badawczy zauważył też, że swobodna
zabawa jest tylko okazjonalnie wykorzystywana jako celowa przestrzeń do wspierania rozwoju
nowych umiejętności komunikacyjnych i interakcji dzieci: w tym sensie rola nauczycieli podczas
tej części zajęć wydaje się być bardziej związana z nadzorem niż ze wsparciem i mediacją
inicjatyw dziecięcych.
Radzenie sobie z werbalnymi i niewerbalnymi interakcjami dzieci
Poświęcenie uwagi werbalnym i niewerbalnym interakcjom dzieci zarówno podczas
swobodnej zabawy, jak i zajęć strukturalnych było jednym z najczęściej powracających tematów
obserwacji. Zespół badawczy był świadkiem, jak podczas codziennych interakcji nauczyciele
częściej wchodzili w interakcje i dawali bardziej szczegółowe instrukcje dzieciom, których
językiem ojczystym jest włoski. Przykład takich sytuacji opisano poniżej (fragment z notatnika
obserwacyjnego badacza):
"Y. i B., oboje ze środowisk imigracyjnych, siedzą przy stole wraz z trójką dzieci
i wychowawczynią, prowadzącą zabawę w robienie ciasta. Y. siedzi obok
wychowawcy, podczas gdy B. siedzi przed nią. Wszystkie dzieci są
zaangażowane w tę aktywność i używają różnych narzędzi do manipulowania
ciastem (formy, wałki do ciasta, noże). Pedagog prowadzi zajęcia: werbalnie
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opisuje dzieciom, w jaki sposób można postępować z ciastem, i stara się zachęcić
dzieci do powiedzenia, jakie kształty tworzą. Jej uwaga jest szczególnie
skierowana na T., najmłodszego malucha w grupie, który dopiero zaczyna mówić
(włoski jest jego językiem ojczystym): „Co zrobiłeś, piłkę? Powiedz mi!” Czeka
na jego odpowiedź kilka sekund, aż dziecko powtórzy słowo. Y. i B., których
językiem ojczystym nie jest język włoski, są mniej obecni w rozmowie, mimo,
że są zaangażowani w zajęcia i intensywnie obserwują działania wychowawczyni
i rówieśników (w przeciwieństwie do innych dzieci, których uwaga jest głównie
skoncentrowana na nauczycielce). B. zwraca uwagę pedagog wydając dźwięk, a
pedagog pyta ją: „Co chcesz mi powiedzieć B.?” B. ma zamiar wypowiedzieć
słowo, gdy uwaga pedagoga zostanie odwrócona przez G., który głośno woła :
„Spójrz, zrobiłem węża!” ”(Obserwacja 2_Jan29_2019)

Brak świadomości przebiegu interakcji między wychowawczynią a małym dzieckiem oraz
intencjonalności dzieci może mieć negatywne konsekwencje dla sposobu, w jaki dzieci rozwijają
swój język, zdolność do zadawania pytań i szukania pomocy lub przedstawiania swoich opinii i
punktów widzenia czy werbalizacji emocji i przeżyć. Analizując przedstawione w powyższym
fragmencie interakcje werbalne i niewerbalne, przekonujemy się, że nauczyciele nieświadomie
poświęcają mniej uwagi dzieciom dwujęzycznym: w konsekwencji dają tym dzieciom mniejsze
możliwości nawiązywania interakcji w porównaniu z innymi dziećmi, dla których język włoski
jest językiem ojczystym. W ostatnich latach język stał się jedną z najbardziej obciążających i
polaryzujących praktyk kulturowych ucieleśnionych przez imigrantów. Tu zależy nam, by stał się
narzędziem do wprowadzania integracji, niż wykluczenia społecznego i edukacyjnego (Peleman,
Vandenbroeck i Van Avermaet 2020). Dlatego niezwykle ważne jest podniesienie świadomości
nauczycieli na temat przeciwdziałania takiemu niecelowemu mechanizmowi wykluczenia.
Zaangażowanie i brak zaangażowania dzieci w zajęciach
Podczas procesu obserwacji zespół badawczy skoncentrował się również na zagadnieniu
koncentrowania się dzieci podczas zajęć edukacyjnych. W rzeczywistości, równolegle do
ustrukturyzowanych zajęć grupowych, odbywa się również swobodna zabawa z inicjatywy dzieci.
Zauważono jednak, że ta ostatnia jest postrzegana głównie jako działalność peryferyjna i zwykle
jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany do socjalizacji dzieci, uczenia się i rozwoju
językowego. Poniższy fragment stanowi interesujący przykład:
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„Troje dzieci bawi się w kuchni i próbuje ze mną współdziałać [Badacz 2],
oferując mi coś do jedzenia i udając, że przygotowują kawę. A. [ze środowiska
imigracyjnego] podejmuje różne próby uczestnictwa w ich zabawie poprzez
komunikację niewerbalną (obserwowanie, zbliżanie się do stołu), ale kilkakrotnie
dzieci bawiące się w rogu kuchennym mówią mu, aby nie dotykał sztućców na
stole. Kiedy A. bierze ekspres do kawy, którym bawi się M., aby zwrócić jej
uwagę, rozpoczyna się konflikt. Nauczycielka pyta A. i M. „Co się tu dzieje?”,
Nie czekając na odpowiedź, od razu pyta: „Nie widziałam, kto pierwszy miał
ekspres do kawy?”. Patrząc na nauczyciela, A. stawia ekspres do kawy na stole,
a następnie odchodzi z dwoma małymi filiżankami w rękach. Następnie
wychowawczyni mówi mu wielokrotnie (z daleka), że kubki muszą pozostać w
kuchni, nie wolno ich nosić ze sobą. A. nadal błąka się po klasie z filiżankami,
jakby szukał kogoś, z kim mógłby się pobawić, ale trójka pozostałych dzieci w
pokoju jest zajęta indywidualną zabawą […]. W tym momencie A. zaczyna bawić
się sam, pozostawiając filiżanki na podłodze. Wtedy nauczyciel podnosi je z
podłogi i bez interakcji z A. zabiera je z powrotem do kuchni.”(Obserwacja 1, 22
stycznia 2019)

Opisana powyżej sytuacja ujawnia potrzebę bardziej intencjonalnej mediacji edukacyjnej
w inicjowanej przez dzieci zabawie, w celu „oddania głosu” niewerbalnym inicjatywom
komunikacyjnym dzieci i budowania relacji rówieśniczych w grupie (Picchio i Mayer, 2019).
Dotyczy to dzieci ze środowisk imigracyjnych, które często pozostają na marginesie, gdy grupa
innych dzieci uczestniczy w zajęciach edukacyjnych kierowanych do dorosłych.
Wszystkie te tematy, które wyłoniły się z obserwacji, zostały wspólnie omówione podczas
spotkań i projekcji nagrańvideo z nauczycielami i koordynatorami pedagogicznymi obu
zaangażowanych placówek. W poniższej części przedstawiono możliwości analizy video, w
szczególności zapewniające nauczycielom informacje zwrotne w odniesieniu do tych i innych
tematów zarejestrowanych w nagranych przez nich filmach.

4.3.2 Drugi etap: dyskusje wywołane przez video
Po okresie obserwacji w obu zaangażowanych placówkach odbyły się spotkania i rozmowy
na temat nagrań video. Dyskusje (dwie w każdej placówce, w sumie dla czterech grup) zostały
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zorganizowane po ustaleniach między badaczami i koordynatorami pedagogicznymi, w momencie
gdy nauczyciele i opiekunowie byli usatysfakcjonowani zebranymi materiałami video. Należy
zauważyć, że zespół badawczy nie ingerował w proces decyzyjny, które filmy udostępniać;
praktycy i koordynatorzy pedagogiczni wybrali filmy, które były dla nich najbardziej znaczące,
zgodnie z ogólnymi celami projektu. Proces ten dał im poczucie sprawczości sprzyjąjące refleksji
nad najważniejszymi praktykami wdrażanymi w codziennym życiu w placówkach ECEC, w
których pracują (patrz Tobin, Davidson, 1990).
W dalszej części skupiamy się na dwóch tematach które wyłoniły się z dyskusji z
praktykami, po wspólnej analizie dwóch filmów. Pierwszy temat koncentruje się na sprawieniu,
że praktyki ECEC są bardziej inkluzyjne, poprzez skupienie się na niewypowiadanych intencjach
i zamiarach dzieci. Drugi temat koncentruje się na tym, w jaki sposób kierować procesem
współtworzenia zbiorowych znaczeń w grupach dzieci. Poniższa sekcja zawiera wybrane cytaty z
wypowiedzi nauczycielek, podczas trzech różnych momentów analizy filmów: po pierwszym,
drugim i trzecim pokazie. Gromadzenie wrażeń po kilkukrotnym obejrzeniu nagrań i wspólne
omawianie ich z kolegami, koleżankami i zespołem badawczym, pomogło pracownikom placówek
zrozumieć zmianę w ich nastawieniu do dzieci i oraz ukryte uprzedzenia, które wpływają na nasze
działania (Tobin, Mantovani, Bove, 2008; Bove, Mantovani, 2015).
Od ubocza do centrum: jak sprawić, by każde dziecko mogło przemówić
Pierwszy film brany pod uwagę w analizie przedstawionej w tym studium przypadku został
nagrany przez nauczycielkę w jednym z przedszkoli, podczas aktywności sensorycznej
zaplanowanej dla dzieci w wieku 1-2 lat. Rozważane video uchwyciło jedną z nauczycielek tej
grupy wiekowej zabierającego czworo dzieci do pokoju sensorycznego, aby mogli wziąć udział w
warsztatach przyrodniczych, które dla nich zaplanowała. Jedną ręką trzymała rękę dziecka ze
środowiska migracyjnego, a drugą rękę najmłodszego malucha w grupie, który jeszcze nie chodził
samodzielnie. Film rejestruje interakcje dzieci z naturalnymi nieustrukturyzowanymi materiałami
w pokoju sensorycznym, a także interakcje między dziećmi a wychowawczynią. Według
nauczycielek i opiekunek pokój sensoryczny jest przeznaczony dla mniejszych dzieci, które nie są
jeszcze gotowe do zabawy symbolicznej. Podzieliły się z zespołem badawczym tym konkretnym
filmem, ponieważ biorąc pod uwagę wiek dzieci, czuły potrzebę ustrukturyzowania działań w
pokoju sensorycznym, aby uniknąć pozostawienia dzieci „samopas”. Tak więc nadrzędnym celem
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działania nakręconego w filmie, który został wspólnie omówiony, była próba zorganizowania
ustrukturyzowanego działania, aby dzieci mogły w jak największym stopniu skorzystać ze ścieżki
sensorycznej w pokoju. Dyskusja wywołana przez nagranie dotyczyła ważnych tematów, takich
jak konceptualizacja interakcji dzieci z przedmiotami oraz z rówieśnikami, a także co dla malucha
znaczy uczestnictwo w zajęciach. Po wielokrotnym obejrzeniu filmu dyskusja skoncentrowała się
na tym, w jaki sposób uwaga praktyków skupiała się bardziej na strukturze samego działania, niż
na budowaniu intencjonalności dzieci w wykorzystaniu przestrzeni i materiałów. Może to
przyczynić się do wzmocnienia uprzedzeń dotyczących tego, kto uczestniczy, a kto nie poprzez
powiązanie niektórych indywidualnych cech (np. pochodzenia ze środowiska migracyjnego, bycia
na wcześniejszym lub dalszym etapie rozwoju) z brakiem udziału w zorganizowanej aktywności.
Dyskusja wywołana video była korzystna dla dekonstruowania przekonań praktyków na temat
niektórych dzieci i pomaganiu im w zmianie ich podejścia do intencjonalności dzieci.
Poniższe fragmenty zawierają wybrane fragmenty z tej dyskusji. Zespół badawczy
wzbudził refleksję, pytając praktyków, dlaczego zdecydowali się pokazać ten konkretny film.
Koordynatorka pedagogiczna (określana jako Pedagog 2), która nagrywała video, argumentowała:
„Warsztaty sensoryczne i wszelkie inne zajęcia związane z dużą i małą motoryką
są częstą aktywnością dla małych dzieci. Bardzo często zostawiamy dzieci, by
samodzielnie badały materiały, a następnie, po zakończeniu sesji je usuwamy.
Nagraliśmy ten film podczas tego warsztatu, ponieważ chcieliśmy pokazać, co
się dzieje, gdy zajęcia i czas zabawy są nieco bardziej uporządkowane,
szczególnie w przypadku bardzo młodych dzieci. Tak więc celem było tak
naprawdę udzielenie dzieciom bardziej uporządkowanych wskazówek, podejścia
do materiałów, szczególnie biorąc pod uwagę, że są one małe, a ich czas uwagi
nie jest zbyt długi. Weźmy F [dziecko o pochodzeniu migracyjnym]., który jest
bardzo mały i który zawsze musi być wspierany podczas tej aktywności,
ponieważ nie wydaje się, aby sam mógł to robić i nie wchodzi w interakcje z
innymi dziećmi ”.(Pedagog 2_ Placówka 1)

Film został nagrany, aby pokazać, jak mogą wyglądać bardziej uporządkowane zajęcia z
różnorodnymi dziećmi w wieku 1-2 lat, zamiast pozostawiania maluchom możliwości swobodnej
zabawy w warsztacie. Szczególnie interesujące wydaje się to, jak koordynatorka mówi o
ograniczonym okresie koncentracji uwagi dzieci w tej grupie, ale natychmiast wyróżnia dziecko
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ze środowiska imigracyjnego, opisując jego brak uwagi, potrzebę wsparcia i niezależną postawę
niemal jako problematyczne. Taki pogląd wydawała się podzielać, przynajmniej początkowo,
reszta praktyków z grupy , a koordynatorka kontynuowała dyskusję, koncentrując się na różnicach
wiekowych dzieci w interakcji, które zostały nagrane na video i jak one – wraz z różnicami
kulturowymi – mają wpływ na sposób interakcji F. W szczególności podkreśliła, że:
„Jest kilkoro dzieci starszych, i dwoje młodszych. Te pierwsze uczestniczą
[podążając ścieżką sensoryczną] i wchodzą w interakcję, pozostałe dwa, M.
[najmłodsze dziecko w grupie] i F. [dziecko ze środowiska imigracyjnego] raczej
nie uczestniczą […]są trochę jakby są we własnym świecie, nie chcą angażować
się w aktywności. F. zawsze robi coś innego. Nie wchodzi w interakcje ”.
(Pedagog 2, Placówka 1)

Cytat koordynatorki ujawnia pewne uprzedzenia wobec dzieci z innej kultury – których
rodzice mówią w różnych językach w domu i dlatego mogą się mylić w wykonywaniu instrukcji
w języku włoskim – a także dzieci, które są na wcześniejszym etapie rozwoju (młodsze dzieci w
grupie). Wydaje się, że nadmiernie problematyzuje fakt, że tych dwoje dzieci jest niezależnych i
nie zawsze chcą angażować się w pewien rodzaj interakcji, co jest jednak zgodne z normą. Dlatego
intencjonalność dzieci, które w tym fragmencie video wykazywały wspólne zainteresowanie
badaniem i równoważeniem zakrzywionego drewnianego bloku pozostawionego na podłodze,
pozostaje niezauważona, ponieważ nauczycielki i opiekunki z góry ustaliły oczekiwania dotyczące
tego, jak "powinny" wyglądać interakcje.
Oglądając ten sam film, drugi i trzeci raz, po wspólnych dyskusjach wszystkich praktyków,
koordynatorów pedagogicznych i badaczy, wydawało się, że nastawienie nauczycieli dotyczące
pozornego nieuczestniczenia F. i M. w zajęciach zaczęło być stopniowo dekonstruowane. Po
drugiej projekcji Nauczycielka 3 powiedziała:
„Myślę, że F. jest zawsze obecny w aktywnościach, ale czuję, jakby miał swój
świat” (Nauczycielka 3, Placówka 1)

Po raz kolejny ten pogląd na dzieci jako niezależne i przejawiające własną intencjonalność, wydaje
się być postrzegany jako problematyczny, a ich intencje zdewaluowane w kontekście grupy.
Koordynatorka nadal podkreśla:
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„Tak, nie widzę interakcji między dziećmi, widzę zainteresowanie tym samym
przedmiotem” (Pedagog 2, Placówka 1)

Jedyną opiekunką która się nie zgodziła, była Nauczycielka 5, która powiedziała:
"Nie zgadzam się. Myślę, że F. i M. czują się bezpiecznie w tej przestrzeni.
Myślę, że właśnie wchodzą w interakcje… ” (Wychowawca 5, Placówka 1).

