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Wprowadzenie
A – Na jakie wyzwania odpowiada project TRACKs: Transitions Children and 		
Kindergarten?
Projekt TRACKs (TRAnsitions Children and Kindergarten) koncentrował się na nauczycielach, edukatorach
i innych pracownikach w ośrodkach opieki nad dziećmi, przedszkolach i żłobkach. Raporty i badania
pokazują, że w przypadku dzieci w wieku od 0 do 6 lat wczesna edukacja i opieka przedszkolna (ECEC)
może wnieść istotny wkład w rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dzieci (Lazzari i Vandenbroeck,
2012). Wczesna edukacja przyczynia się także do nabywania umiejętności i postaw (tj. np. ciekawości,
wytrwałości i szczególnych umiejętności społecznych), które wpływają na późniejsze wyniki w nauce.
Komisja Europejska stworzyła strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia
i szkolenia, jako forum umożliwiające państwom członkowskim wymianę najlepszych praktyk. Strategia
ta, określona jako „ET2020”, ma na celu przede wszystkim wspieranie rozwoju systemów edukacji
i szkoleń. Badania wykazały, że korzystne efekty można osiągnąć jedynie w kontekście zapewnienia
wysokiej jakości usług edukacyjnych. ET2020 podkreśla zatem w szczególności znaczenie promowania
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji i opieki oraz edukacji szkolnej, szczególnie grup
defaworyzowanych i narażonych na wykluczenie społeczne.
Komisja zachęca również państwa członkowskie do podjęcia dalszych wysiłków w celu poprawy
ustawicznego doskonalenia zawodowego (UDZ) pracowników pracujących w sektorze ECEC i systemie
szkolnym (nauczycieli, dyrektorów szkół, koordynatorów pedagogicznych, edukatorów), w oparciu
o najnowsze wyniki badań naukowych podkreślających związek pomiędzy UDZ pracowników
a jakością pracy/programów edukacyjnych. Nie tylko kwalifikacje personelu, ale także ramy strukturalne
i infrastruktura wspierająca wczesną edukację i opiekę odgrywają ważną rolę w osiąganiu jak najlepszych
wyników.
Ponadto badania pokazują, że potrzebne jest podejście stawiające przede wszystkim na dialog
i porozumienie wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych w wczesną edukację i opiekę
nad dzieckiem. Dotyczy to na przykład współpracy z rodzicami, ale także między nauczycielami
i wychowawcami w zakresie dzielenia się wiedzą i wdrażania najlepszych praktyk. W takim właśnie celu
powstał projekt TRACKs. W naszym projekcie specjaliści ECEC są w centrum zainteresowania, ponieważ
to oni są głównymi aktorami integracji społecznej i kształtują ścieżki edukacyjne dzieci. Są kluczowymi
osobami wpływającymi na dobrobyt i rozwój dzieci poprzez codzienne praktyki.
Głównym celem projektu jest zbadanie, które aspekty codziennych praktyk w największym stopniu
przyczyniają się do procesów uczenia się dzieci, poprzez zaangażowanie praktyków w refleksyjne
procesy mające na celu wzmocnienie ich umiejętności zawodowych. Wybraliśmy metodę analizy video
i video coachingu w celu pobudzenia refleksji leżącej u podstaw codziennych praktyk inkluzyjnych
i ekskluzyjnych podejmowanych przez pracowników edukacyjnych. Wierzymy, że ta innowacyjna
metoda uczenia doprowadzi do umacniania kultury refleksji.
Podejście to okazało się skutecznym narzędziem dla uzyskania pogłębionej refleksji i zmian
w zachowaniu w interakcji nauczycieli i wychowawców z dziećmi (Fukkink i Lont, 2007).
Nasze podejście przewidywało dynamiczną wymianę wiedzy i dobrych praktyk między trzema krajami
zaangażowanymi w projekt TRACKs: Belgią (Flandrią), Włochami i Polską.
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To ponadnarodowe podejście sprzyjało poprawie jakości uczenia się przy założeniu, że w takim
kontekście można się nawzajem wspierać, wymieniać rozwiązania i porównywać wybór najlepszych
praktyk w zakresie wczesnej edukacji i opieki. Aby osiągnąć ten cel, każdy kluczowy partner
z danego kraju (uniwersytety) współpracował zarówno z instytucjami kształcenia nauczycieli, jak
i instytucjami wczesnej edukacji i opieki oraz przedszkolami działającymi na poziomie lokalnym.
Szczegóły dotyczące prac partnerów, prac konsorcjum oraz inne nasze publikacje mogą Państwo znaleźć
na stronie http://tracks.socjologia.uj.edu.pl.