Po trzecim pokazie filmu ta sama nauczycielka jeszcze mocniej akcentowała swoje przekonanie
dotyczące efektywności interakcji wszystkich dzieci, uwzględniając ich różnice:
„Czasami nie widzisz pozytywnych rzeczy lub działań, gdy jesteś zajęty
wykonywaniem czynności… Gdy patrzysz na filmy, F. faktycznie robi pewne
pozytywne rzeczy, wypróbowuje materiały i tym podobne”(Nauczycielka 5,
Placówka 1)

Napięcia, które pojawiały się w dyskusji wywołane przez niektóre konkretne fragmenty
filmu podkreślają, w jaki sposób analiza video może być potężnym narzędziem do promowania
świadomości osób pracujących w obszarze ECEC na temat różnych podejść do dzieci oraz do
wspólnej refleksji nad intencjonalnością dzieci. Ponadto nagrywanie video i analiza filmów są
niezwykle pomocne w przekazywaniu uzasadnionych informacji zwrotnych nauczycielom, którzy
często nie są świadomi skutków swoich działań i praktyk.
Czytanie jako praktyka integracyjna: promowanie różnorodności i legitymizacja tożsamości
Nauczyciele z dwóch przedszkoli uwzględnionych w studium przypadku wykazali duże
zainteresowanie wykorzystaniem filmów do rejestrowania czynności związanych z czytaniem,
szczególnie w przypadku dzieci ze starszych grup wiekowych. Podczas analizy nagrań praktycy
uzasadniali, że czytanie jest czynnością, która stanowi centralną część codziennej rutyny i która
jest wykonywana nawet wiele razy w ciągu tego samego dnia. Czytanie jest szczególnie przydatne
w placówce i klasie z dużą liczbą dzieci ze środowisk imigracyjnych, aby pomóc im osiągnąć
biegłość w języku włoskim. Na potrzeby tego raportu postanowiłyśmy opisać analizę filmu video,
w którym nagrane zostało czytanie z dziećmi w wieku 3-6 lat, którego celem było nie tylko
promowanie rozwoju języka, ale także różnorodność i inkluzja poprzez identyfikację dzieci z
postaciami książki zatytułowanej „Dzieci świata”.
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Film zaczyna się od sceny, gdy nauczycielka siedzi w środku pozornie dobrze
uformowanego kręgu sześciorga dzieci. Zaczyna od pokazania okładki książki oraz odczytania
dzieciom tytułu na głos. Kilkakrotnie przerywa opis okładki książki, aby przypomnieć dzieciom o
zasadach dotyczących czasu czytania, i upewnia się, że wszyscy słuchają i siedzą tak, aby
wszystkie dzieci mogły zobaczyć ilistracje. Dzieci wydają się bardzo podekscytowane tą książką
i czytaniem. Z entuzjazmem wskazują okładkę książki, podkreślają, że bohaterowie wyglądają jak
one. Taka identyfikacja sprawia, że są niezwykle zaangażowane przez cały czas czytania
opowiadania. Podczas dyskusji po projekcji video badaczka spytała nauczycielkę, dlaczego
zdecydowała się zarejestrować tę konkretną aktywność. Nauczycielka wyjaśniła to następująco:
„Jest to czynność, którą wykonujemy na co dzień z dziećmi, więc oglądanie i
analizowanie reakcji dzieci oraz sposobu ich okazywania jest dla nas interesujące,
jeśli porównasz je z innymi zajęciami, które wykonujemy tutaj codziennie. Jest
to czynność, którą wykonujemy nawet więcej niż raz dziennie. Potem myślę, że
kiedy czytamy, nie mamy czasu na pogłębione spojrzenie na dzieci, ponieważ
jesteśmy zajęci czytaniem lub upewnianiem się, że jest odpowiedni poziom
uwagi i słuchania. Dlatego brakuje nam wielu rzeczy, które można uchwycić za
pomocą video. To pomaga mi zastanowić się nad tym, w jaki sposób praktyka
może być inkluzyjna, celem tej aktywności była refleksja nad różnorodnością,
prowadzenie dialogu z książką i dziećmi”. (Nauczycielka 1, Placówka 1)

Nauczycielka położyła nacisk na to, w jaki sposób nagrywanie video i analiza nagrań mogą
być użytecznym środkiem przekazywania informacji zwrotnych na temat codziennej praktyki,
takiej jak czytanie, która może być wykorzystywana do stworzenia integracyjnego środowiska,
promowania rozwoju języka, ale także do rozwiązywania ważnych problemów takich jak kwestia
różnorodności kulturowej. Od początku dyskusji pokazywala głębokie zrozumienie znaczenia
analizy video dla jej rozwoju jako profesjonalistki w środowisku ECEC, uznając, że nagranie może
potencjalnie uchwycić to, czego praktycy nie mogą uchwycić, gdy są bezpośrednio zaangażowani
w interakcję z dziećmi. Może zapewnić praktykom wgląd w interakcje, które mogą pozostać
niezauważone i które mogą prowadzić do zmiany zachowań i postaw przez dzieci, gdy poczują,
że nie poświęcono im wystarczającej uwagi (Tobin, Mantovani, Bove, 2008).
Zaangażowanie nauczycielki w sposób wykonywania czynności czytania, będąc
świadomym interakcji i intencjonalności dzieci, było omawiane przez długi czas podczas grupy
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dyskusyjnej. Dzięki podpowiedziom badaczek nauczyciele zrozumieli, że analiza video może
pomóc nie tylko zwrócić uwagę na intencjonalność dzieci, ale także zastanowić się nad celem
aktywności: podobnie jak w przypadku opisanym powyżej, czytanie książki o różnicach
kulturowych zwiększa szanse na dialog na temat różnic. Analiza video pomogła również
praktykom w zrozumieniu, jak zrównoważyć zaangażowanie i interwencję dzieci z faktycznym
odczytaniem historii. Podczas spotkania zwrócono uwagę na to, w jaki sposób video zachęca
praktyków do refleksji na temat tego, jak dać każdemu „głos” i spróbować aktywnie słuchać dzieci.
Wreszcie, kolejna ważna kwestia, która była omawiana przez praktyków, dotyczyła tego,
w jaki sposób nagranie pomogło nauczycielom zrozumieć, co mogliby zrobić, aby dalej rozwijać
zdolności językowe dzieci, jednocześnie wprowadzając praktyki integracyjne. Koordynatorka
pedagogiczne Placówki 1 podkreśliła wyraźnie:
„Naszym

głównym

celem,

kiedy

zaczęliśmy

nagrywać

filmy,

było

skoncentrowanie się na aktywnościach, które poprawiłyby nasze praktyki
związane z nauką języków. W jednej z naszych grup mamy 99% dzieci ze
środowisk imigracyjnych, które muszą nauczyć się włoskiego, aby odnieść
sukces w szkole podstawowej. Nagrywanie i analiza video pomogły nam
zrozumieć, co możemy zrobić lepiej w naszej praktyce nauczania języka
włoskiego, ale także […] koncentrować się nie tylko na naszych postawach, ale
także na intencjonalności i interakcji dzieci”. (Koordynatorka pedagogiczna 1,
Placówka 1)

To stanowisko pokazuje potencjał wykorzystania analizy video jako narzędzia
zapewniającego praktykom wskazówki pedagogiczne pomocnego w doskonaleniu zawodowym.
Generuje owocne dyskusje między nauczycielami i innymi specjalistami, pomagając im w
refleksji na temat właśnej pracy. Jak twierdzą Tobin i Davidson (1990), w wizualnej etnografii
wielojęzycznej liczy się tak naprawdę nie sam film, ale dyskurs wokół niego.
4.3.3 Trzeci etap: kwestionariusze uzupełniające
Pod odbyciu dyskusji w grupach rozdałyśmy kwestionariusze uzupełniające wszystkim
nauczycielom zaangażowanym w projekt w celu lepszego zrozumienia ich doświadczeń i punktów
widzenia na temat procesu video coachingu. Kwestionariusze te składały się z trzech otwartych
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pytań, które dały nauczycielom możliwość wyrażenia swoich przemyśleń na temat procesu
towarzyszącego temu projektowi. Zadane przez nas pytania miały w szczególności na celu
zrozumienie, które aspekty tej metodologii stanowiły okazję do rozwoju, a które potencjalnie
stanowiły problem. W szczególności trzecie pytanie miało na celu wyjaśnienie, jakie elementy
nauczyciele uważali za niezbędne, aby uczynić video coaching metodologią, która pomogłaby im
w ich rozwoju i zawodowej refleksji. Głównym celem tej fazy projektu było lepsze zrozumienie
kluczowych czynników sukcesu poprzez skupienie się na odczuciach i sugestiach praktyków w
celu ulepszenia samego projektu.
Wyniki z kwestionariuszy uzupełniających
Główne tematy, które pojawiły się w odpowiedziach praktyków na pytanie nr 1 W jaki
sposób video coaching może być przydatny dla Twojego rozwoju zawodowego? były związane z
utylitarnym wymiarem rozwoju zawodowego. Nauczyciele podkreślili pozytywne wymiary video
coachingu, zaczynając od własnego doświadczenia z projektem. Przede wszystkim podkreślili
wartość analizy zachowań i refleksji. Po drugie, wskazali, że czują się bardziej zaangażowani jako
profesjonaliści, ponieważ analizowanie filmów może pomóc im w kwestionowaniu
idekonstruowaniu ich własnej praktyki edukacyjnej. Po trzecie, podkreślili wartość kolektywnej
refleksji nad działaniami na rzecz poprawy świadomości i rozwoju zawodowego:
„W tej chwili mocnymi stronami są: zaangażowanie się jako profesjonaliści,
obserwacje ze strony grupy roboczej [koledzy], dzielenie się spojrzeniem grupy
na sytuację, znalezienie wspólnego sposobu działania w codziennej praktyce
edukacyjnej” (pedagog ECEC).
„Kiedy oglądałam nagranie więcej razy, miałam okazję zadać sobie pytania
dotyczące mojego stosunku do dzieci” (wychowawczyni ECEC).
„Oglądanie filmów w grupie roboczej pozwala uwypuklić krytyczne kwestie i
pozytywne aspekty (...) pozwala zastanowić się i zaangażować w aktywności
edukacyjne w kontekście przedszkola, pomóc poprawić i przemyśleć swoje
podejście do dzieci ”. (wychowawca ECEC).
„Obserwowanie siebie podczas interakcji z dziećmi pozwala mi dostrzec
zachowania i postawy, których nie jesteśmy całkowicie świadomi; możliwość
analizy sytuacji umożliwia odczytanie różnych poziomów tego, co się dzieje, od
makro do mikro, do szczegółów, które mogą zagubić się w życiu codziennym;
ponowne odczytanie sytuacji w grupach, z osobami, z którymi codziennie
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pracujesz (i rok po roku), pozwala lepiej poznać i zrozumieć działania kolegów.”
(wychowawca ECEC).

Główne tematy, które wyłoniły się z odpowiedzi praktyków na pytanie nr 2 Jakie były
najważniejsze problemy i trudności napotkane podczas korzystania z filmów? były związane z
problemami, które pojawiły się podczas projektu. W szczególności nauczyciele podkreślili
problemy techniczne związane z jakością audio / video, czasem nagrania i dostępnością
nauczycieli, a niekiedy dużą liczbą dzieci. Niektórzy nauczyciele zwracali również uwagę na
problem spontaniczności przed kamerą, ściśle związany z „lękiem przed występowaniem” i
obawami przed osądami innych. Większość odpowiedzi nauczycieli na pytanie 2 została przez
nich przedstawiona w formie „listy”, takiej jak następujące odpowiedzi:
„Zainteresowanie

dzieci

kamerą,

mała

spontaniczność,

lęk

przed

występowaniem, brak ludzi, którzy mogliby nagrać video” (pedagog ECEC)
„Problemy na poziomie praktycznym: kto tworzy video, za pomocą jakich
narzędzi”. (opiekun ECEC)
„Brak spontaniczności dzieci i wychowawcy, trudności organizacyjne”.
(wychowawca ECEC)
"Problemy techniczne: co mogę wykadrować i co mogę stracić (np. wygląd lub
kontekst); brak dźwięku i głosu; (...) początkowe zawstydzenie; uwaga na pokusę
osądu, który może pojawić się w niektórych grupach lub u niektórych kolegów.”
(wychowawca ECEC)

Główne tematy, które pojawiły się w odpowiedziach praktyków na pytanie nr 3 Jakie
wsparcie, byłoby, Twoim zdaniem, potrzebne, aby kontynuować pracę metodą video coachingu w
twoim przedszkolu? były związane ze wsparciem, które zdaniem praktyków jest przydatne
aby kontynuować pracę metodą video coachingu. Wskazywano na potzrebę wspólnego czasu,
aby móc zastanowić się nad rekonstrukcją danego zjawiska / zajęć, badając różnorodne znaczenia
obserwowanej sytuacji. Więcej czasu na wgłębienie się w zjawisko może pomóc praktykom w
ponownym przemyśleniu ich postaw i przekonań. Z tego powodu poprosili o systematyczne i
zaplanowane spotkania, na których mogliby wspólnie dyskutować. Nauczyciele podkreślili
również wartość odpowiedniego wsparcia technicznego w celu poprawy jakości nagrywania
video. Jakość filmu może mieć wpływ na proces refleksji, który towarzyszył pracy nad samym
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filmem. Jeśli jakość dźwięku lub obrazu nie jest wystarczająco dobra, nauczyciele mogą mieć
problemy z analizą danego zjawiska. Odpowiadając na trzecie pytanie, niektórzy nauczyciele
twierdzili, że:
„Konieczne byłoby posiadanie dobrego sprzętu video oraz współpraca między
nauczycielami, aby móc wzajemnie nagrywać filmy; zaplanować czas, aby móc
przeglądać filmy i zastanawiać się nad nimi w grupach na wielu poziomach.
Pierwsze oglądanie w małej grupie i drugie w grupie rozszerzonej wraz z
koordynatorem pedagogicznym.”(Pedagog ECEC)
„Aby kontynuować pracę z tą metodą, warto mieć kamerę video o dobrej
rozdzielczości i doskonałym dźwięku. Przyda się też możliwość przeglądania
filmów w grupach, w których można omawiać je między kolegami (wychowawca
ECEC)
„Uważam, że aby kontynuować pracę z tą metodologią, trzeba być wytrwałym w
planowaniu spotkań, aby takie podejście było coraz bardziej znane”.
(wychowawca ECEC)
„Oprócz narzędzia odpowiedniego do kręcenia filmów, potrzeba więcej czasu na
dyskusje, aby wspólnie zobaczyć i zastanowić się nad nagranymi sytuacjami w
celu realizacji aktywności w inny sposób,który jest bardziej odpowiedni dla się
potrzeb dzieci”. (wychowawca ECEC)

Odpowiedzi nauczycieli i dyskusje pomogły nam skoncentrować się na wymiarach, które
praktycy uważali za kluczowe dla zapewnienia rozwoju samej przedszkola i wszystkich
zaangażowanych specjalistów. Wymiary te stanowią kluczowe czynniki sukcesu, które
zilustrujemy w następnym akapicie.

4.4 Refleksje na temat wyzwań i możliwości korzystania z video coachingu: czynniki sukcesu
We włoskim studium przypadku podjęto próbę wykazania korzyści płynących z dyskusji
wspomaganych nagraniami i video coachingu, które można wykorzystać jako potężne narzędzie
do rozwoju zawodowego nauczycieli i opiekunów poprzez zbiorową refleksję i wskazówki
pedagogiczne. Trening video może pomóc specjalistom w przeformułowaniu ich celów
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edukacyjnych, a także w znalezieniu możliwych sposobów skoncentrowania się na potrzebach
dzieci. Ponadto video coaching pomaga w określeniu konkretnych momentów, w których
intencjonalność nauczycieli zastępuje intencjonalność dzieci. Treningi video mogą potencjalnie
zmienić paradygmat doskonalenia zawodowego praktyków i mogą stać się narzędziem do
zmieniania i wzmacniania praktyk pedagogów w odniesieniu do kwestii różnorodności,
nierówności oraz interakcji między dorosłymi a dziećmi (Cescato, Bove, Braga, 2015).
W ostatniej części włoskiego studium przypadku skupimy się na kluczowych czynnikach
sukcesu, które pozwoliły projektowi promować rozwój zawodowy i integracyjne praktyki
nauczycieli i środowiska ECEC.
Szkolenie wstępne dla wszystkich zaangażowanych specjalistów (koordynatorów pedagogicznych,
nauczycieli, opiekunów)
Szkolenie wstępne z udziałem wszystkich praktyków uczestniczących w projekcie (dwa
spotkania, jedno z koordynatorem pedagogicznym i jedno z pedagogami / nauczycielami, a
następnie trzy kolejne spotkania między badaczem a koordynatorami pedagogicznymi) miało na
celu omówienie video coachingu jako narzędzia refleksyjnego, zdolnego do wspierania rozwoju
zawodowego zespołu edukacyjnego ECEC. Celem tego wstępnego etapu było stworzenie
wspólnej płaszczyzny dotyczącej celów, wspólnych wartości i wzajemnego szacunku. Przyczyniło
się to do zwiększenia poczucia pewności i bezpieczeństwa specjalistów, o czym świadczy ich
gotowość do pracy oraz ich otwartość na pytania i kwestionowanie utrwalonych codziennych
praktyk.
Rola koordynatorów pedagogicznych
Mediacyjna rola koordynatorów pedagogicznych była kluczowa na każdym etapie
projektu. Koordynator pedagogiczny jest w rzeczywistości osobą zdolną do zapewnienia
powiązania i ciągłości „zewnętrznego punktu widzenia” badacza i „wewnętrznego punktu
widzenia” nauczyciela. Dzięki tej działalności mediacyjnej rola koordynatora pedagogicznego
stała się decydująca we wspieraniu zmian i rozwoju wszystkich zaangażowanych specjalistów.
Jego / jej praca nie ogranicza się do zapewniania ciągłości między instancjami „zewnętrznymi” i
„wewnętrznymi”, ale jest również związana z kompetencjami zawodowymi do zapewnienia
„ciągłości czasowej”, zdolnej do uwzględnienia historii placówki ( przeszłość), wyzwania, które
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charakteryzują jej codzienne życie (teraźniejszość) oraz kierunki rozwoju i poprawy
jakości(przyszłość).
Czas i przestrzeń do refleksji nad danymi video
Kolejną kwestią, mocno podkreślaną w kwestionariuszach uzupełniających, jednym z
elementów, który może zaoferować największą zachętę do stosowania video coachingu, jest
stworzenie przesttrzeni i zapewnienie czasu na tę aktywność. Zaangażowani specjaliści
podkreślali, jak przydatne byłoby zaplanowanie tego rodzaju pracy, czasu na kilkukrotne
obejrzenie tego samego filmu i możliwości refleksji nad nim. Praktycy podkreślili także wartość
wspólnej refleksji wśród kolegów. Wspóne refleksja pozwala na generowanie różnych punktów
widzenia i stwarza nowe perspektywy dialogu i debaty między praktykami. Jak zauważył Brennan
(2009), posiadanie materiału dającego „bezpośredni obraz tego, co się dzieje, dostępnego do
powtórki, ponownego doświadczenia i refleksji” jest postrzegane przez praktyków jako korzyść
dla wszystkich zainteresowanych (Hayward, McKinnon, 2013).
Posiadanie narzędzia do zarządzania sesjami coachingu video w celu skutecznego stymulowania
refleksyjnego podejścia (Toolbox)
Narzędzia te mogą pomóc zaangażowanym specjalistom w przyjęciu nowych sposobów
odczytywania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, w których się znajdują. Celem jest
skoncentrowanie uwagi profesjonalistów na dzieciach, ich intencjonalności (co nie zawsze
odzwierciedla intencjonalność dorosłych) i różnych sposobach komunikowania się. Głównym
celem tych narzędzi jest to, aby były proste w stosowaniu, dostosowane do specyfiki każdego
kontekstu i użyteczne zarówno dla koordynatora pedagogicznego, jak i pedagogów. We włoskim
studium przypadku wykorzystaliśmy różne narzędzia w różnych fazach projektu (patrz: Skrzynka
z narzędziami. Wskazówki do analizy nagrań oraz video-coachingu jako narzędzia wsparcia i
profesjonalizacji nauczycieli i edukatorów przedszkolnych i wczesnoszkolnych (ECEC) oraz
studentów pedagogiki). W pierwszej fazie wykorzystaliśmy tabelę obserwacji do wspierania
obserwacji badaczy w placówkach wczesnej edukacji i opieki, z których wyodrębniono
odpowiednie tematy i wyzwania do podzielenia się nimi z praktykami. W drugiej fazie
zorganizowaliśmy dyskusję wspomaganą video, która może kierować procesami wspólnej
refleksji. W tej fazie wykorzystaliśmy również tabelę analizy, która uwzględnia „wymiar
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komunikacyjny” i „przestrzenne umiejscowienie” interakcji, a głównym celem jest przedstawienie
kompleksowej i systematycznej wizji tego, co dzieje się w filmie. Wreszcie, w trzeciej fazie,
rozdaliśmy kwestionariusze uzupełniające w celu lepszego zrozumienia punktów widzenia
praktyków na temat procesu badawczego.
Nagrania jako narzędzie do tworzenia wspólnego dziedzictwa placówki
Definiując wymiary charakteryzujące wspólnotę praktyk, Wenger (1998, 2010) podkreśla,
że wartość kultury przedszkola / placówki wynika z zestawu wiedzy, narzędzi, metod i artefaktów,
dzięki którym budowana jest „pamięć” placówki . W tym sensie dane video są użytecznym
narzędziem do dokumentowania praktyk, są niezbędne do budowy wspólnego dziedzictwa wiedzy
i doświadczeń każdego przedszkola.
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5. POLSKIE STUDIUM PRZYPADKU
Polskie studium przypadku jest przykładem przyjęcia metodologii pracy z materiałami
wizualnymi po to, aby jak najlepiej zająć się głównym obszarem zainteresowania projektu
TRACKs, tj. opisaniem i zwalczaniem nierówności społecznych w obszarze wczesnej edukacji i
opieki. W tych szerokich ramach do studiów przypadków w Polsce wybrano placówki na
podstawie kilku kryteriów. Kluczowym kryterium była lokalizacja: jedno studium obejmowało
wybrane dwie placówki wczesnej edukacji i opieki (ECEC) w dwóch obszarach miejskich, a drugi
polegał na badaniu czterech małych przedszkoli na terenach wiejskich. Wynikało to z
następujących przesłanek:
● jedną z charakterystycznych cech polskiego systemu wczesnej edukacji i opieki są
różnice (zarówno w dostępie do edukacji i opieki jak i jej jakości między obszarami
wiejskimi i miejskimi. Aby uwzględnić ten czynnik, zlokalizowano jedno studium
przypadku w wielkich miastach, Krakowie i Warszawie (a następnie w Katowicach).
Pozostałe wybrane przedszkola, stanowiące drugie studium przypadku, są położone na
peryferyjnych obszarach wiejskich województwa podkarpackiego (Polska południowowschodnia);
● kolejny aspekt związany jest z podziałem finansowania ECEC w Polsce, które są
podzielone na podmioty finansowane ze środków publicznych i prywatnych. Na tej
podstawie badaczki projektu TRACKs wybrały przedszkola prywatne oraz publiczną /
gminną i mieszaną formę wczesnej edukacji i opieki zarządzanej przez partnera projektu Instytut Komeńskiego – wraz samorządami danych miejscowości.
● wreszcie, ponieważ Polska jest jednorodnym krajem z większością populacji etnicznie
polską i ma niskie wskaźniki migracji, należało wskazać inne osie nierówności niż te, które
były najbardziej istotne dla Włoch i Belgii. W tej dziedzinie badaczki TRACKs
postanowiły zbadać przedszkola rekrutujące nie tylko sprawne dzieci, ale także te, które
stoją przed wyzwaniami związanymi z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i
umysłowymi. Dwa miejskie ośrodki wczesnej edukacji i opieki były pod tym względem
wyraźnie znane i często świadomie wybierane przez rodziców.
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W oparciu o powyższe czynniki wybór przypadków w Polsce oferuje przekrojowe
spojrzenie

na

kwestie

nierówności

przestrzennych

(miejskie

/

wiejskie),

spektrum

„niepełnosprawności”, a także aspekty ekonomiczne (prywatne / publiczne placówki wczesnej
edukacji i opieki). W tle tych czynników mamy najbardziej podstawowe kryterium nierówności
społecznych – status społeczno-ekonomiczny.
5.1 Kontekst społeczny i ekonomiczny polskiej wczesnej edukacji i opieki
We wszystkich dyskusjach, które próbują zmierzyć się z realizacją celów TRACKs w
polskim systemie edukacyjnym, najpierw należy spojrzeć na społeczną i instytucjonalną specyfikę
systemu, szczególnie na kwestie stanowiące barierty w upowszechianiu edukacji przedszkolnej
oraz utrudniające wprowadzanie zmian. Po pierwsze polski system edukacji funkcjonuje w
warunkach niestabilności wynikającej ze zmian sytuacji politycznej oraz stanu permanentnej
reformy systemu oświaty. Decyzje często są upolityczniane, podejmowane ad hoc i
nierefleksyjnie, raczej aby odróżnić się polityczne w stosunku do poprzedniego rządu niż dla dobra
dzieci, niezależnie od ograniczeń systemowych. Zamiast postępować z należytą ostrożnością w
opracowywaniu polityki edukacyjnej w ramach czasowych, które powinny optymalnie znacznie
przekroczyć okres wyborczy, polityka edukacyjna i reformy są politycznym polem bitwy
(Ślusarczyk 2010). Po drugie, w całym systemie w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci wystąpił
długi okres niedoborów infrastrukturalnych i finansowych. Obecny stan jest zatem rezultatem
przemian społeczno-gospodarczych, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 lat, gdy Polska
przeszła od państwa komunistycznego do demokracji i gospodarki wolnorynkowej. W efekcie
edukacja – zwłaszcza wczesna edukacja i opieka nad dziećmi – od lat cierpią na brak
wystarczających środków finansowych (patrz także Plomien 2008). Oznacza to brak
odpowiednich funduszy, ale też przerzucanie kosztów zmian, szczególnie pomiędzy państwem a
samorządami, ale też na społeczeństwo, czy samych aktorów systemu, np. oczekiwanie od
nauczycieli systematycznego dokształcania się, uzależnianie od tego awansu przy braku
zapewnienia przestrzeni czasowej i finansowania. Mamy również do czynienia z rosnącymi
oczekiwaniami, aby spojrzeć na dzieci i ich rozwój w sposób całościowy, a także stworzyć
środowisko wspierające dla wszystkich. Co więcej, chęć zapobiegania utraconym możliwościom
edukacyjnym oznacza, że rodzice bardzo wcześnie zaczynają myśleć o najlepszych możliwych
ścieżkach edukacyjnych dla swoich dzieci, nalegając, aby programy nauczania w przedszkolach,
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szkołach podstawowych i średnich były wysokiej jakości (patrz także Sikorska 2019) i często pod
tym kątem je wybierając. Jednocześnie kluczową rolę ECEC podkreśla się w debatach
dotyczących nierówności edukacyjnych i społecznych. Sytuacja sprzyja więc powstaniu coraz
liczniejszych prywatnych placówek wczesnej edukacji i opieki (ECEC), które konkurują między
sobą, oferując coraz bardziej ambitne programy. Jak na ironię, cwychodząc naprzeciw nieco
elitarnym oczekiwaniom, niektóre z tych placówek ECEC w sektorze prywatnym rzeczywiście
zwiększają dostęp do wczesnej edukacji i opieki oraz pośrednio pomagają w procesie wyrównania
szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci.
Podsumowując, możemy wyróżnić kilka znaczących zmian systemowych, które następują
powoli, ale stale. Najbardziej godne pochwały są wysiłki włożone w zwiększenie dostępności
wczesnej edukacji i opieki oraz uniezależnienie dostępu dzieci od ich statusu społecznego,
sprawności fizycznej i (nie)pełnosprawności, pochodzenia etnicznego, tożsamości etnicznej czy
religii.
5.1.1 Struktura i kontekst instytucjonalny systemu wczesnej edukacji i opieki (ECEC) w Polsce
Polski system wczesnej edukacji i opieki cechuje pewien dualizm, który dotyczy nie tylko
zwykłych podziałów instytucjonalnych,

ale także odzwierciedla założenia dotyczące

finansowania, wymagań infrastrukturalnych i warunków zatrudnienia pracowników, a także
organu nadzorczego.
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W przypadku żłobków i klubów dziecięcych, a także tak zwanych „opiekunów dziennych”,
głównym założeniem jest troska o dziecko, a nie aspekty edukacyjne. Jednocześnie wymiary
edukacyjne są często podkreślane, ponieważ opieka powinna być zgodna ze standardami
pedagogicznymi i spełniać rolę edukacyjną. Organizacyjnie zgodnie z obowiązującym prawem
jeden opiekun / nauczyciel może być odpowiedzialny za nie więcej niż ośmioro dzieci. Jeśli w
grupie jest dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające specjalnej opieki lub dziecko poniżej 1
roku życia, maksymalna liczba dzieci pod opieką wynosi pięć. Z kolei w przypadku przedszkoli
edukacja jest wyraźnie zaznaczona w misji instytucji. Oznacza to różnicę między organami
instytucjonalnymi, które udzielają pomocy w opiece nad dzieckiem (żłobki), a tymi, które są
pomyślane jako czynniki socjalizacji i kształcenia w dłuższej perspektywie.
Z prawnego punktu widzenia edukacja przedszkolna może odbywać się w przedszkolach
publicznych i prywatnych, oddziałach przedszkolnych (zerówkach) w szkołach podstawowych
oraz w wielu innych, takich jak punkty przedszkolne i wspólne inicjatywy wczesnej edukacji i
opieki. W przypadku wszystkich przedszkoli przewodnim założeniem jest spełnienie
podstawowych wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej. Jest to akt
prawny, który reguluje program edukacji przedszkolneji i stanowi podstawową treść
kompleksowej edukacji podstawowej – w tym program nauczania dla uczniów ze znaczną lub
umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną (Dz.U. poz. 977, ze zm.). Wśród celów edukacji
przedszkolnej możemy wymienić np.:
- rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych dzieciom do nawiązania odpowiednich
relacji z dorosłymi;
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie przekazów i umiejętności ważnych dla
szkoły i edukacji;
- tworzenie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i uczeniu się dla dzieci o
odmiennych zdolnościach fizycznych i intelektualnych.
Rozważając dostęp do edukacji w Polsce i bariery, które go utrudniają, należy podkreślić główne
wymiary, które z czasem stają się nierównościami. Pierwsza kwestia związana jest z kwestią
samego dostępu do placówki, zostało to szeroko omówione w Raporcie wstępnym: Porównanie
systemów ECEC we Włoszech, Polsce i Belgii . Druga bariera pojawia się już po uzyskaniu dostępu
i dotyczy przyjętej pedagogiki, nauczania i socjalizacji. Działania nauczycieli mają moc
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łagodzenia lub zwiększania nierówności. Model pedagogiczny dominujący obecnie w edukacji
przedszkolnej w Polsce zakłada, że edukacja powinna być oparta na instytucjach,
ustrukturyzowana i zgodna z krajowymi wytycznymi edukacyjnymi. Model edukacji, który jest
faworyzowany przez ekspertów na arenie międzynarodowej i obejmuje koncentrację na
wszechstronnym i holistycznym rozwoju
dziecka, pozostaje wciąż mniej popularny
w Polsce. Jest traktowany jako przesłanka
pedagogiczna, szczególnie w elitarnych
przedszkolach w dużych miastach, często
prowadzona
drogich)

przez

zespoły

ekspertów.

(słusznie

Oznacza

Kobiety stanowią93% pracowników żłobków,
przedszkoli i innych instytucji opieki nad dziećmi.
Tylko 16% pracowniczek / pracowników pełniących
funkcje opiekuńcze / pomocnicze ma kwalifikacje
pedagogiczne (GUS 2019).

to

uklasowienie wczesnej edukacji: rodzice o wysokim statusie, zwłaszcza ci z obszarów miejskich,
są w stanie zapewnić edukację przedszkolną na wysokim poziomie, zakłądającą wszechstronny
rozwój dziecka (Gawlicz 2009). Jednocześnie nie oznacza to, że przedszkola publiczne nie uznają
najnowszych trendów ani zmian. Wręcz przeciwnie, w wielu miejscach personel dydaktyczny jest
bardzo zaagażowany i wyczulony na innowacje pedagogiczne, te przedszkola musza jednak
jeszcze często pokonać dodatkowo bariery materialne (narzędzia i szkolenia). Zestaw narzędzi i
repozytorium wiedzy TRACKs jest częścią koncepcji wsparcia procesów samodokonalenia
nauczycieli i wzmacniania ich pracy, zwłaszcza poprzez wykorzystanie potencjału małych i
elastycznych inicjatyw organizowanych i inicjowanych w społecznościach lokalnych.
5.1.2 Kontekst lokalny - Kraków vs. Podkarpacie (Polska południowo-wschodnia)
Ostateczny wybór przedszkoli do badań i video coachingu sprowadził się do powiązania
celów projektu z decyzjami podjętymi przez polskiego partnera organizacji pozarządowej, a
mianowicie Instytutu Komenskiego. Od 2012 r. Instytut Komenskiego współpracuje z kilkoma
gminami na Podkarpaciu, a mianowicie Zarzeczem, Jawornikiem Polskim, Przeworskiem,
Adamówką, Sieniawą (w Przeworskim), a także Rokietnicą i Wiązownicą (w powiecie
jarosławskim). W tych gminach od prawie

realizowany jest projekt „Kompetentne

latprzedszkolaki”, którego głównym celem jest zapewnienie równego dostępu do wczesnej
edukacji dla obecnie ok. 800 dzieci w wieku 3-5 lat. Szczegółowe cele projektu to:
● wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na obszarach wiejskich;
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● zapewnienie równego dostępu do edukacji wysokiej jakości;
● zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia edukacji przedszkolnej;
● przygotowanie rodziców do ich roli we wspieraniu ścieżek edukacyjnych dzieci.
W ramach tego projektu zajęcia i opieka nad dziećmi odbywają się w 40 ośrodkach wczesnej
edukacji i opieki we wsiach należących do wspomnianych gmin. Praca jest aktywnie wspierana
przez zaangażowanie rodziców, ponieważ matki i ojcowie biorą udział w warsztatach dla
rodziców, a także działają jako asystenci opiekunów w oparciu o rotacyjny, z góry ustalony
harmonogram działań w danej społeczności. Rozwój dzieci w tych 40 instytucjach jest wspierany
przez logopedów i psychologów, którzy prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, a także
pomagają rodzicom i nauczycielom. Specjaliści, nauczyciele i pozostały personel są nadzorowani
przez ekspertów z Instytutu Komenskiego, którzy towarzyszą im w celu przeprowadzania
konsultacji, dostarczenia treści i wsparcia związanego z metodyką pracy, a także monitorowania
standardów pracy z dziećmi.
Obszar geograficzny objęty projektem to region, który stale jest niejako zapoóźniony w
stosunku do reszty Polski, jeśli chodzi o udział dzieci w wczesnej edukacji i opiece. Mimo że
sytuacja poprawiła się w ostatnich latach, Podkarpacie, szczególnie jeśli chodzi o wioski, pozostaje
bardzo daleko w tyle, jeśli chodzi o miejsca oferowane dzieciom w żłobkach i przedszkolach.
ZRys. 2 Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3.

W 2018 r. nastąpił znaczący wzrost
liczby żłobków, o 21%
(GUS 2019)

Źródło: GUS, Żłobki I kluby dziecięce w 2017
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Rys. 3 Gminy, w których dostępna jest opieka instytucjonalne dla dzieci w wieku 0-2
lata.

2002

2015

Źródło: Herbst 2015.