B – Wyniki badań potwierdzające nasze podejście
Znaczna liczba badań odwołuje się do pionierskich prac Tobina i Davidsona nad etnografią wieloogniskową
(1990, patrz Bibliografia). Autorzy ci badali instytucje wczesnej edukacji i opieki oraz praktyki nauczycieli
poprzez krytyczny wielogłosowy dyskurs między uczonymi i praktykami, wykorzystując video jako
„metodologię wizualną”. Taka strategia badawcza miała na celu wzmocnienie nauczycieli w dyskusji
z badaczami. W ten sposób stworzyli forum, na którym interpretacja uczonych może być kwestionowana
i wzbogacona o perspektywę praktyków i uczestników procesu edukacyjnego. Metodę tę zastosowano
następnie w badaniach międzykulturowych eksplorujących obszar ECEC oraz zakres upodmiotowienia
i świadomości społeczności praktyków i rodziców dzieci w różnych krajach.
Takie podejście zostało również przyjęte przez Van Es i in. (2014, patrz Bibliografia). W swoich
badaniach stawiają oni pytanie, jak ułatwić analizę video, aby stała się produktywnym narzędziem
uczenia się dla rozwoju zawodowego nauczycieli. Video coaching proponuje podejście rekonstrukcyjne,
które może być wykorzystane jako podstawa szkolenia uczestników w zakresie obserwacji zachowań
i praktyk pedagogicznych. Metodę tę można również wykorzystać do wprowadzania kolejnych zmian
metodycznych we wczesnej edukacji, zachęcając nauczycieli do opisywania i interpretacji tego, co widzą
i tworzenia dalszych narzędzi wpierających pracę w obszarze ECEC.
Video coaching może być wykorzystany także jako metoda badawcza w badaniu problemów
różnorodności i inkluzji w obszarze wczesnej edukacji i opieki. Może służyć m.in. poznaniu perspektyw
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, migranckich czy z innych grup defaworyzowanych. Badania
nad tzw. efektami Pigmaliona czy Golema wyraźnie pokazują, że przekonania i postawy nauczycieli
i edukatorów mają znaczący wpływ na wyniki dzieci. Obejrzenie siebie „w akcji” poprzez fragmenty
filmów tworzy przestrzeń do refleksji i dyskusji, a w perspektywie – zmiany.
Video coaching jest więc też wykorzystywany do tego, aby zachęcić do wysłuchania głosów rodziców
i praktyków oraz włączenia ich do kształtowania obszaru ECEC, a w konsekwencji zwiększenia jego
inkluzyjności i poprawy jakości.
Analiza praktyk edukacyjnych za pomocą nagrań video jest procesem iteracyjnym, który należy
przeprowadzić wspólnie, aby zbadać założenia działań nauczycieli i edukatorów i ich wpływ na
zachowanie dzieci. Tylko poprzez wspólne dyskusje edukatorzy mogą stać się bardziej świadomi
swoich praktyk i negocjować zmiany, które z kolei będą analizowane przez grupę profesjonalistów.
Takie zastosowanie video coachingu może być bardzo przydatne do wspólnego konstruowania kryteriów
dla poprawy praktyk i postaw nauczycieli w ramach obszaru wczesnej edukacji i opieki. Pozwala nam
lepiej zrozumieć umiejętności i kompetencje dzieci, ale także wyróżnić warunki ekologiczne, które
ułatwiają ich rozwój.
W załączonej bibliografii można znaleźć listę najważniejszych publikacji oraz badań z ostatnich lat.
Zachęcamy także do zapoznania się z Przeglądem Literatury dokonanym w ramach projektu TRACKs .
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C – Co znajdziecie w naszej “skrzynce z narzędziami”?
Ten zestaw narzędzi został opracowany, aby udostępnić wyniki projektu szerszej społeczności
specjalistów ECEC. Zawiera:
•
•
•

Ramy teoretyczne leżące u podstaw analizy video i video coachingu;
Kluczowe założenia analizy video i zasady jej wdrażania w codziennej praktyce;
Perspektywy trzech różnych krajów wskazujące, w jaki sposób partnerzy zaimplementowali
ogólne ramy teoretyczne i założenia metody w lokalnym kontekście.

W „skrzynce z narzędziami” szczegółowo opisujemy zasady wdrażania video coachingu i faz tego
procesu w każdym kraju.
Grupami docelowymi narzędzia są: specjaliści w zakresie wczesnej edukacji i opieki oraz nauczyciele
przedszkolni i szkolni, koordynatorzy pedagogiczni, dyrektorzy, ośrodki poradnictwa pedagogicznego,
instytuty kształcenia nauczycieli i uniwersytety oraz studenci.
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CZĘŚĆ 1 – Ramy teoretyczne
W tym rozdziale argumentujemy, że analiza i video coaching powinny być wykorzystywane do
wspierania kultury „wspólnego uczenia się” czy inaczej „kultury refleksji”. Nazywamy to „działaniem
w kierunku kompetentnego systemu”. Kultura refleksji to ciągłe poszukiwanie wspólnego języka wśród
profesjonalistów: nauczycieli, wychowawców, edukatorów czy koordynatorów pedagogicznych
i opiekunów stażu, aby wzbogacić ich codzienne praktyki i interakcje z dziećmi.
Analizujemy również alternatywne zastosowania fragmentów nagranych filmów.
Na koniec przedstawiamy ramy koncepcyjne – tzw. 7 dźwigni - jako podstawę do patrzenia na dzieci,
a poprzez nie na perspektywę wzrostu kompetencji osób pracujących w obszarze ECEC.

A – O profesjonalizacji
1 – W kierunku kompetentnego systemu
Głównym celem projektu TRACKs było wzmocnienie procesów profesjonalizacji pracowników
obszaru ECEC (nauczycieli, edukatorów, dyrektorów, osób z dziedziny wsparcia pedagogicznego).
Kluczowym miejscem jest tu oczywiście sama placówka, jako miejsce interakcji z dziećmi i rodzicami.
Naszym założeniem jest wpieranie lub budowanie kultury refleksji, co przekłada się na jakość interakcji.
Działanie to nazywamy próbą budowania kompetentnego systemu. Kompetentny system nie jest
prostą sumą wszystkich kompetentnych osób (wszystkich indywidualnych specjalistów i posiadanych
przez nich umiejętności, które można zmierzyć), ale stanowi podstawę dla uniwersalnych kompetencji
edukacyjnych planowanych i wykonywanych na poziomie zespołu. W kompetentnym systemie każdy
specjalista jest częścią zespołu, który może wspierać dzieci, w szczególności te z grup defaworyzowanych
i narażonych na wykluczenie.
Czym więc jest kompetentny system? Cytując specjalne wydanie Children in Europe: „(...) kompetencje
personelu są jednym z najbardziej istotnych czynników prognostycznych jakości wczesnej edukacji
i opieki (ECEC)”2 :
„Kluczowe czynniki obejmują dobre warunki pracy, które zmniejszają rotację personelu, ciągłe wsparcie
pedagogiczne w dokumentowaniu i krytycznej refleksji nad praktyką; oraz współtworzenie pedagogiki
poprzez dialog między teorią a praktyką. Podczas gdy ważne jest, aby móc czerpać z wiedzy i umiejętności
praktycznych, zespoły nauczycieli i wychowawców potrzebują również refleksyjnych kompetencji,
ponieważ pracują w wysoce złożonych, nieprzewidywalnych i różnorodnych kontekstach.”3