Należy nadmienić, że projekt prowadzony przez Instytutu Komenskiego polega na tym, że
przedszkola pod jego opieką z zasady przyjmują dzieci niepełnosprawne. Jest to szczególnie
ważne, gdy wymiary wykluczenia na obszarach wiejskich w niekorzystnym i trudnym
gospodarczo regionie są zaostrzone przez trudności, które mogą pojawić się podczas pracy z
dziećmi, które mają jakieś specjalne potrzeby edukacyjne lub niepełnosprawność (SEND) .
Dodatkowo tylko niektóre placówki mają możliwość zatrudnienia na stałe nauczyciela
wspierającego / asystenta dziecka niepełnosprawnego.
Biorąc pod uwagę, że wspomniane powyżej podmioty przedszkola są koordynowane i
prowadzone przez Instytut Komenskiego, polski zespół badawczy miał korzystną sytuację przy
wchodzeniu w teren. Kolejny członek zespołu badawczego umożliwił współpracę z prywatnym
przedszkolem w Krakowie, który reprezentuje jeden z największych i najlepiej rozwiniętych
obszarów miejskich w Polsce. To przedszkole jest prywatną, odpłatną placówką dla dzieci w
wieku od 2,5 do 6 lat. Instytucja zorientowana jest na najlepszą możliwą jakość opieki i edukacji,
a także jest znana z zastosowania innowacyjnych metod pedagogicznych. W swojej praktyce
koncentruje się na tworzeniu przyjaznego środowiska dla wszystkich dzieci. Placówka ma
charakter integracyjny i inkluzyjny, co oznacza, że dzieci niepełnosprawne są przyjmowane i
dokłada się wszselskich starań, by dobrze fukcjonowały w grupie oraz by grupa dobrze i spójnie
fukcjonowała jako całość. Każda grupa w przedszkolu ma swojego głównego nauczyciela, a także
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nauczyciela wspierającego / asystenta nauczyciela. Oprócz standardowego programu nauczania
wszystkie dzieci mają dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, szkolenia w zakresie kompetencji
społecznych, lekcje tańca i muzyki (przy użyciu metody profesora Gordona i innych). Ponadto
dzieci mają dostęp do zajęć naukowych (z biologii, chemii i fizyki), zajęć sportowych, zajęć
artystycznych, nauczania matematyki czy tańca współczesnego.
Jak można sobie wyobrazić, żadna z tych rzeczy nie jest dostępna dla dzieci w wiejskich
placówkach wczesnej edukacji i opieki na Podkarpaciu, co odzwierciedla różnice w dostępnych
środkach finansowych, które są znaczne dla rodziców w Krakowie i mocno ograniczone w
wiejskich placówkach wczesnej edukacji i opieki, które uczestniczyły w badaniach. Dlatego
wybrane przypadki do badania porównują i kontrastują dwa bardzo różne światy wczesnej
edukacji.
5.2 Metodologia
Proces badawczy opierał się na metodologii jakościowej w naukach społecznych.
Opierając się głównie na socjologicznej koncepcji badań partycypacyjnych, ale także badań
pedagogicznych i edukacyjnych. Ostatecznie polski zespół TRACKs wdrożył działania na
poziomie meta-zespołu, angażując zarówno akademicki zespół badawczy, jak i specjalistów
ECEC w proces badań i wspierania zmian społecznych sformułowanych jako ulepszenia mające
na celu zmniejszenie nierówności w zakresie wczesnej edukacji i opieki.
5.2.1 Projekt badań: etapy operacyjne
Pierwszym krokiem było podzielenie się założeniami projektu TRACKs i jego celami z
personelem kierowniczym przedszkoli uczestniczących w projekcie. Po zapoznaniu się z nimi, w
tym z metodami badawczymi i oczekiwaniami związanymi z video coachingiem, personel mógł
dobrowolnie zdecydować i wyrazić zgodę na udział lub też odmówić. Następnie
zaproponowaliśmy i ustaliliśmy dogodny harmonogram spotkań, wywiadów z grupami i
nauczycielami, a także omówiliśmy sposoby informowania rodziców o realizowanym projekcie,
wraz z zaproszeniem na wywiad. W obu przypadkach reakcja była pozytywna i entuzjastyczna,
ale opieraliśmy się również na działaniach wspierających, które były oferowane nauczycielom we
wszystkich placówkach (zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim pracownicy skorzystali
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ze szkolenia ukierunkowanego na możliwość samodzielnej refleksji nad swoją pracą i praktyką
pedagogiczną).
Drugi etap badań polegał na przeprowadzeniu badań terenowych w formie wywiadów
indywidualnych i grupowych. Obejmowały one główny personel, nauczycieli, personel
pomocniczy i rodziców. Podczas każdej rozmowy zbieraliśmy szereg danych, w tym między
innymi informacje dotyczące takich zagadnienień jak:
● ścieżka zawodowa respondenta / uczestnika;
● historia i kontekst społeczny działań placówki, liczba grup i całkowita liczba dzieci na
grupę;
● infrastruktura, finansowanie, specyfika przedszkola;
● metody pedagogiczne i koncepcje kształcenia;
● struktura społeczna rodzin, z których pochodzą dzieci z ECEC, szczególnie reprezentacja
dzieci z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
● dostrzegane nierówności, problemy społeczne i konflikty;
● potrzeby szkoleniowe i edukacyjne personelu, szczególnie dla dzieci o szczególnych
potrzebach lub z nieuprzywilejowanych grup;
● relacje między przedszkolem a szerszą społecznością - zarówno pod względem dzieci /
rodziców jako użytkowników, jak i miejscowości / gminy.
W przypadku rodziców dodatkowo zapytaliśmy o ich postrzeganie instytucji, znaczenie wczesnej
edukacji i opieki dla rozwoju dzieci, ich doświadczenia z nierównościami, a także charakter i
dostępność wsparcia (lub jego brak) i zajęcia pozalekcyjne.
Trzecim krokiem było przeprowadzenie obserwacji związanych z nagraniami video
nauczycieli zaangażowanych w projekt. W kolejnym kroku zespół badawczy przeanalizował filmy
i dokonał wyboru fragmentów do coachingu video, a także stworzył listę scenariuszy ponownego
przeprowadzania wywiadów z nauczycielami za pomocą materiałów video. Wreszcie, wizyta w
terenie oznaczała konieczny krok w celu omówienia nagrań z pracownikami na video i wspierania
refleksyjnej praktyki, szczególnie wokół nierówności. Podczas tych spotkań odbyła się nie tylko
dedykowana wspólna analiza zarejestrowanej sytuacji, ale także zebrano meta-refleksje na temat
ogólnego odczucia wobec coachingu video jako metody, w tym jego mocnych stron, słabości,
użyteczności i ograniczeń.
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5.3 Wdrożone działania i główne osiągnięcia
5.3.1 Pierwszy etap: wywiady badawcze
Celem wywiadów indywidualnych i grupowych było lepsze zrozumienie cech środowiska
wczesnej edukacji i opieki (ECEC) wybranych studiów przypadków. Obejmowały one oficjalne
ramy i ograniczenia ich działań, a także przebieg codziennych czynności i na bardziej
zaawansowanym poziomie - ich pedagogiki i charakteru ich społeczności. Ponadto chcieliśmy
poznać wizerunek placówki wczesnej edukacji i opieki jako miejsca oraz grupy przedszkolnej w
oczach dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców.
Rola przedszkola
W dwóch wybranych lokalizacjach, pierwszej w regionie Podkarpacia, a drugiej w
miejskim otoczeniu Krakowa, musieliśmy zmierzyć się z bardzo rozbieżnymi punktami wyjścia.
Podczas gdy w obu przypadkach rola wczesnej edukacji i opieki była powiązana z możliwościami
edukacyjnymi, wydawało się to być bardziej oczywiste dla mieszkańców miast. W tym kontekście
rodzice w miastach częściej dokonywali wyboru przedszkola, szukali najlepszego możliwego
przedszkola, które będzie odpowiadało zarówno ich potrzebom, jak i potrzebom ich dzieci oraz
rozwijaniu ich potencjału. I odwrotnie, w przypadku Podkarpacia przedszkola rozpoczynały
działalność właściwie od zera, bez infrastruktury przedszkolnej, a także z trudną mentalnością i
polityką niektórych instytucji samorządowych. W przypadku niektórych dzieci, na tych obszarach,
wybór nie sprowadza się do najlepszego lub optymalnego wyboru, ale raczej odzwierciedla fakt,
że zazwyczaj jest tylko jedna instytucja oferująca dostępne miejsca. Ponadto istotne były poglądy
rodziców, wychodzących z założenia,że małe dzieci powinny być w domu z matkami. Niezbędne
było przekonanie ich, że oprócz opieki rodzicielskiej cenna będzie też edukacja przedszkolna:
„Projekt był okazją do pokazania rodzicom dzieci w wieku od 3 do 5 lat, że
edukacja przedszkolna faktycznie istnieje. To nie było dostępne w przeszłości,
było możliwe tylko dla osób w większych miejscowościach. Jeśli dzieci miały
jakąkolwiek szansę na edukację, to tylko te, które mialy co najmniej 5 lat lub
więcej. Tak więc pięciolatki były kształcone obok szkół podstawowych. Dzieci
w wieku 3 lub 4 lat - nie wspominając już o dwóch i pół-latkach - nie było mowy,
edukacja nie wchodziła w rachubę (…) Na początku było zdecydowanie trudno,
ponieważ rodzice tak naprawdę nie byli z tym zaznajomieni, nie wiedzieli o co
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chodzi. Woleli zostawić dzieci z babcią, dziadkiem, gdzieś w małym (rodzinnym)
środowisku. I tych rodziców musieliśmy przekonać. (dyrektor jednego z
przedszkoli na Podkarpaciu)
R: Więc tak, [Nauczyciel X] powiedział, że niektóre dzieci, które przychodzą do
tego ośrodka wczesnej edukacji i opieki (ECEC), nigdy nie trzymały w rękach
nożyczek, a nawet kredek…
T: Tak, możesz zapomnieć o nożyczkach dla niektórych z nich. Teraz dzieci
chodzą do klasy zerowej [przedszkole]. Spójrz, 3-latki są już w stanie ciąć
nożyczkami. Rysujemy kilka kół, inne kształty ... Podoba mi się, gdy rysują różne
koła, kwadraty, prostokąty, a na początku roku szkolnego nie było to możliwe
nawet u niektórych 4-latków, ponieważ na początku nie znają kolorów ... Więc
w tym roku poszłam uczyć klasy 0 i, no cóż, nie minęło tak wiele lat, ale te dzieci,
bardzo różnią się od tego, jak były, kiedy przyszły (…) Teraz, dla 4 latka, nie
chodzić do przedszkola, jest czymś dziwnym, zwłaszcza, że mamy teraz dwie
placówki, a sytuacja, że ktoś nie otrzymuje miejsca, jest bardzo rzadkia,
pojedyncze przypadki. Czterolatek powinien być w dzieci. Nie wspominając o 5latkach. Wszyscy dostają miejsce, prawie 100% dzieci. (nauczycielka,
przedszkole w we wsi, Podkarpacie)

W wielkim mieście wspomniany wybór przedszkola jest zazwyczaj świadomą decyzją
rodziców (Gawlicz 2009). Dotyczy to trzech różnych grup rodziców. Pierwsza grupa to osoby,
które mają bardzo wysokie aspiracje dotyczące przyszłości swoich dzieci, w związku z czym
wybierają przedszkola z dużą liczbą różnych zajęć pozalekcyjnych. Druga grupa dotyczy
rodziców, którzy mają bardzo konkretne poglądy na temat metod pedagogicznych. W przypadku
tej grupy istotnymi kryteriami mogą być pewna alternatywna wizja edukacji lub placówki
wczesnej

edukacji

i

opieki

prowadzone przez wspólnotę religijną.
W publicznych żłobkach jest średnio 70 dzieci w
placówce, w prywatnych placówkach 30 (GUS 2019)

Wreszcie, są rodzice, którzy mają
dzieci

niepełnosprawne,

szukają instytucji,

którzy

które najlepiej

mogą zaspokoić specjalne potrzeby ich dzieci. W takim przypadku prowadzony jest dialog
dotyczący możliwości rozwoju i wsparcia. W naszym studium przypadku rozmawialiśmy z
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rodzicami reprezentujących wszystkie trzy typy. Jednak najistotniejszym odkryciem był sposób,
w jaki rodzice w trzeciej grupie opisali zamiar pomocy swoim dzieciom w ich szczególnych
potrzebach:
„Zmieniłam przedszkole, ponieważ nauczyciele nie mogli poradzić sobie z
przyjęciem dziecka z dokumentacją potwierdzającą, że wymagane jest
specjalistyczne nauczanie i edukacja. To było ponad ich umiejętności i otwarcie
mi to powiedzieli (…) Naprawdę nie mam pretensji ani nie mam wobec nich żalu.
Ale wiedziałam, że to nie było miejsce dla mojego dziecka. Nowa placówka
bardzo mi się podobała. Nauczyciele byli uśmiechnięci, bardzo przyjaźni,
powitali nas bardzo ciepło i przyjemnie. Ważnymi czynnikami były rozmowa z
dyrektorką, małymi grupami i większą liczbą nauczycieli. Jest więcej
nauczycieli, czasem nawet trzech na grupę. Ponadto dzieci mają własne zajęcia,
wyjeżdżają i są rotowane, ale ogólny krajobraz dostosowuje się do moich
oczekiwań dotyczących tego, gdzie może być moje dziecko” (matka dziecka o
specjalnych potrzebach, otoczenie miejskie)

W powyższym przypadku zmiana przedszkola wynikała z poszukiwania rozwiązania, gdy
dziecko nie czuje się dobrze w dotychczasowym miejscu lub gdy nauczyciele byli
nieprzygotowani na wsparcie takiego dziecka, a także nie byli w stanie poradzić sobie i prowadzić
grupę z dzieckiem, które miało specjalne potrzeby. W innych sytuacjach rodzice od samego
początku podkreślali potrzebę znalezienia optymalnego środowiska edukacyjnego:
Matka: Kiedy [córka] miała dwa lata, poszła do pobliskiego przedszkola, była
tam tylko przez kilka miesięcy, aby osiągnąć wiek, w którym mogła przenieść się
do przedszkola „D”, więc zaczęła w „D”, kiedy skończyła dwa i pół roku, od
września tego roku
Badacz: Dlaczego zdecydowała się Pani na tę zmianę?
Matka: Ponieważ „D” jest znane jako elitarne przedszkole, słyszałem o nim
bardzo dobre opinie. Co więcej, jest to przedszkole typu integracyjnego, a moje
dziecko jest niepełnosprawne. Wiedziałem więc, że otrzyma najlepszą możliwą
opiekę, jeśli tam pójdzie. Od samego początku wiedziałam, że pójdzie do tego
przedszkola (matka niepełnosprawnego dziecka, otoczenie miejskie)
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Ramy pedagogiczne wczesnej edukacji
Personel przedszkola, z którym przeprowadzono wywiady, podkreślił, że metody
nauczania powinny być dobrze dobrane, aby zapewnić jak najlepszą edukację. Na przykład
wykorzystują metodę projektu jako praktykę do realizacji celów określonych w programie
nauczania.
Zainspirował mnie ten program. Dzisiaj jesteśmy wielkimi fanami pracy w ten
sposób. Nie na podstawie kart czasu pracy, ale raczej głównych metod, które
staramy się stosować przy tabelach i tak dalej. Metoda projektów badawczych
autorstwa Moniki Rosciszewskiej-Woźniak, program pracy o nazwie „Dobry
początek przedszkola”. Wiedza jest wiodącym tematem. Każde lokalne
przedszkole działa z tym programem ramowym, co daje nam ogromną szansę na
rozwój. Mam na myśli nas, nauczycieli (…), ale także dzieci. Daje nam to wielką
szansę na zapewnienie dzieciom ogromnej swobody, wyborów związanych z
tym, do czego dzieci są w danym momencie zdolne, czego chcą, jakie są ich
zainteresowania i w jakim kierunku są skłonne pójść danego dnia. Nie mamy
więc ścisłego programu nauczania, do którego musimy się stosować: dzienny
plan, od - do, pokazuje, że dużo się przygotowaliśmy i próbowaliśmy, ale to
dzieci muszą znaleźć w tym swoją drogę. ( dyrektorka wiejskiego przedszkola,
Podkarpacie)

Tym, co wyróżnia, jest więc zaangażowanie poszczególnych nauczycieli, ale raczej także
dostępna im infrastruktura i środki finansowe. Podobną rolę odgrywa otoczenie społeczne i
dostępność usług w sensie przestrzennym, geograficznym i lokalnym. Dla porównania,
przedszkole w Krakowie nawiązało współpracę z psychologami i innymi specjalistami, takimi jak
terapeuci, fizjoterapeuci i logopedzi, a także pozostaje w ścisłym kontakcie z odpowiednią
poradnią pedagogiczno-psychologiczną w okolicy. I odwrotnie, wiejskie przedszkola na
Podkarpaciu miały dostęp do psychologa, ale była to osoba, która dojeżdżała do tego miejsca,
wizyty z konieczności były tylko raz w miesiącu. Brak specjalistów na miejscu był często
podkreślanym problemem, podobnie jak także rzadkie, comiesięczne, wizyty logopedy. W tym
sensie dostęp do wsparcia był ograniczony.
Wreszcie, pomimo wspólnych ram prac projektowych, okazało się, że kwalifikacje i
doświadczenie poszczególnych nauczycieli były znacznie ważniejsze w środowisku wiejskim. W
44

tym kontekście przymusowa akceptacja braku funduszy i specjalistów sprawiła, że niektórzy
nauczyciele byli mniej skłonni do rozpoznawania problemów i proszenia o pomoc ze względu na
obawy, że nie przyniesie to dużych zmian. W tym kontekście niezwykle ważne jest
zaproponowanie stale rozwijającego się programu szkolenia i wsparcia, do którego nauczyciele z
obszarów lokalnych i wiejskich mogą również uzyskać dostęp.
5.3.2 Drugi etap: obserwacje zespołu w środowiskach ECEC
Przed rozpoczęciem nagrywania w każdym przedszkolu uwzględnionym w projekcie
przeprowadzono obserwacje. Badaczki były zainteresowane tym, jak wygląda dzień w
przedszkolu w stosunku do planu, a także jak kształtowane są przejścia między różnymi etapami i
elementami planu, jakie jest zaangażowanie i brak zaangażowania dzieci w aktywności, a także
jak wygląda radzenie sobie z dziecięcymi werbalnymi i niewerbalnymi nterakcjami. Szczególną
uwagę zwrócono na to, w jaki sposób z jednej strony nauczyciele zindywidualizowali swoją pracę
z dziećmi, az drugiej - jak budują spójność grupową. Było to szczególnie ważne w przypadku
uczestnictwa w grupach dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub z
niepełnosprawnościami. Po raz kolejny różne poziomy wsparcia i refleksji wpłynęły na wyniki tej
fazy. Jasne jest, że w niektórych przypadkach obserwacje zespołu były łatwiejsze do
przeprowadzenia, a różnice między dziećmi były łatwiejsze do zauważenia. W takich
scenariuszach badaczki mogły wyraźnie zaobserwować wymienione aspekty praktyki
pedagogicznej. Jednak w niektórych grupach występowało mniej wyraźnych rozbieżności, na
przykład gdy dziecko nie zostało jeszcze zdiagnozowane. W tym kontekście uważna obserwacja i
odpowiednie pytania musiały zostać sformułowane w ramach dyspozycji trenera video.
5.3.3 Video coaching
Ta faza badań poświęcona była zarówno indywidualnemu coachingowi, jak i dyskusjom
grupowym. W drugim wariancie wybraliśmy tę strategię, jeśli w nagraniach i obserwacjach
uwzględniono więcej niż jedną osobę i / lub jeśli sami nauczyciele poprosili o taki format. Na
przykład w jednym z przedszkoli między dwoma etapami projektu zatrudniono nauczycielkę
wspierającą, a dwie nauczycielki biorące udział w etapie gromadzenia danych / nagrywania video
poprosiły ją o wzięcie udziału w sesji coachingu video, aby mogła zaznajomić się z sytuacją
dziecka, które wspierała, ale także poznać na nowe metody szkolenia i rozwoju zawodowego.
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Podczas spotkań omówialiśmy także kwestię poświęcenia uwagi i interakcji wokół pytań i
komunikacji dzieci. Ponadto tematy obejmowały czas, akceptację, spójność (zarówno grupową,
jak i zawodową), cechy przestrzenne, kontrolę i edukację. W tym sensie staraliśmy się zrozumieć
cały proces, aby odnotować postęp w wieloaspektowym i dialogicznym otoczeniu dzieci i
nauczycieli. Pokazano to na rysunku 4 poniżej.
Rys. 4. Proces pracy w projekcie TRACks

5.3.4 Trzeci etap: kwestionariusze uzupełniające i wywiad
Jednym z najważniejszych wniosków było odkrycie holistycznego procesu, który jest
powiązany z kluczowym potencjałem zamrażania wybranych scen. Oznacza to zatrzymanie się i
przyjrzenie się bliżej sytuacji i / lub sekwencji zdarzeń. To pozwala nam zauważyć i
kontekstualizować niektóre ustalenia:
● Kontekst sytuacyjny / dynamika relacji między dziećmi
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Związane zarówno z uwagą systemową, jak i akceptacją wiedzy dzieci w zakresie rozumienia
sytuacji. Nauczyciele podkreślili, że tylko pewien dystans i spoglądanie na sytuację z boku / brak
bycia w środku zdarzeń/ pozwoliło im zrozumieć holistyczny proces poprzez sekwencję działań.
Odkryli także przyczyny niektórych zachowań dzieci lub przebieg relacji między nimi, których
nie mogli zobaczyć, gdy byli aktywnymi uczestnikami samej sytuacji:
„Ach! Pomagał wszystkim, a teraz sam ma kłopoty, jest zły. Aha, a teraz [dziecko
A.] mu pomaga (…) Wygląda to zupełnie inaczej, gdy patrzy się na to stąd”

● Obserwowanie kogoś (dziecka) lub czegoś (sytuacji)
Zaobserowanie momentów utraconych okazji (np. gdy dziecko potrzebowało uwagi) lub sytuacji,
gdy nie byli w stanie zareagować. To znowu jest kontekstowe i sytuacyjne:
„Nie mogłam tego wiedzieć. Weszła matka i rozmawiałam z nią”

Chociaż może to być czasami nieistotne, czasami może pozwolić na zauważenie, że dziecko, które
ma problemy z nawiązaniem kontaktu, faktycznie próbowało się porozumiewać, ale z jakiegoś
(często zrozumiałego czy istotnego) powodu zostało po zignorowane, pozostając w ten sposób
„niewidzialne”.
● Pomyślne działanie, które zostało przeoczone (a warto zauważać sukcesy)
Związane z działaniami nauczyciela i profesjonalną refleksją:
„Łał, byli bardzo zainteresowani przez długi czas. Wydaje się, że to nic, ale wciąż
do tego wracali. I nadal chcieli kontynuować dyskusję na ten temat ”

● Trudne chwile
Przeważnie wymagają pracy nad spójnością społeczną, ale mogą również obracać się wokół
zarządzania cechami przestrzennymi i czasowymi podczas przejść między aktywnościami:
„Tutaj jest tak głośno. Ale tak naprawdę nie jestem zaskoczona, bo muszą czekać
na pozostałych, którzy jeszcze tego nie zrobili.”