Właściwy system nie jest pomyślany jako wyspa ukryta przed „prawdziwym światem”. Zamiast tego
jest rozwijany poprzez relacje między poszczególnymi profesjonalistami, ich zespołami, instytucjami
i szerszym kontekstem społeczno-politycznym.
2

Por. Publications Office of the European Union, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fc7e05f4-30b9-480a-82a78afd99b7a723. Autorzy odnoszą się także do europejskiego badania o nazwie CORE (Competences Requirements in Early Childhood
Education and Care/ Wymagania dotyczące kompetencji we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem.
3

idem, p. 8
7

„Kluczową cechą kompetentnego systemu jest to, w jaki sposób wspiera on jednostki w realizacji ich
zdolności do rozwijania odpowiedzialnych i elastycznych praktyk, które spełniają potrzeby dzieci i rodzin
w szybko zmieniających się społeczeństwach.”4

Autorzy wskazują różne aspekty systemu: potrzebę (płatnego) czasu na planowanie, dokumentację
i refleksję, zaangażowanie w partnerskie uczenie się, łączenie pracy z uczestnictwem w szkoleniach, czy
uczestnictwo w projektach badawczych. „To powinno odnosić się do wszystkich praktyków, niezależnie
od ich poziomu formalnych kwalifikacji”.5
Tak więc indywidualne działania – to, co naprawdę robi nauczyciel/ edukator, jak współdziała z dziećmi,
oferując im bogaty język czy matematykę ... - oraz kultura refleksji zespołu mają ogromne znaczenie.
Nauka zaczyna się od zastanowienia się nad naszymi codziennymi praktykami i stylem uczenia się:
„(...) poprzez refleksję dotyczącą rzeczywistych sytuacji z rodzicami i dziećmi, można zbudować nową
wiedzę pedagogiczną. (...) Zadaniem doradcy pedagogicznego jest pomoc praktykom w przełożeniu
wiedzy teoretycznej na praktykę i zachęcenie ich do wyrażenia wiedzy teoretycznej, wykorzystując to,
co wydarzyło się w praktyce jako punkt wyjścia.”6

2 – Kultura refleksji
Czas (specjalnie przeznaczony) na planowanie, refleksję i dokumentowanie stanowi sedno
profesjonalizacji. Zespół potrzebuje czasu, aby rozwinąć kulturę refleksji, „wspólny język”, jak to ujęli
Ainscow i Miles.7 To, co piszą o szkołach, dotyczy każdej instytucji ECEC:
„Istotą procesu zmiany w szkołach, jest rozwój wspólnego języka, w którym współpracownicy mogą
rozmawiać ze sobą o szczegółach swojej pracy. Bez takiego języka trudno jest eksperymentować
z nowymi możliwościami, ponieważ wiele z tego, co nauczyciele robią, rozgrywa się na intuicyjnym
poziomie. Co więcej, zazwyczaj jest za mało czasu na zatrzymanie się i zastanowienie.
Dlatego możliwość zobaczenia współpracowników w pracy jest tak ważna. Dzięki dzieleniu się
doświadczeniami można pomagać sobie nawzajem w zdefiniowaniu tego, co obecnie robimy
i określaniu, co chcielibyśmy robić ”.

W projekcie TRACKs zauważyliśmy, że video coaching jest skuteczną metodą wspierania tych poszukiwań
wspólnego języka. Może pomóc stworzyć przestrzeń do refleksji, przerywając istniejące dyskursy,
szczególnie te skoncentrowane na krytyce:
„Szczególnie skuteczną techniką jest wzajemna obserwacja, czasem poprzez nagrania video (...).
Pod pewnymi warunkami takie podejście zapewnia nam przerwy, które pomagają wyjaśnić, to,
co jest w naszych działaniach niezrozumiałe, pobudzają do zadawania pytań, kreatywności i własnej
aktywności. W ten sposób można z czasem doprowadzić do zmiany postrzegania pewnych spraw
i problemów, co z kolei daje szansę zauważenia przeoczonych możliwości usunięcia barier w uczeniu się”.8

4

idem, p. 9

5

idem, p. 9

6

idem, “Learning the job: how practitioners support each other”. Jan Peeters and Stig Lund, p. 12.

7

“Making Education for All inclusive: where next?” Mel Ainscow Æ Susie Miles (2008), p. 24 etc. See Bibliography.

8

idem, p. 25
8

3 – Doświadczenie, które buduje
Ostatnim aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest możliwość wykorzystania nagrań video
w pracy z innymi grupami docelowymi. W projekcie TRACKs wykorzystaliśmy fragmenty do poszerzenia
także naszych własnych doświadczeń. Na przykład:
•

w celu pokazania rodzicom i dać im wgląd w ECEC lub praktykę klasową. Rodzice, szczególnie
ci, którzy są „nowicjuszami” w placówkach, są zazwyczaj bardzo zadowoleni, gdy widzą, jak
ich dziecko bawi się i dogaduje z innymi dziećmi. Sporo placówek wczesnej edukacji i opieki
oraz szkoły wykorzystuje nagrania i filmy, aby poinformować rodziców o tym, jak wygląda
codzienność pracy instytucji;

•

do celów szkoleniowych dla studentów / przyszłych specjalistów i ich wykładowców;

•

aby pokazać je filmowanym dzieciom. Dzieci mogą opisać to, co widzą, nauczyć się zastanawiać
nad sytuacją, w której brały udział.

Bardzo ważnym założeniem jest oczywiście wyrażenie zgody przez wszystkich uczestników
(Zobacz także „Video Coaching - kluczowe zasady”).

B – O jakościowej interakcji, budowaniu ram i percepcji rzeczywistości
Według Forghani-Arani i in. (2019), „potrzebne są koncepcje, które pomogą nauczycielom spojrzeć
wstecz na to, co wydarzyło się w klasie i zidentyfikować sytuacje, które miały szczególne znaczenie,
aby zinterpretować to, co się wydarzyło oraz stworzyć przestrzeń do przewidywania alternatywnych
działań, wyciągania wniosków na przyszłość i myślenia o tym jak tę przyszłość zaplanować”.
Dotyczy to oczywiście wszystkich instytucji wczesnej edukacji i opieki. W zespołach nauczycielskich
potrzebne są ramy koncepcyjne. W ramach projektu TRACKs omawialiśmy różne możliwe ramy
koncepcyjne video coachingu. Ostatecznie zgodziliśmy się na użycie dwóch:
•

ramy „7 dźwigni”,

•

ramy interakcji wysokiej jakości.

Koncepcja siedmiu dźwigni skupia się na zapewnieniu każdemu dziecku równych szans (edukacyjnych
/ rozwojowych).
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Zaproponowana rama koncepcyjna jest rezultatem 2.5-rocznego projektu „Małe dzieci, duże szanse”
(‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’, KKGK) przeznaczonego dla nauczycieli i edukatorów we flamandzkich
placówkach ECEC. Inicjatorem projektu było Flamandzkie Ministerstwo Edukacji, a celem była (i nadal
jest) profesjonalizacja studentów w instytucjach kształcących nauczycieli w zakresie radzenia sobie
z kwestiami biedy, różnorodności i równości społecznej.
7 dźwigni „do osiągnięcia równych szans (edukacji / rozwoju) dla każdego dziecka” wydaje się
odpowiednie do wykorzystania jako wspólnej ramy przygotowania i analizy fragmentów nagrań
podczas sesji coachingowych i dyskusji ze specjalistami. W „Lekcjach z projektu – repozytorium wiedzy,
doświadczeń i dobrych praktyk”. opisujemy, w jaki sposób każdy partner TRACKs zastosował te ramy
w praktyce. Tutaj natomiast przedstawiamy ogólne założenia koncepcji dźwigni.