Zwrócenie uwagi na problematyczny wymiar nieustrukturyzowanych działań i sytuacji, zwłaszcza
przejścia między punktami planu lub sytuacje, w której niektóre dzieci są szybsze od innych.
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● Konsekwencje własnych decyzji i działań
Wiąże się to z zapewnieniem, że dzieci są postrzegane jako eksperci we własnych sprawach, w
zakresie ich potrzeb i umiejętności, a ich intencjonalność jest zauważana:
„Kiedy nie próbowałam naciskać, wtedy K [dziecko ze specjalnymi potrzebami]
wracało [zachęcone do opuszczenia kryjówki i dołączenia do zabawy], ale potem
znowu podchodziło (…) Tutaj próbowałam to wymusić, zrobić szybko, więc
uciekł.”

5.4 Refleksje na temat wyzwań i możliwości korzystania z video coachingu: kluczowe
czynniki sukcesu
Szkolenie wstępne dla wszystkich zaangażowanych specjalistów (koordynatorów pedagogicznych,
nauczycieli).
Wszystkie osoby, które powinny wziąć udział w szkoleniu video coachingu w Polsce,
powinny mieć najpierw dostęp do odpowiedniego materiału i zestawu narzędzi, aby zapoznać się
z głównymi celami, warunkami i cechami metody. Ogromnym wyzwaniem w Polsce jest kultura
osądu i krytyki, której rezultatem są strategie unikania. Na przykład jedna z nauczycielek nie
mogła się przekonać o wartości refleksji nad materiałem wizualnym i konsekwentnie lekceważyła
problemy, które pojawiły się na nagraniu. Zlekceważyła podpowiedzi dotyczące nierówności i
specjalnych potrzeb, będąc nieugiętą, że w jej grupie przedszkolaków nie było absolutnie żadnych
problemów. Oczywiście badaczka nie mogła zareagować negatywnie (patrz: Założenia metody –
zakłada się docenianie dobrych praktyk, a nie krytykę), ale konsekwencją tego może być to, że
dzieci ze środowisk defaworyzowanych nie otrzymują potrzebnej pomocy.
Nie chodzi tu o osobistą niechęć ze strony nauczycieli, ale raczej o to, co stanowi problem
systemowy dla nauczycieli, szczególnie tych młodych, w pierwszych latach kariery
nauczycielskiej i w niepewnych ekonomicznie obszarach. Zdajemy sobie sprawę, że mogą nie
czuć się pewnie podczas coachingu, boją się negatywnej oceny, nawet jeśli trener zapewnia ich,
że nie jest to celem metody. Można go powiązać z polskim systemem edukacyjnym, będącym
produktem kultury osiągnięć i konkurencji, zamiast postrzegać uczenie się jako proces, w którym
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naturalnie występują błędy i które należy wykorzystywać do pogłębiania zrozumienia siebie i
swojej praktyki jako sposobu poprawy tego.
W takich przypadkach rozwiązaniem może być coaching peer-peer (tzw. Rówieśniczy czy
koleżeński), w którym uczestnicy pełnią na zmianę różne role i / lub nauczyciel jest proszony o
wybranie sekwencji z filmu, które chciałby udostępnić i omówić. Pomogłoby to – w pewnych
okolicznościach kulturowych – uniknąć poczucia wstydu i strachu przed krytyką. W tym celu
nauczyciele mogą zacząć od „chwil wzmocnienia”, przechodząc do trudniejszych przykładów w
bardziej długoterminowych i opartych na zaufaniu relacjach i relacjach rówieśniczych. Z drugiej
strony doświadczenie trenerów uczy, że czasami łatwiejsza jest współpraca z „obcą” osobą,
potrzeba więc zarówno wyczucia jak i elastyczności w korzystaniu z metody.
Czas i przestrzeń do refleksji nad materiałami wizualnymi.
Podobnie jak w przypadku innych metod rozwoju zawodowego, video coaching wymaga
czasu, wysiłku i możliwości powrotu do nagrania z rozwijającymi się refleksjami. Dotyczy to
zarówno sesji indywidualnych, jak i grupowych. Jedną z lekcji z video-dyskusji było to, że
najpierw skupiliśmy się na tym, co robimy sami. Ten paradygmat „Patrząc na siebie samego”
(LSY: Looking Small at Yourself) oznacza, że nauczyciele koncentrowali się na własnych
działaniach, postawach i decyzjach. To poprawny pierwszy krok, ponieważ może zachęcić i
rozwinąć refleksję na temat własnej pedagogiki i zachowań. Jednak podczas wykonywania
drugiego kroku nauczyciele byli w stanie przenieść swój nacisk na meta i holistyczny poziom
procesu. Dopiero wtedy byli w stanie lepiej zrozumieć potrzeby dzieci dzięki zasadzie „ Patrząc
na dzieci” (LSC: Looking Small at Children):
Kiedy oglądamy film po raz pierwszy, nie jesteśmy tak naprawdę gotowi, aby
zobaczyć dzieci. Możemy po prostu zobaczyć, co o nich myślimy. Widzimy
nasze myśli, wrażenia. Możemy skoncentrować się na potrzebach dzieci i ich
działaniach tylko wtedy, gdy jesteśmy tego świadomi (komentarz z dyskusji
grupowej).

Narzędzia do zarządzania sesjami video coachingu.
Aby skutecznie stymulować refleksyjne podejście w zbiorczej analizie danych video,
potrzebujemy odpowiedniego zestawu narzędzi. Zakładamy, że narzędzia przygotowane w
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ramach projektu TRACKs (patrz: Skrzynka z narzędziami. Wskazówki do analizy nagrań oraz
video-coachingu jako narzędzia wsparcia i profesjonalizacji nauczycieli i edukatorów
przedszkolnych i wczesnoszkolnych (ECEC) oraz studentów pedagogiki) będą pomocne w
następujących sytuacjach w praktyce dydaktycznej:
● jako narzędzie samodzielnej pracy i autorefleksji. Można to potencjalnie rozszerzyć do
pracy na platformie online. Ze względu na regionalne wyzwania i odległości przestrzenne
byłoby idealnie, gdyby nauczyciele mogli przesyłać swoje nagrania oraz otrzymywać
wsparcie od trenerów przebywających gdzie indziej (mogłoby to również złagodzić
problem strachu przed władzą i krytyką);
● jako narzędzie do recenzowania i dyskusji video. Tutaj zakładamy, że będziemy mogli
współpracować w grupie pracowników w danym przedszkolu i / lub z innymi
profesjonalnymi sieciami;
● specjalnie dla polskich warunków, narzędzia mogą być używane przez nauczycieli
opiekunów, którzy nadzorują staże nauczycielskie i nowych pracowników. Byłoby to
korzystne narzędzie, ponieważ pozwalałoby zlokalizować strukturę w systemie, w którym
proces rozwoju kariery jest uniwersalny i dotyczy wszystkich nauczycieli. Narzędzie może
być przydatne jako platforma do współpracy dla przełożonego i jej / jego uczniów /
stażystów, a także do wspierania relacji mentoringowych w praktyce zawodowej ECEC w
Polsce.
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6. STUDIUM PRZYPADKU BELGII (Flandria)
6.1 Wprowadzenie
Założenia projektu TRACKs polegały na przezwyciężeniu nierówności społecznych i
dążeniu do kształtowania integracyjnej praktyki wczesnej edukacji i opieki przez profesjonalizację
praktyków, ich koordynatorów i zespołów w placówkach ECEC za pomocą video coachingu. W
zespole belgijskim opieraliśmy na tzw. badaniach opartych na projektowaniu. Jest to forma badań
partycypacyjnych, gdzie ramy badania buduje się wspólnie z badaczami i praktykami. Pracując w
ten sposób partnerzy przyczyniają się do skonstruowania teorii, wprowadzania innowacyjnych
aspektów do codziennej pracy przedszkoli i optymalizacji praktyk nauczycieli i wychowawców.
Projektowanie oparte na badaniach stanowi pomost między badaniami teorreycznymi a dziedziną
codziennych praktyk, co gwarantuje wyższy wskaźnik powodzenia we wdrażaniu proponowanych
reform edukacyjnych. Korzystając z pomysłów powstałych w tej fazie, podzieliliśmy naszą pracę
w projekcie na trzy fazy:
1. określenie sytuacji początkowej i celów;
2. projekt (lub konstrukcja) video coachingu;
3. ewaluacja.
6.2 Faza 1 - Analiza: określenie sytuacji początkowej i celów
Zastosowane kroki operacyjne były następujące:
Pierwszy krok
Zespół projektowy TRACKs (Centrum ds. Różnorodności i Nauki, Uniwersytet w
Gandawie i Artevelde University College) postanowił wybrać cztery placówki ECEC znajdujące
się na terenie gminy Gandawa i, jeśli to możliwe, placówki, które znajdują się w tej samej dzielnicy
i / lub już współpracują ze sobą.
Skontaktowano się z przedstawicielami nadzoru pedagogicznego w mieście, zajmującymi się
zarówno ośrodkami opieki nad dziećmi, jak i edukacji i poproszono o sugestie w tej sprawie.
Zaproponowali współpracę z:
- ośrodkiem opieki nad dziećmi „De Palmboom”, współpracującym z przedszkolem „De
Piramide”,
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- przedszkolem „De Piramide”,
- przedszkolem „De Feniks”,
- dwoma klubami opieki pozaszkolnej, każdym w jednym przedszkolu.
Wszystkie te placówki znajdują się w jednej z dzielnic miasta Gandawa, „de BrugsePoort”,
charakteryzującą się dużą liczbą rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pracownicy nadzoru pedagogicznego byli również zaangażowani w przygotowanie projektu i
działania upowszechniające w celu zapewnienia jego trwałości.

Drugi krok
Drugim krokiem było skontaktowanie się z tymi przedszkolami i klubami, aby przedstawić
projekt i poprosić o współpracę. Wyjaśniliśmy cele TRACKs, zastosowaną metodologię,
przedstawiliśmy zarys sesji coachingu video, zasady i ramy, których używamy, kwestie etyczne,
itd. Wszystkie placówki zgodziły się dołączyć do projektu TRACKs., a siedmiu nauczycieli /
opiekunów zgodziło się uczestniczyć w nagrywaniu filmów i coachingu, w ścisłej współpracy z
ich koordynatorami. Następnie opracowaliśmy program na nadchodzące miesiące.
Trzeci krok
Trzecim krokiem była realizacja wywiadów badawczych, które przeprowadziliśmy ze
wszystkimi uczestnikami i ich koordynatorami oraz z rodzicami. Wywiady te miały na celu
uchwycenie spostrzeżeń, wizji i opinii specjalistów na temat podatności na zagrożenia i
nierówności społeczne oraz potrzeb zawodowych nauczycieli. Wywiady z rodzicami miały na celu
zebranie opinii na temat tego, jak odbierali placówki, czy ich dzieci czuły się dobrze w przedszkolu
w związku ich problemami i potrzebami związanymi z podatnością na zagrożenia społeczne.
Niestety ze względu na problemy czasowe mogliśmy rozmawiać tylko z dwojgiem rodziców, ale
powróciliśmy do tej sprawy na dalszym etapie projektu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
kwestia pojawiające się w wywiadach:
Ogólnie
Opieka pozaszkolna, przedszkole i szkoły z założenia ściśle ze sobą współpracują. Nie jest
to jednak widoczne w kontekście flamandzkim. Rada miejska w Gandawie pracuje nad
wdrażaniem ciągłości pedagogicznej pracy tych etapach, ale nadal jednak istnieje rodzaj
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„ukrytej” hierarchii, w której pracownicy opieki nad dziećmi są „podporządkowani”
nauczycielowi przedszkola.
Sygnały dotyczące podatności na zagrożenia i nierówności społecznych
Wszyscy specjaliści odnosili się do bardzo różnych rodzajów podatności na zagrożenia,
szczególnie ważne były sygnały, które odnosiły się do spontanicznej narracji o ubóstwie
lub wykluczeniu. Są świadomi, że szkoła i instytucje edukacyjne stoją przed różnymi
wyzwaniami. Są to zarówno ogólne warunki życia, a więc mieszkaniowe, materialne,
sytuacje niedożywienia i problemów zdrowotnych. Ponadto specjaliści zwracali uwagę na
niepokojące zachowania dzieci i podkreślali, że starają się dowiedzieć, czym to jest
powodowane, najlepiej w porozumieniu z rodzicami. Niektórzy rozmówcy wskazywali, że
bariera językowa nie ułatwia uzgodnienia niektórych kwestii.
Podejście
Specjaliści są świadomi złożonych mechanizmów nierówności społecznych i ubóstwa.
Niektórzy ukończyli dodatkowe studia lub kursy spcjalizacyjne pomagające im radzić
sobie w napotykanymi problemami. Ta dodatkowa wiedza pomaga im w codziennym
kontakcie z rodzinami narażonymi na wykluczenie.
Wszyscy respondenci odnosili się do prób nawiązania wiarygodnego i dobrego kontaktu z
rodzicami. Podlreślali, że starają się podejść do rodziców w sposób ortwarty bez uprzedzeń
i bez osądu, i wyjaśnić im to, że wraz ze szkołą mogą szukać rozwiązań dla konkretnych
potrzeb.
Ewolucja w polityce instytucji jest uderzająca: zarówno niedawno zatrudnieni pracownicy
opieki nad dziećmi, jak i nauczyciele są dobrze wyszkoleni w zakresie „właściwego”
postrzegania rodzin, z którymi pracują. Pierwsze wrażenia i ustalenia służą jako podstawa
do krytycznej refleksji na temat słabych punktów i dostosowania podejścia (np. w
komunikacji z tymi rodzinami) do podstawowych wartości, takich jak szacunek, otwartość
i równość, a także do profesjonalnej postawy zachęcającej do konstruktywnego
traktowania.
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Potrzeby w zakresie profesjonalizacji
Gdy zapytano te potrzeby, odpowiedzi były różne - od dodatkowych szkoleń i kursów
doskonalących i do propozycji spotkań i dyskusji na temat konkretnych tematów ubóstwa
i nierówności społecznych, aż do zwiększenia wysiłków, by twórzyć wspólny zespół i
współpracować także na poziomie międzyinstytucjonalnym. Wymienione potrzeby
obejmują: współ-nauczanie (dodatkowi nauczyciele wspomagający), mniejsze grupy,
potrzebę nawiązania kontaktu z rodzicami przy wsparciu mediatora, więcej konsultacji i
wyrównanie opieki szkolnej i pozaszkolnej, rozwój języka, wsparcie w ramach nauczania
wstępnego, więcej czasu na konsultacje, czas na poznawanie nowych rozwiązań
pedagogicznych i materiałów dydaktycznych lub pracę nad nimi. Specjaliści na ogół
oczekiwali od swoich instytucji zachęty i stworzenia kultury zespołowej, tak aby istniała
wspólna wizja i podejście do nierówności społecznych, zwłaszcza w uczeniu się radzenia
sobie z uprzedzeniami, osądami i stereotypami.
Podsumowując: napotkaliśmy bardzo zaangażowane zespoły pracowników przedszkoli,
świadomych swojej roli w zmniejszaniu nierówności społecznych, zespoły, które są otwarte na
nowe idee i praktyki. Jednocześnie zauważyliśmy pewne uogólnienia, przedsądy, ukryte
uprzedzenia i stereotypy; szczególnie w tych aspektach video coaching może mieć znaczenie.

6.3 Faza 2 - Projektowanie: trajektoria / proces video coachingu
Współpracowaliśmy z „VerBEELDing” jako metodą coachingu video opracowaną przez
Artevelde University College (patrz: Skrzynka z narzędzami. Wskazówki do analizy nagrań oraz
video-coachingu jako narzędzia wsparcia i profesjonalizacji nauczycieli i edukatorów
przedszkolnych i wczesnoszkolnych (ECEC) oraz studentów pedagogiki). „VerBEELDing” jest
dostępnym i docenianym narzędziem profesjonalizacji dla pracowników opieki nad dziećmi i
nauczycieli, którzy pracują nad wysokiej jakości interakcjami z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat.
Wcześniejsze doświadczenia wykazały, że wsparcie procesowe, techniczne i motywacyjne jest
bardzo ważne, aby rozpocząć pracę z metodą video coachingu. Kontynuowaliśmy prace nad tym
w ramach procesu naszego projektu. Natomiast w projekcie TRACKs dodaliśmy dwa nowe
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elementy w odniesieniu do podatności na zagrożenia i wspólnego dążenia do bardziej równych
szans:
1. pod względem treści: ramy opracowane na podstawie „VerBEELDing” były oparte na
monitorze jakości NCKO (2010), który dotyczył nauczycieli, natomiast my zmieniliśmy je na
perspektywę dzieci. W ramach projektu TRACKs włączyliśmy również do naszych ram
koncepcyjnych wnioski z flamandzkiego projektu „Małe dzieci, duże możliwości”. Badania te
koncetrowały się na dzieciach, które są bardziej podatne na wykluczenia społeczne, szukając
metod docierania do nich.
2. na poziomie procesu: po indywidualnych sesjach coachingowych zawsze planowaliśmy czas
refleksji wraz z całym zespołem. Dyskutowaliśmy o naszych spotrzeżeniach i sposobach
obserwacji. Otwiera to drogę do wspólnego wzrostu, wspólnego uczenia się i bardziej
integracyjnego klimatu życia i nauki (patrz poniżej „działania: kroki w procesie”).
Pierwsze nagrane przez nas video zostały wykorzystane jako „obserwacja” typowych codziennych
zajęć przedszkolnych. Dyskusje wspomagane nagraniami miały stymulować refleksję i rozwój na
poziomie poszczególnych specjalistów w zakresie ich interakcji z dziećmi (w wielu przypadkach
dwóch specjalistów razem). Wybrane nagrania zostały następnie wykorzystane do obserwacji i
refleksji z zespołem.
Podsumowanie procesu (patrz diagram):
Krok 1: Wspólny mocny początek
Krok 2: Filmowanie
Krok 3: Przeglądanie i omawianie nagrania (indywidualnie lub w parach)
(Powtarzanie kroku 2 i kroku 3)
Krok 4: Przeglądanie i analiza w zespole
Krok 5: Szukanie odniesień w stosunku do rodziców lub dzieci
Krok 6: Zakończenie razem z uczestnikami
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Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Krok 6

6.3.1 KROK 1 – Wspólny mocny początek r: spotkanie informacyjne przed rozpoczęciem
projektu
Dla kogo: dla dyrektorów / koordynatorów i nauczycieli uczestniczących / pracowników opieki
nad dziećmi / zespołu
W jakim celu?
Wyjaśnijcie razem. Umówcie się na spotkania. Zaczęliśmy od spotkania informacyjnego. W
każdej szkole, klubie z zajęciami pozaszkolnymi, czy punkcie opieki nad dziećmi od samego
początku dokonywaliśmy ustaleń i porozumień dotyczących sposobu pracy. Wspólnie szukaliśmy
odpowiedzi na następujące pytania: ile razy będziemy nagrywać filmy? kto będzie filmować? w
którym momencie? gdzie i jak długo? jakim aparatem film zostanie nakręcony? kiedy planujemy
sesje coachingowe? gdzie jest właściwe miejsce na sesje? kto uczestniczy w sesjach
coachingowych? Odpowiedzi były różne w zależności od szkoły / organizacji. W ten sposób
mogliśmy organizować sesje odpowiednio do potrzeb osób zaangażowanych.
Aby zorientować się, na czym polega coaching video, obejrzeliśmy ten film z udziałem
uczestników z „Klasse”, działu komunikacji flamandzkiego Ministerstwa Edukacji, poświęconego
coachingowi video. Link poniżej (z angielskimi napisami, ale można w automatycznym tłumaczu
zmienić na język polski):
https://www.youtube.com/watch?v=LwvCtjRtYl4&feature=emb_logo.

Od samego początku głównym celem video coachingu było: rozwijanie się jako specjalista,
rozwijanie edukacji przedszkolnej w kierunku bardziej równych szans i lepsze rozumienie
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zachowania dzieci. Poprzez analizowane fragmenty video, sesje coachingowe i refleksje widzimy
mocne strony i możliwości interakcji z dziećmi. Chcemy się rozwijać jako specjaliści i tworzyć
równe szanse, pracując razem nad bardziej integracyjnym klimatem uczenia się.
Brak możliwości oceny! Tworzenie bezpieczeństwa. Od samego początku informowaliśmy
zaangażowanych specjalistów, że nagrania i analiza video są wykorzystywane wyłącznie do
rozwoju zawodowego, aby pomóc im zrozumieć, jak dzieci zachowują się i wchodzą w interakcje,
aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i zmartwienia. Nie chcieliśmy, aby profesjonaliści mieli
wrażenie, że zdjęcia zostały użyte do ich oceniania. Zamiast tego chcieliśmy, aby przekonali się,
że wykorzystanie nagrań video pomaga im obserwować interakcje dzieci, a sesje coachingowe
miały pomóc im w interpretacji tego zachowania i, z tego punktu widzenia, uzyskają wgląd w to,
jak muszą utrzymywać kontakt z dziećmi i rozwijać się jako profesjonaliści w kontaktach z
dziećmi. Pomaga to zapewnić uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. Filmy nie są
wykorzystywane do oceny. Filmy dają możliwość rozwoju jako profesjonalista w interakcji z
dziećmi.
„Powiedzieli bardzo wyraźnie, że intencją nie jest ocena, ale wspieranie i
wskazywanie pozytywnych rzeczy”. (Opiekunka w przedszkolu)
„Blokada, aby zacząć, aby zostać sfilmowanym: potrzebna jest pozytywna i
otwarta atmosfera, aby wyciągnąć z tego coś do omówienia. Nie powinieneś mieć
wrażenia: „Zostanę przyłapana na tym”, „moje błędy zostaną zarejestrowane”.
(Nauczycielka)
„Sam moment podczas kręcenia filmu był niezręczny. Co o tym myśli trener? Co
teraz o tym będą mówić? Ale podczas rozmowy czułam się bezpiecznie,
ponieważ nie było osądu, ale tak naprawdę spojrzeliśmy na dzieci razem i
zobaczyliśmy, czego szukają, czego potrzebują. ” (Nauczycielka)

Postawa trenerska. Jako badacze i trenerzy pracowaliśmy od pierwszego spotkania nad
stworzeniem relacji zaufania z specjalistami. Przyjmowaliśmy ich wątpliwości, pytania i obawy
związane z nagrywaniem i sesjami coachingowymi. Każdy, kto zgadza się na filmowanie, naraża
się na ujawnianie codziennych sytuacji i przebiegu interakcji. Jako badacze i trenerzy
reagowaliśmy z wyczuciem i staraliśmy się zrozumieć specjalistów.
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„Zaufanie, porozumienie z trenerem było warunkiem uczestnictwa.”
(Nauczycielka)

Świadoma zgoda rodziców. Przed sesjami poprosiliśmy koordynatorów o zebranie od rodziców
formularzy „świadomej zgody”, zgodnie z przepisami unijnymi (RODO). W tym dokumencie
użyliśmy klarownego języka i poprosiliśmy koordynatorów o dokładne wyjaśnienie, co zostało w
nim napisane, ponieważ jest niesłychanie ważne, by rodzice mieli poczucie, że zostali dokładnie
poinformowani.
Świadoma zgoda dla specjalistów. Specjaliści również podpisali dokument świadomej zgody.
Od samego początku zawarliśmy wyraźne porozumienia w sprawie własności materiału video i
upewniliśmy się, że profesjonaliści rozumieją, że są właścicielami i kontrolują filmy: on lub ona
decyduje, co można zrobić z filmami.
Oparte na badaniach ramy obserwacji. Badania pokazują, że analiza i coaching są bardziej
skuteczne, gdy istnieją solidne ramy do strukturyzacji obserwacji (więcej informacji w Skrzynka z
narzędziami…). Zanim rozpoczęto filmowanie, wyjaśniliśmy ramy, których będziemy używać
podczas sesji video. Ramy wyjaśniają, jak razem patrzymy na filmy i oferują możliwość używania
wspólnego języka. Ramy oferują całościową wizję, ale podczas rozmów koncentrujemy się na
konkretnych aspektach codziennej praktyki.
W porozumieniu ze szkołami postanowiliśmy skupić się na „Interakcjach wysokiej jakości”, w
szczególności dźwigni „bogaty język” i dźwigni „ciepłe relacje”. Sugerujemy również, aby
uczestnicy obejrzeli filmy „Klasse” o tych dwóch dźwigniach.
{Link do filmu na temat „ciepłych relacji” (z angielskimi napisami):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2623&v=5Ljmr8HVw9s&feature=emb_logo
Link do filmu na temat „bogatego języka” (z napisami w języku angielskim):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wsfxuU_VKqw&feature=emb_logo}
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6.3.2 KROK 2 - Filmowanie: tworzenie fragmentów video
„Nie powinieneś postrzegać filmowania jako zadanie, ale jako szansę!”
(Opiekunka w przedszkolu)

Kto filmuje? W porozumieniu z zaangażowanymi nauczycielami ustaliliśmy, kto filmuje: np.
badacz / trener lub kolega, koordynator lub opiekun pedagogiczny. W dwóch przedszkolach
zaangażowanych w projekt pracowaliśmy w następujący sposób: za pierwszym raze filmował/a,
badacz/ka , następnym razem koleżanka z pracy Ważne jest, aby nauczyciel / opiekun czuł się
bezpiecznie. Szanowaliśmy autonomię specjalistów.
„Samo kręcenie jest czasem wyzwaniem: jeden kolega kręci drugiego, ale w
międzyczasie musisz oglądać całą grupę dzieci. Potrzebujesz więc odpowiedniej
liczby pracowników. ”(Opiekunka w punkcie zajęć pozaszkolnych)

Kiedy filmować? W tym punkcie inicjatywa należy do nauczyciela. Wspólnie szukaliśmy
momentu interakcji, który profesjonalista postanowił omówić. Mogą to być: zajęcia grupowe lub
indywidualne, rozmowa w kręgu z dziećmi, pora obiadowa, moment przejścia z jednak aktywności
do drugiej lub moment zabawy. Uznawaliśmy wybór profesjonalisty (własność w procesie uczenia
się). Czasami profesjonalista nie wiedział, co wybrać, i to też było w porządku.
Co filmować? Zawsze przedstawialiśmy dzieci i profesjonalistów. Staraliśmy się jak najbardziej
pokazać wzajemną interakcję w filmach (między profesjonalistami a dziećmi i między dziećmi).
Wizualizowaliśmy również momenty przejściowe, ponieważ w niektórych sytuacjach pokazują
napięcia czy też sposoby radzenia sobie przez dzieci, gdy np. muszą czekać, a nie mają na to
ochoty.
„Miło jest móc samemu zdecydować, co można sfilmować, a co nie, o czym
dyskutować. Myślę, że własność jest ważna. ” (Nauczycielka)

Jak długo i jak kręcić? Zawsze nagrywaliśmy krótkie fragmenty trwające około 10 minut (nie
dłużej). Kręciliśmy przy użyciu prostego sprzętu, takiego jak telefon komórkowy, ponieważ jest
łatwo dostępny i wcale nie „imponujący”, jak w przypadku rozpraszająco dużego sprzętu
filmowego. Rejestrowaliśmy jak najwięcej na poziomie oczu dzieci. Nie jesteśmy profesjonalnymi
reżyserami, nie robiliśmy zbliżeń, ale trzymaliśmy się z daleka. Koncentrujemy się na
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wzajemności w interakcjach i, gdy to konieczne, śledziliśmy interakcję podczas ruchu. Kręciliśmy
głównie w poziomie, ponieważ wtedy mamy szerszy widok i można lepiej uchwycić interakcję.
Nie edytowaliśmy zdjęć. Nakręciliśmy dwa do trzech filmów na jednego nauczyciela / opiekuna.
Po kręceniu filmu (może być kilka dni przerwy pomiędzy sesjami filmowymi) rozpoczęły się sesje
coachingowe.
„Dzięki krótkim nagraniom możesz już dużo zobaczyć, omówić i zastanowić się.
W naszym otoczeniu wydaje się wykonalne, aby w przyszłości pracować z video
coachingiem.” (Koordynatorka)

Nawiąż kontakt. Jako badacze / trenerzy daliśmy dzieciom i profesjonalistom czas na
przyzwyczajenie się do obecności obcej osoby. Staraliśmy się być obecni,nie ukrywać się, ale też
nie rzucać się w oczy. Staraliśmy się nawiązywać kontakt wzrokowy i pamiętać o zasadzie
szacunku dla osób, które nagrywamy.

6.3.3 KROK 3 – Analiza nagrań (sesje coachingowe)
1 - sesje coachingowe
Praktycznie.

Po

każdym

nagraniu

video

planowaliśmy

sesję

video

coachingu

z

nauczycielem/opiekunem, indywidualnie, z kolegą / koleżanką lub koordynatorem. Sesja
coachingowa trwała maksymalnie godzinę. Nagrania oglądaliśmy wspólnie na ekranie komputera.
Postawa trenerska. Naszym głównym założeniem było stworzenie bezpiecznej przestrzeni.
Zrobiliśmy to, przyjmując postawę wdzięczności. Trening opiera się na koncepji sposobu myślenia
o rozwoju (Dweck, 2017) i koncentruje się na mocnych stronach specjalistów. Wykorzystaliśmy
również spostrzeżenia z teorii samostanowienia (Ryan i Deci, 2000), która stwierdza, że ludzie
mają trzy podstawowe potrzeby psychologiczne: autonomię, zaangażowanie i kompetencje. Kiedy
te potrzeby są zaspokojone, ludzie czują się zmotywowani i są skłonni do zmiany. Właśnie dlatego
badacz / trener miał na uwadze następujące kwestie: Czy wystarczająco szanuję autonomię
specjalisty? Czy wystarczająco pracuję nad relacją zaufania? Czy upewniam się, że specjalista
czuje się wystarczająco kompetentny?
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„Pierwszą obawą było to, że nie będę w stanie być sobą podczas filmowania i
coachingu, ale z powodu postawy i pytań trenera mój strach zniknął”. (Opiekunka
w przedszkolu)
„Pytania trenera stanowią w tym procesie wartość dodaną, szczególnie w
odniesieniu do postawy uznania”. (Koordynator pedagogiczny)

Skoncentruj się na dzieciach, wprowadzając mikroanalizę i analizując sytuację i interakcje
z perspektywy dzieci. Użyliśmy ram koncepcyjnych przedstawionych w Skrzynce z narzędziami..
Przyjrzeliśmy się inicjatywom, które zostały podjęte przez dziecko, jak zostały lub (nie) przyjęte
przez nauczyciela i jaki był rezultat interakcji. Zastosowaliśmy także opisane w podręczniku
strategie “zamrażania” i “przewijania”. Zadaliśmy sobie następujące pytania: Jakie inicjatywy
podejmują dzieci? Co robią dzieci? Co nam mówią? Jakie są ich intencje? Jak odzwierciedla to
ich potrzeby? Korzystając z ram interakcji wysokiej jakości (patrz „Krok 2 - W jaki sposób
wykorzystano coaching video do refleksji”) „nadaliśmy język” tym inicjatywom, pracowaliśmy
nad wspólnym językiem, aby obserwować i skupiać się na nich podczas sesji coachingowych.
„Uznaję ramy interakcji wysokiej jakości jako
konkretne i pozytywne na początek analizy.
Bardzo przydatne dla naszej dziedziny pracy.
Zachęcają do krytycznej refleksji, indywidualnie
i w zespole. Każdego dnia specjaliści mogą
naprawdę

coś

zmienić!”

(Koordynator

pedagogiczny)
„Jest szansa zwrócić uwagę także na cichsze lub bardziej wrażliwe dzieci:
zatrzymując obraz i przewijając, możesz lepiej zobaczyć, czego potrzebują i jak
się bawią”. (Opiekunka w przedszkolu)
„Zaletą zatrzymywania i przewijania obrazu jest to, że mogę teraz patrzeć na tę
aktywność z perspektywy dziecka”. (Opiekun w klubie zajęć
pozaszkolnych)
„Maluch powiedział: spójrz na moją siostrę na placu zabaw. Ja i
dzieci patrzyliśmy i szukaliśmy. Inne dziecko spontanicznie
zareagowało na to i poprosiło o znalezienie kogoś. Potem zapytałem:
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„widzisz X?” Miło było patrzeć i szukać razem. Byłam w stanie stymulować ich
język i myślenie bardzo spontanicznie. Dało to możliwości językowe dzieciom,
które nie mówią zbyt wiele ”. (Nauczycielka w przedszkolu)

2 - Wpływ na profesjonalistę
Skoncentruj się na nauczycielach. Zastanów się nad własnymi działaniami / praktyką.
Koncentrując się na dzieciach podczas interakcji, nauczyciel automatycznie patrzy na siebie w
interakcji, co wywołuje refleksję: czy dostrzegam pewien wzorzec we własnych reakcjach i
działaniach? Co idzie dobrze , w czym jestem silny? W jaki sposób mogę się rozwijać? Co uważam
za ważne jako nauczyciel / wychowawca / opiekun? Jakim chcę być nauczycielem?
„Byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem swoją minę i mowę ciała. Byłem również
zszokowany własnym wyrazem twarzy, z zaskoczeniem uniosłem brwi, były to
miłe rzeczy do obejrzenia. ” (Nauczyciel przedszkolny)
„Dobrze jest widzieć siebie w nagraniach, widzieć, jak się mówi, słyszeć, widzieć
swój wyraz twarzy, sposób interakcji, to konfrontacja, ale także nauka. Zachęca
cię do myślenia o sobie, kim jesteś i jak wyglądasz.”(Nauczycielka przedszkolna)

Zaobserwowaliśmy (1) wzrost świadomości i (2) wzrost kompetencji wśród specjalistów. Video
coaching ma wpływ zarówno na rozwój indywidualny, jak i na rozwój kadry jako całości (patrz
krok 6, wpływ na zespół / organizację). Poniżej przywpłujemy przykłady, które to ilustrują:
Wzrost refleksyjności poprzez opisywanie interakcji z dziećmi.
„Miło jest widzieć, że natychmiast„widzisz”, jaki efekt ma określone działanie.”
(Koordynatorka pedagogiczna)
„Możesz lepiej zobaczyć, czego dziecko tak naprawdę potrzebuje, zwiększa to
twój wgląd w potrzeby dziecka, umożliwiając dostosowanie. Przykład:
Pomyślałam:„ Ona się nie bawi, dam jej inne zabawki ”, ale potem zobaczyłam
film, w którym tak naprawdę miała zbyt duży wybór zabawek. ”(Opiekunka w
przedszkolu)
„W ten sposób możemy zauważyć te ciche i spokojniejsze dzieci, na które
zazwyczaj zwracamy mniejszą uwagę. Te obrazy są również dobrym sposobem
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dla szukania wsparcia językowego i emocjonalnego dzieci, pomagają, jak sobie
z tym poradzić. ” (Pracowniczka klubu opieki pozalekcyjnej i koordynatorka)
„Dzięki materiałom wizualnym specjaliści zyskują więcej wglądu w szczegóły,
dzięki czemu są bardziej świadomi interakcji i zwracają większą uwagę na
wrażliwe dzieci”. (Koordynatorka pedagogiczna)
„Sesje

coachingowe

polegają

na

zastanawianiu

się

nad

sposobami

komunikowania się i reagowania na małe dzieci, a tym samym na utrzymywaniu
z nimi ciepłych relacji”. (Nauczycielka przedszkolna)

Dzięki obserwacji i refleksji specjalista może stać się bardziej świadomy swoich własnych
spostrzeżeń i bardziej skutecznie dostosować działania do potrzeb dzieci:
„Oglądając fragmenty nagrań, byłem w stanie dostosować mój pogląd o pewnym
maluchu. Myślałem, że nigdy nie był w to [zajęcia] zaangażowany, ale widziałem
na filmach, że on przychodzi i patrzy przez chwile i w końcu bierze udział.”
(Opiekun w klubie zajęć pozaszkolnych)
„Doświadczyłam tej aktywności jako bardzo zajmującej i bardzo chaotycznej,
czułem, że jej nie kontroluję. Ale patrząc na obrazy mogłam zobaczyć je z
perspektywy dzieci. Myślę, że dzieci nie doświadczyły tego jako tak
wymagające jak ja. Więc mogłabym zmienić zdanie w tej sprawie. ”
(Opiekunka w przedszkolu)
„Widzisz rzeczy, za którymi się zawsze tęskni. Na przykład: dzieci, które się
czymś dzielą. Byłam zaskoczona, że dzieci także wiele się od siebie uczą. Teraz
odważę się sobie trochę odpuścić, zyskałam większą pewność siebie.”
(Nauczycielka w przedszkolu)
„Pomogło mi to wypełnić kolejne dokumenty, których używamy do
dokumentowania rozwoju dzieci. Filmując możesz zobaczyć rzeczy, których
inaczej byś nie zauważyła. W rezultacie masz lepszy wgląd, w stymulację dzieci
i w ich rozwoj. Zaczynasz patrzeć na dzieci w inny sposób.” (Opiekunka w
przedszkolu)
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Zwiększenie kompetencji poprzez omówienie interakcji przez pryzmat mocnych stron
(zorientowanie na siłę) i możliwości rozwoju (zorientowanie na rozwój).
Zorientowanie na siłę:
„Jestem osobą, która lubi uściskać i całować. Podczas sesji coachingowych
widziałam, że dzieci mogą do mnie podejść, jeśli nie czują się dobrze lub chcą
uwagi. Bardzo miło było to zobaczyć i sprawiło, że poczułam się dobrze. ”
(Opiekunka w przedszkolu)
„Widzisz, że jesteś zajęty, co dodatkowo wzmacnia poczucie, że najwyraźniej
idzie mi dobrze i to miłe doświadczenie. Teraz robię jeszcze więcej rzeczy, które
poszły dobrze. Daje mi to więcej pewności siebie”. (Opiekun w klubie zajęć
pozaszkolnych)
„Ludzie docierają do nowych spostrzeżeń, do poczucia własnej wartości i
pewności siebie, a to jest bardzo piękne. Sprawia, że ludzie rosną i rozwijają
swoje talenty. W ten sposób stworzysz pozytywną atmosferę w stosunku do
dzieci.” (Koordynatorka pedagogiczna)

Zorientowanie na wzrost:
„Warto zauważyć, że pracownik opieki nad dziećmi ma możliwość zobaczenia i
nazwania własnych możliwości uczenia się, w których może się rozwijać”.
(Koordynatorka pedagogiczna)
„Celem jest zaoferowanie możliwości rozwoju i o pozytywne wsparcie: pod
względem pewności siebie, poczucia własnej wartości, pod względem
umiejętności pedagogicznych: wgląd w potrzeby dzieci, w wpływ własnego
zachowania na dzieci i sprawienie, aby pracownicy opieki nad dziećmi mieli taką
samą wizję.” (Koordynatorka pedagogiczna)
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Koncentracja na dzieciach, zwiększona świadomość i zwiększone kompetencje – analiza przykładowej
sytuacji w przedszkolu

Oglądając nagrania podczas sesji coachingowej, najpierw skupiamy się na dzieciach.
Nauczycielka natychmiast zauważa inicjatywy chłopca obok. Dziecko przejawia inicjatywę,
podejmuje próbę, by coś powiedzieć, wielokrotnie stukając ją w ramię. (= patrzymy na interakcję
z perspektywy dziecka). Chłopiec chciałby coś powiedzieć, ale nauczycielka nie przyjmuje ani nie
potwierdza tych inicjatyw (= wykonywanie mikroanalizy za pomocą podstawowej komunikacji).
Nauczycielka widzi to i opisuje, patrząc na ekran, ale w momencie interakcji nie zauważa tego (=
wzrost świadomości poprzez opisanie interakcji). Patrząc na filmy, nauczycielka widzi i „daje
język” intencjom chłopca i potrzebie mówienia. Interpretuje te inicjatywy chłopca za pomocą
„interakcji wysokiej jakości” (patrz wyżej), a dokładniej za pomocą dźwigni „bogaty język”.
Nauczycielka opisuje sytuację w następujący sposób:
„Widzisz chłopca siedzącego obok mnie, trzykrotnie stukającego mnie w ramię,
bo chce coś powiedzieć, a ja go całkowicie ignoruję, nie zdaję sobie z tego
sprawy. Nie chciałam go ignorować, ale dzieje się tak, ponieważ jestem zajęta ..."
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Po „nazwaniu” intencji dziecka, nauczycielka zastanawia się również nad własnymi działaniami.
Nazywa to „pożywką do namysłu”. Myśli o sobie jako profesjonalistce. Identyfikuje wyzwania i
widzi swoje możliwości rozwoju. Widzi, jak może coś zmienić dla dzieci, które są bardziej
bezbronne, tutaj: chłopiec, który jest wrażliwy pod względem językowym (= zdolność zwiększa
się poprzez omówienie interakcji).
W ten sposób nauczycielka opisuje swoje własne ukierunkowanie na wzrost: aby zobaczyć
inicjatywy podejmowane przez chłopca i dać mu szansę mówienia:
„Muszę być w stanie zwrócić na to uwagę, z pewnością dlatego, że ten chłopiec
jest wrażliwy pod względem językowym, powinienem pozwolić tym dzieciom
dużo mówić. On potrzebuje, żeby móc mówić, ponieważ w zeszłym roku nic nie
powiedział. A teraz w końcu zaczyna mówić, więc naprawdę powinnam pozwolić
mu mówić.”

Wreszcie zapewniamy nauczycielkę, że to normalne, że nie widziała wszystkich interakcji dzieci.
To nie byłoby możliwe. Widoczny jest tylko pewien procent wszystkich interakcji. Byłoby to
problemem tylko wtedy, gdy konkretne inicjatywy tych samych dzieci zawsze były pomijane.

6.3.4 KROK 4 - Wyświetlanie i omawianie nagrań video w zespole, (skupienie się na treści)
1 - Schemat i kluczowe punkty
Schemat. We wszystkich środowiskach planowaliśmy spotkanie zespołu po sesjach
coachingowych. Rozmawialiśmy o projekcie TRACKs, procesie video coachingu, filmowaniu,
ramach analizy. Niektóre filmy zostały wybrane, pokazane i dodatkowo omówione przez
nauczyciela. Nauczyciel / opiekun opisywał to, co zobaczył na filmach, najpierw skupiając się na
dzieciach, a potem na sobie. Wspominał o swoich spostrzeżeniach, co poszło dobrze / działało
dobrze i odnosił się do możliwości interakcji. Zadawaliśmy też pytania: Co widzisz na ekranie?
Czy widzisz inne rzeczy niż specjalista / osoba, która na nim występuje? Z czym się tu
konfrontujemy, na co to otwiera nam oczy? Czy widzisz możliwości rozwoju?
„Masz większą szansę na rozwój, widząc siebie i otrzymując opinie od innych”.
(nauczyciel)
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Autonomia, zaangażowanie i kompetencje. Jako trenerzy, pamiętaliśmy o „witaminach dla
rozwoju” (Vansteenkiste i Soenens, 2017, patrz także Krok 3 powyżej), zadając pytania. Na
przykład, pozwalaliśmy specjalistom samodzielnie decydować, które fragmenty obrazu chcą
pokazać zespołowi, które spostrzeżenia, punkty działania / możliwości rozwoju. Zachęcaliśmy ich
do dzielenia się pozytywnymi fragmentami, w których widać, że coś „dobrze działało”. W ten
sposób mogli poczuć się kompetentni i zyskać spontaniczne uznanie ze strony zespołu.
„To było pozytywne, że sama mogłam wybrać chwile, a także zdecydować, czy
udostępnić film.” (nauczycielka)
„Otrzymałam ciepłe reakcje, byli zaangażowani”. (opiekunka)
„Czasem czułem niepewność,„ czy robię to dobrze? ”, Ale słysząc reakcje moich
kolegów, czułem się lepiej.” (nauczyciel)

2 - Refleksja zespołu i wspólne uczenie się -sugestie
Wspólne uczenie się. Razem stajemy się bardziej świadomi i kompetentni. Zapobiegaj
małym chwilom wykluczenia, w celu budowania bardziej włączającej codzienności. Wybrane
fragmenty video dają przestrzeń do przemyśleń na temat codziennych praktyk:
Czy to jest inkluzyjne? Gdzie dzieci mogą odczuwać wykluczenie? Na czym jeszcze możemy się
skupić?
Zastanawiajmy się nad własnym postrzeganiem dzieci, które są bardziej bezbronne; obserwując i
myśląc wspólnie w zespole, można odkryć nieświadome wzorce interakcji (np. uprzedzenia lub
niskie oczekiwania).
„To dobry sposób na profesjonalizację swojego zespołu, wzmocnienie go i
zapewnienie możliwości uczenia się od siebie nawzajem”. (dyrektor)
„Koledzy rozpoznali się we fragmentach, co doprowadziło do szerszego
wglądu:„ jeszcze tego nie widzieliśmy ”.” (opiekun)
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Nawiązuj do interakcji jakości w zespole i zarządzania jakością w otoczeniu. Próbowaliśmy
powiązać proces video coachingu z istniejącymi procesami lub modelami w organizacji oraz
polityką naszego regionu (lub kraju).
„Jestem pozytywnie nastawiony do coachingu video, ponieważ naprawdę
zauważyliśmy zmianę, którą przeszedł nasz kolega w tym projekcie, zmianę
podczas obserwacji i wspierania dzieci. Specjalista wprawia zespół w ruch.
Zauważamy również, że zastanawiamy się więcej niż przedtem. Filmowanie i
coaching miały na to wpływ i teraz próbujemy. Trening video działa dobrze, gdy
widzimy fragmenty z dziećmi, które mają zły czas. Możemy bardziej
skoncentrować się na ich potrzebach i tym, jak możemy je wspierać. Jest to z
pewnością bardzo przydatne dla cichszego dziecka, widząc, co mówi lub robi lub
co byśmy przeoczyli. ” (opiekuna)
„Dzięki coachingowi uzyskujemy wiele możliwości wypełnienia naszych
dokumentów dotyczących jakości w bardziej wartościowy sposób. Mogę teraz
napisać o wiele więcej o dzieciach dzięki wyjaśnieniom dotyczącym coachingu
video i szkoleniom, które mi zaproponowano [odnosi się do dźwigni interakcji
jakości]. Dzięki lepszej obserwacji uzyskuję więcej wglądu w rozwój dzieci.
Staram się zintegrować to z codziennymi praktykami, nie uważam tego za coś
„na wierzchu”. (Pracowniczka opieki nad dziećmi)
„Coaching video sprawia, że możesz zaoferować każdemu dziecku więcej
możliwości. Patrząc wstecz, możesz lepiej pomóc dzieciom, lepiej wspierać
rozwój, zobaczyć, gdzie wciąż są trudności. Pomagając jednemu dziecku, możesz
także poprawić jakość całej grupy. ” (opiekunka)

68

Przykład wzrastającej świadomości i zdolności do refleksji poprzez uczenie się w zespole (wspólna
analiza sytuacji)

Podczas spotkania zespołu patrzymy na fragment nagrania. Opiekunka wspomina
inicjatywę chłopca: dziecko przychodzi, aby pokazać jakieś śmieci (= skupienie się na dzieciach,
interakcja z perspektywy dziecka). Odpowiada, że może to wyrzucić do kosza, i jednocześnie
zadaje pytanie: „Czy zamierzaszmożesz postawić ten kosz na śmieci obok tego czerwonego
kosza?” Opiekunka zauważa, że chłopiec nie odpowiada na to pytanie (= dokonywanie
mikroanalizy). Przewijamy i ponownie przeglądamy (= zamrażanie i przewijanie).
„Nie zrozumiał mojej wiadomości, więc pomagam mu. Podczas oglądania

zdałam sobie sprawę, jak mało chłopiec tak naprawdę rozumie z tego, co do niego
mówię. ”

Jeżeli pomagamy chłopcu natychmiast, nie jest jasne, które słowa i pojęcia rozumie. Potrzeba
dziecka jest tu bardzo jasna (= struktura interakcji wysokiej jakości, użyj „bogatego języka”).
Dzięki treningowi i analizie interakcji opiekunka staje się bardziej świadoma jego i własnej reakcji
(= wzrost świadomości poprzez opisanie interakcji). Wskazuje też możliwy kierunek działania:
„Odtąd będę brała to pod uwagę i dam mu krótkie instrukcje, np. „Umieść
niebieskie pudełko w korytarzu”.

W ten sposób pomoże mu wzbogacać możliwości językowe w codziennych kontekstach.
Opiekunka widzi możliwości, by coś zmienić, zdaje sobie sprawę, że jest to ważne nie tylko dla
tego chłopca, ale także dla innych dzieci, które mają problemy językowe. Rozpoznaje wzory we
własnych działaniach.
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„Zawsze miałam tendencję do przydzielania zadań dzieciom, które dobrze mnie
rozumieją. Teraz postaram się zadawać je także dzieciom, które mają problemy
językowe. Teraz zdaję sobie sprawę, że w przeszłości przydzielałam więcej zadań
obiecującym dzieciom, z którymi było łatwiej współpracować, teraz widzę, że
muszę bardzije pracować z dziećmi podatnymi na zagrożenia” (= podnoszenie
świadomości i wzmacnianie umiejętności, w jaki sposób specjalista może
stworzyć różnicę dla dzieci, które są bardziej bezbronne).

Inna

nauczycielka,

sama

posiadająca

pochodzenie

migracyjne

jest

naprawdę

zdenerwowana. Rozpoznaje również ten wzorzec w codziennych praktykach. Teraz zdaje sobie
sprawę, że daje więcej zadań dzieciom i szans odpowiedzi dzieciom, które już dobrze znają język
holenderski (język instrukcji) i częściej rozmawia właśnie z nimi, zamiast udzielać instrukcji
dzieciom, które potrzebują więcej wsparcia językowego.
„Nie myślałam o tym, szczerze przyznaję, że zwykle daję tym samym dzieciom
możliwość realizacji zadań, ponieważ rozumieją moje instrukcje”.

To otwiera oczy. Nauczycielka potwierdza, że teraz zdaje sobie sprawę i rozumie swoje
możliwości uczenia się jako profesjonalista. Jej koleżanki i koledzy też to potwierdzają. Wnioski
z dyskusji są następujące: chcieliby świadomie dać więcej możliwości dzieciom, które pochodzą
z grup defaworyzowanych, na przykład w zakresie interakcji językowych (= stają się bardziej
świadomi i kompetentni jako zespół, zastanawiając się nad działaniami i sposobami patrzenia,
wyrażaniem nieświadomych oczekiwań, odkrywanie nieświadomych wzorców wykluczenia w
codziennych interakcjach, wspólne zapobieganie efektowi Pigmalionu i Mateusza, stawianie
wysokich oczekiwań i tworzenia bardziej integracyjnego środowiska życia).

6.3.5 KROK 5 - Dostrzeganie możliwości video coachingu w stosunku do rodziców lub dzieci
Udostępnianie fragmentów nagrań dzieciom
Opisywanie i refleksja. W dwóch zespołach (małe grupy) pokazaliśmy filmy dzieciom, na dużym
ekranie telewizyjnym i poprosiliśmy je, aby opisały to, co zobaczyły. Małe dzieci nadały obrazom
„język”. Dało im to możliwość nauczenia się myśleć o sytuacji, wydarzeniu, czy interakcji.

70

Możliwości większego dialogu i zaangażowania dzieci.
Wspólne spojrzenie na określone fragmenty nagrań może
zwiększyć ich poczucie sprawczości. Stwarza okazję do
wspólnego dialogu i daje dzieciom głos. Na przykład
nagraliśmy grupę dzieci, po czym rozpoczęliśmy rozmowę:
„Co działa dobrze w waszej grupie?”, „A co możemy zrobić,
aby poprawić sytuację?” Zauważyliśmy, że dzieci same
mogą być dla siebie lustrem. Więc tutaj jednym z kluczowych elementów jest również brak oceny,
a nie „wskazywanie, co jest złym zachowaniem”.
„Dzieci naprawdę lubiły patrzeć na siebie. Może warto sfilmować wydarzenie w
klasie i pokazać im to? Myślę, że mogą się dowiedzieć i wiele nauczyć, aby „dać
język” temu, co widzą, lub na przykład wspólnie szukać rozwiązania.”
(nauczycielka)

Rozmowa z rodzicami, wzajemny dialog
Rodzice widzą, jak ich dziecko naprawdę funkcjonuje w środowisku ECEC. Pozytywne
fragmenty nagrań video dają okazję do dialogu z rodzicami. W jednej z placówek pokazaliśmy
matce krótkie fragmenty filmu. Było to nagranie, w którym jej syn, który jest bardzo bezbronny
pod względem językowym (z powodu zaburzeń językowych), jednak korzysta z okazji do
komunikowania się i nawiązywania relacji z innymi dziećmi. Matka uznała za niezwykle cenne
widzieć swojego syna „w akcji”. Opiekunka, która pracuje z dzieckiem w swietlicy, była również
obecna w tym momencie, także dla niej był to cenny moment, aby zobaczyć, jak to dziecko
funkcjonuje w klasie.
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„Pokazaliśmy fragment filmu, ponieważ bardzo nam się podobał. Matka bardzo
martwi się o swojego syna i jego rozwój językowy. Wstaje rano, martwiąc się o
to, i idzie z tym do łóżka. Kiedy przychodzi do szkoły, często słyszy rzeczy, które
nie są tak miłe. Ale teraz była taka szczęśliwa. Matka tak naprawdę nie była
świadoma tego, jak sprawy potoczyły się w klasie. Powiedziała: „Jako mama nie
masz wielu okazji, aby to zobaczyć, prawda?” Bardzo się ucieszyła. Bardzo jej
się podobało. (nauczycielka, emocjonalnie)

Rodzice dzieci ze środowisk dafaworyzowanych lub z zaburzeniami są często wzywani do
placówek, na rozmowy, które podkreślają mniej pozytywne, ale raczej problematyczne lub
niepokojące rzeczy. W naszych sesjach wybraliśmy pracę z pozytywnymi fragmentami video.
Dzięki temu powstaje możliwość budowania ciepłego, otwartego dialogu z naciskiem na
podkreślenie mocnych stron i podzielenie się obawami. I wreszcie, praca z fragmentami video
stwarza również możliwości dialogu i kontaktów między nauczycielami i opiekunami z placówek
opieki pozaszkolnej.
Inne opcje wyświetlania fragmentów filmu:
- Podczas pokazywania placówek wczesnej edukacji i opieki nowym rodzicom, podczas „zajęć
otwartych”, rodzice mogą zorientować się, jak zorganizowana jest placówka wczesnej edukacji i
opieki, jak wygląda „dzień w jej życiu” (oczywiście za zgodą rodziców dzieci występujących w
nagraniach). Może to mieć pozytywny wpływ na rodziców, w szczególności zmniejszać niepokój
i pokazywać, co dzieje się w ciągu dnia. Także, gdy rodzice mają pytania lub się martwią, zespół
może nakręcić film, aby pokazać, jak się sprawy mają.
- Filmy mogą budować przestrzeń do rozmowy z dziećmi i rodzicami.
6.3.6 KROK 6 - Wspólne zakończenie: skupienie się na procesie video coachingu
„Patrząc wstecz na projekt coachingu video widzę więcej pewności siebie i moich
koleżanek i kolegów. Jako trenerka i koordynatorka wyrażam wielkie uznanie, ta
metoda czyni to nas silniejszymi”. (koordynatorka)

Uczestnicy sesji video coachingu w Gandawie (pracownicy przedszkola, pracownicy
pozaszkolni i pracownicy placówek opieki nad dziećmi) spotkali się, aby omówić implikacje i
możliwości daleszgo wykorzystania metody video coachingu zarówno w wersji indywidualnej,
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jak i jako członkowie zespołu. Wraz z ich koordynatorami i dyrektorami analizowaliśmy wpływ
video coachingu na kulturę refleksji zespołu. Badacz / trener zastosował metody train-the-trainer
(trenuj trenera), aby stymulować wymianę myśli. Aby rozpocząć rozmowę, wykorzystaliśmy
następujące pytania:
•

Rozgrzewka: dlaczego miałbyś / miałabyś polecać video coaching innemu opiekunowi,
nauczycielowi, koordynatorowi lub dyrektorowi?

•

Pytanie 1 - co sprawiło, że zostałeś/aś się nauczycielem/ lką przedszkolnym /ą
opiekunem/nką?

•

Pytanie 2 - jakie trudności, możliwości widzisz podczas korzystania z nagrań video?

•

Pytanie 3 - jakiego wsparcia potrzebujesz, aby kontynuować video coaching? Czego
potrzebujemy na poziomie zespołu?

Zaplanowaliśmy również rozmowy ze przedstawicielami poradnictwa pedagogicznego miasta
Gandawa, z którymi rozmawialiśmy na samym początku realizacji projektu. Zorganizowaliśmy
sesję „trenuj trenera” dla mentorów / doradców pedagogicznych i ich koordynatorów. W ten
sposób mamy nadzieję przyczynić się do wzmocnienia profesjonalizacji na wszystkich poziomach
ECEC i do ściślejszej współpracy między wszystkimi specjalistami i służbami zaangażowanymi
w rozwój małych dzieci.

6.4 Faza 3 - Ocena: refleksja nad procesem video coachingu
W końcowej fazie zastanawialiśmy się nad całym procesem badań i treningu w ramach
spotkania z udziałem wszystkich specjalistów i ich koordynatorów, którzy uczestniczyli w
projekcie. Interakcja została zainicjowana przez trzy pytania. Poniżej przywołujemy wybrane
opinie uczestników.
Pytanie 1: Jak myślisz, co było najbardziej pomocne w twoim rozwoju zawodowym?
„Trzy minuty filmu natychmiast dały wiele wglądu w zachowanie dziecka, w tak
krótkim fragmencie było tyle do zobaczenia”.
„Widzisz rzeczy, które w codziennej praktyce umykają np .: dzieci, które się
dzielą zabawkami. ”
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„Możesz lepiej zobaczyć, czego tak naprawdę potrzebuje dziecko, zwiększa to
zrozumienie potrzeb dziecka, więc jest możliwe dostosowanie. Na przykład
wydawało mi się, że ona [dziewczynka na nagraniu] się nie bawi, więc lepiej dam
jej zabawki”, ale potem zobaczyłam w filmie, że faktycznie to ma zbyt duży
wybór ”.
„Byłam zaskoczona, że małe dzieci również wiele się od siebie uczą”.
„Widzisz siebie w codziennej praktyce, a to daje siłę >Najwyraźniej dobrze sobie
radzę< i to jest miłe doświadczenie. Teraz robię więcej rzeczy, które poszły
dobrze. Daje mi to większą pewność siebie.”

Pytanie 2. Jakie są według ciebie krytyczne punkty i trudności podczas korzystania z nagrań video?
„Blokada przed rozpoczęciem, filmowaniem. Potrzebna jest pozytywna i otwarta
atmosfera, aby wyciągnąć coś z fragmentu filmu do dyskusji. Nie powinieneś
mieć wrażenia: >Zostanę tu na czymś przyłapana<, >Moje błędy zostaną
zarejestrowane<”.
„Bezpieczeństwo jest konieczne, co nadal stanowi problem dla niektórych
koleżanek”.
„Możliwości jest wiele: ludzie docierają do nowych spostrzeżeń, poczucia
własnej wartości i pewności siebie, co jest bardzo miłe. Metoda video coachingu
sprawia, że ludzie rozwijają swoje talenty. W ten sposób tworzysz także
pozytywną atmosferę w stosunku do dzieci. ”
„Miło jest móc samemu decydować, co można sfilmować, a co nie, o czym
dyskutować,a o czym nie… Myślę, że własność jest ważna.”
„Samo filmowanie nie zawsze jest łatwe: jedna koleżanka filmuje drugą, ale w
międzyczasie nie można zwracać uwagi na całą grupę. Potrzebujesz więc
wystarczającej liczby pracowników. ”
„Wiele okazji do lepszego wypełniania karty obserwacji dziecka. Dzięki
wyjaśnieniom i szkoleniom dotyczącym video coachingu (ramy) mogę teraz
pisać o dzieciach znacznie więcej. Dzięki lepszej obserwacji uczę się lepiej
widzieć rozwój dzieci. Staram się zintegrować to z codziennym działaniem”.
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„W ten sposób powstaje więcej możliwości interakcji dla cichych i
spokojniejszych dzieci, na które zazwyczaj zwracamy mniej uwagi. I na wsparcie
emocjonalne dla dzieci (różne emocje u dzieci, jak sobie z tym poradzić...). ”
„Jest to poszukiwanie równowagi między z jednej strony ekscytującą, niepewną
/ niewygodną, wrażliwą i konfrontacyjną częścią naszej pracy, a z drugiej strony
ogromnymi możliwościami rozwoju metodologii; z jednej strony ograniczony
czas, jaki masz jako profesjonalista, az drugiej strony tworzenie czasu i
przestrzeni, aby zobaczyć rzeczy i zdobyć wgląd”.

O odbiciu w zespole:
„Mam nadzieję, że tego rodzaju spostrzeżenia mogą również powstawać na
poziomie zespołu.”
„Daje możliwość zobaczenia pozytywnych stron w zespole.”
„Miło, że trenerka w zespole podkreślała pozytywne działania, doceniała…”
„Pozytywny efekt uboczny: większy związek między opiekunami (pomocami
nauczyciela) a nauczycielami”.

Dodatkowo:
„Jest to również przydatne do pokazania niektórych fragmentów samym
dzieciom. Dzieci były zaskakująco dobre w formułowaniu opisów tego, co
zobaczyły i nadawniu znaczeń.”
„W przeszłości koordynatorka pokazywała także rodzicom zdjęcia - np. w dniu
zajęć otwartych. Ma to również pozytywny wpływ na rodziców, zwłaszcza
tworzy poczucie, że szkoła jest w tym bardzo otwarta ”.
„Nagrania video mogą być zatem punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i
rodzicami”.

Pytanie 3. Jakiego wsparcia potrzebujesz, aby kontynuować video coaching, zarówno
indywidualnie, jak i na poziomie zespołu? Jakie masz sugestie?
„Pochwała trenera dała zastrzyk pewności siebie. No i od początku sytuacja była
jasna: >.Jestem tutaj, aby cię wspierać, pomagać<”.
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„W zespole potrzebna jest kultura refleksji. Wspólna refleksja jest bardzo cenna
i potężna.”

6.5 Końcowe obserwacje i rekomendacje - możliwości wywierania wpływu na różne
podmioty w obszarze wczesnej edukacji i opieki
Biorąc pod uwagę cały proces, w tym informacje zwrotne i meta-refleksje uczestników,
koordynatorów i ich przedstawicieli poradnictwa pedagogicznego, sformułowaliśmy kilka
rekomendacji dla każdego, kto zamierza rozpocząć podobny projekt.
Przestrzeń do refleksji dla jednostki i zespołu
Nasza praca pokazała, jak ważne jest stworzenie dobrego kontekstu wzajemnego uczenia
się, w którym refleksje zespołu mogą odbywać się w bezpieczny, zorientowany na rozwój sposób,
a nauczyciele i opiekunowie stają się „refleksyjnymi praktykami w systemie” i pracują razem w
kierunku budowania inkluzywnego środowiska edukacyjnego. Dlatego dla tych celów należy
zapewnić odpowiedni czas i przestrzeń. Zespół może wykorzystywać fragmenty filmów i zdjęcia
także do celów dokumentacji pedagogicznej, np. obraz, który jest ważny dla nauczyciela do
rozmowy o interakcjach, może być również użyty w zespole, jako wizualne narzędzie wspólnej
nauki. Korzyści dla zespołu – jeśli kultura refleksji jest tworzona / ustalana / utrzymywana – są
oczywiste: obserwujemy i interpretujemy nagrania razem, jako zespół. Patrzemy na te same
praktyki, a jednak widzimy różne rzeczy, z różnych perspektyw. Dopiero z tego budujemy
wspólną wizję. Wielość punktów widzenia jako klucz do radzenia sobie z różnorodnością.
Dzięki video coachingowi zespół może dzielić się pomysłami i podnosić świadomość na
temat tego, jak współpracować przy omawianiu interakcji wysokiej jakości, jak stworzyć równe
szanse dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych, jak tworzyć bardziej integracyjne środowisko
edukacyjne. To sprawia, że organizacja ma szansę być zrównoważona, budować poczucie
solidarności („chodzi o proces, a nie o produkt”).
Współpraca międzyinstytucjonalna
We Flandrii mamy do czynienia ze zróżnicowanym systemem w placówkach wczesnej
edukacji i opieki: opieka nad dzieckiem do 2,5 roku (w gestii instytucji zajmujących się rodziną i
76

opieką społeczną)

oraz przedszkole (edukacja nieobowiązkowa,

organizowana przez

ministrerstwo edukacji) od 2,5 roku do 6 lat. W przedszkolu (i szkole podstawowej) istnieje system
opieki pozaszkolnej (przed i po godzinach lekcyjnych, opieka w południe, w środowe popołudnia
i podczas wakacji szkolnych). Dlatego dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat mają różne przejścia:
- „pionowe” przejścia w zależności od wieku: od opieki nad dzieckiem w domu lub w żłobku do
przedszkola, od przedszkola do szkoły podstawowej;
- „poiozme” lub „mikro” przejścia w ciągu dnia: od opieki pozaszkolnej do klasy przedszkolnej /
szkolnej (kilka razy dziennie).
W wielu sytuacjach – jak w gminie Gandawa – specjaliści w instytucjach wczesnej
edukacji i opieki starają się współpracować, próbując budować wspólną misję, skupiając się na
„ciągłości pedagogicznej” dla dobra wszystkich dzieci . Trening video może być silną metodą
wsparcia.
Znaczenie afirmującego treningu jako kluczowy czynnik
Trening video – jak to widzieliśmy w projekcie TRACKs – powinien opierać się na
podejściu afirmującym, z nastawieniem na wzrost. W ten sposób trener „obniża próg ryzyka”, aby
profesjonaliści odważyli się nieco odsłonić w celu uczenia się i rozwoju (a nie poddawania się
ocenie). W tym doceniającym, nastawionym na rozwój otoczeniu zarówno trener, jak i nauczyciel
uczą się razem, czasem będąc nową wiedzą. Oboje widzą potencjał nagrań, w interakcjach z
dziećmi, w rozmowach z rodzicami w celu nawiązania ciepłego dialogu. Razem patrzą na to, co
idzie dobrze / udaje w w codziennej pracy z dziećmi dziećmi.
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7. Implikacje dla praktyki: analiza międzynarodowa
W oparciu o analizy przypadków z poszczególnych krajów przedstawione w poprzedniej
sekcji można zidentyfikować powtarzające się elementy / podejście / założenia, które mogą stać
się niezwykle przydatne, aby zapewnić sukces w praktyce. W tej ostatniej części publikacji
postaramy się przedstawić podsumowanie tych czynników, które mogą pomóc w ponownym
przemyśleniu narzędzi szkolenia nauczycieli i wychowawców, ich doskonalenia zawodowego
oraz nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli przedszkolnych. Oferując podsumowanie aspektów,
które należy wziąć pod uwagę, w szczególności chcemy rzucić światło na możliwości i wyzwania,
które napotykają praktycy, wykorzystując video jako środek do promowania aktywnego uczenia
się i konstruowania praktyk zakorzenionych w paradygmacie włączającym.
Każde studium przypadku próbowało wykazać korzyści płynące z nagrywania fragmentów
zajęć, analizy tych nagrań i prowadzenia grup fokusowych, które można wykorzystać jako potężne
narzędzia dla rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez zbiorową refleksję i wspólne
konstruowanie wskazówek pedagogicznych. Dyskusje wspomagane nagraniami pomagają
profesjonalistom, przekształcają ich cele edukacyjne, a także pomagają identyfikować możliwości
skupienia się na potrzebach i intencjach dzieci i dostosowaniu ich do własnych. Ponadto dyskusje
inspirowane analizą video pomagają zidentyfikować konkretne momenty, w których
intencjonalność wychowawców zastępuje rozmowę z dziećmi.
Każdy partner podkreślił pragmatyczną wartość szkolenia przed przed rozpoczęciem pracy
metodą video coachingu w celu wyjaśnienia celów i głównych wartości projektu TRACKs. W
każdym studium przypadku stwierdzono, że ten wstępny trening jest niezwykle odpowiedni do
stworzenia klimatu wzajemnego szacunku. W szczególności polskie studium przypadku
podkreśliło, jak bardzo to szkolenie jest niezbędne w zapobieganiu kulturze krytyki i osądu.
Stworzenie takiej możliwości pomaga zaangażowanym specjalistom stworzyć klimat wzajemnego
zaufania, który jest niezbędny do wspierania refleksji i rozwoju zawodowego.
Każdy z partnerów podkreślał także wartość pracy w zespole. Pracując jako zespół,
wszyscy specjaliści mogli werbalizować swoje osobiste i różne punkty widzenia. Specjaliści
mogliby spojrzeć na tę samą praktykę, a jednak zobaczyć różne rzeczy, mieć inną perspektywę i
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tę różnorodność można uznać za kluczowy czynnik w radzeniu sobie z różnorodnością, co zostało
podkreślone w studium przypadku z Belgii.
Innym wymiarem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest znaczenie miejsca i czasu na sesje
treningowe. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w projekt podkreślali, że video coaching wymaga
czasu, aby móc wracać do nagrań, a głównym celem jest pobudzenie refleksji i rozwój zawodowy.
Zagwarantowanie czasu i przestrzeni pozwala wydobyć różne punkty widzenia, nowe
perspektywy, ponownie zwrócić uwagę na sprawczość dzieci. Sama grupa staje się kontekstem
wzrostu, w którym może mieć miejsce dzielenie się znaczeniami, który może pomóc w refleksji i
może stymulować zdobywanie wiedzy do ponownej interpretacji relacji edukacyjnych między
dorosłymi i dziećmi.
Partnerzy zaangażowani

w projekt podkreślają również znaczenie posiadania

odpowiedniego zestawu narzędzi do zarządzania całym procesem badawczym i sesjami coachingu
video, aby stymulować refleksyjne podejście w analizie nagrań i podczas obserwacji codziennego
życia placówki . W tym celu w ramach projektu TRACKs został opracowany zestaw narzędzi
(Skrzynka z narzędziami. Wskazówki do analizy nagrań oraz video-coachingu jako narzędzia
wsparcia i profesjonalizacji nauczycieli i edukatorów przedszkolnych i wczesnoszkolnych (ECEC)
oraz studentów pedagogiki), który ma następujące cechy:
- jest łatwy do zastosowania
- można go łatwo dostosować do specyfiki różnych środowisk ECEC
- może być zmieniany i dostosowywany przez specjalistów zaangażowanych w procesy
analizy video i trening w różnych krajach i systemach ECEC.
Posiadanie

odpowiedniego

zestawu

narzędzi

pomoże

trenerom

w

ułatwianiu

nauczycielom, opiekunom i wychowawcą autorefleksji i grupowej refleksji, umożliwiając im
dostosowanie metod coachingu video do konkretnych potrzeb w danym otoczeniu. Posiadanie
zestawu narzędzi pomaga specjalistom w przyjęciu nowych sposobów definiowania i interpretacji
sytuacji edukacyjnych, w których się znajdują. Celem jest skoncentrowanie uwagi
profesjonalistów na dzieciach, ich intencjalności (co nie zawsze odzwierciedla uwaga dorosłych)
i różnych sposobach komunikowania się.
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Wreszcie, wszyscy zaangażowani partnerzy zgadzają się, że materiał video może być
użyteczną dokumentacją pedagogiczną placówki, zdolną do przedstawienia jego historii i
użyteczności pracy w zespole.
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