4 dźwignie “jakościowej interakcji”
Praca nad jakościowymi interakcjami oraz włączanie dzieci w jakościowe interakcje to główne
kompetencje potrzebne w radzeniu sobie z różnorodnością, biedą dzieci oraz sytuacjami, w których
dzieci są podatne na wykluczenie. To sprawdza się zarówno, gdy analizowana jest interakcja z jednym
dzieckiem, jak i z grupą dzieci oraz z rodzicami. Co więcej, wiemy, że wysokiej jakości instytucje ECEC
mają szczególnie pozytywny wpływ na grupy narażone na nierówności/wykluczenia, ponieważ
pozwalają przełamać błędne koło deprywacji.
Interakcja staje się jakościową interakcją kiedy nauczyciel stymuluje:
1) język,
2) relacje,
3) myślenie i eksplorację,
4) ekspresję artystyczną i kreatywność (zob. ilustracje dla czterech niebieskich dźwigni).

Rozdzielenie tych dźwigni na różne perspektywy jest nieco sztuczne, ponieważ należy do nich podejść
w sposób całościowy. Ale dzieląc je, możemy wyjaśnić, w jaki sposób mogą one służyć rozwojowi
zawodowemu nauczycieli i wychowawców.
Jakościowa interakcja w wydaniu nauczyciela jest kluczem do pełnego wzrostu i rozwoju wszystkich
dzieci, szczególnie tych z mniej uprzywilejowanych środowisk. Wyzwaniem dla nauczyciela jest
działanie antycypacyjne i kompensacyjne. Dzieci, które w środowisku domowym nie mają szans na
eksperymentowanie, nie są zachęcane do działania czy nauki, potrzebują wsparcia ze strony nauczyciela
oferującego dodatkowe doświadczenia, motywacje oraz pochwały.

Dźwignia 1 – Bogactwo językowe!
Nauczyciel/pracownik ECEC inwestuje w umiejętności interakcyjne, które rozwijają język
Język jest kapitałem kulturowym i symbolicznym. Dzieci chcą mówić, chcą się uczyć mówić oraz
lubią wyzwania związane z wyrażeniem swoich emocji, chęci czy opinii za pomocą słów. Dla każdego
rodzica czy nauczyciela jest to zrozumiałe samo przez się.
Dla nauczycieli ważnym jest używanie bogatego i zróżnicowanego języka, tak, aby zapewnić dzieciom
dużo okazji do mówienia oraz odpowiednio odpowiedzieć na językową komunikację ze strony dzieci.
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W zasadzie sprowadza się to do zasady „dużo wszystkiego”, tj.:
•
•
•
•

Dużo interakcji;
Dużo dostarczania języka (mówienia do dzieci);
Dużo okazji do produkowania komunikatów językowych (hipoteza);
Dużo okazji do otrzymania informacji zwrotnej.

informacja
zwrotna

hipoteza
interakcja

Dźwignia 2 – Myślenie i eksploracja
Nauczyciel stymuluje myślenie i umiejętności eksploracji
Analizując zadanie zawarte w tej dźwigni, zajmujemy się myśleniem, rozwiązywaniem problemów,
uczeniem się planowania, refleksją nad procesem, szukaniem dobrych pytań, uzasadnianiem,
odgrywaniem, zarządzaniem sobą oraz regulacją emocji. Należy dostrzec, że te obszary wymagają
„ciężkiej artylerii” na zwyczajowo dość zabawowym polu walki w przedszkolu czy innej instytucji
opiekuńczej. Jednak nawet małe dzieci mogą być wcześnie stymulowane i doświadczają wyzwań już
u progu tych procesów. Ta warstwa modelu skupia się na tym jak uczyć dzieci myśleć, eksplorować
i patrzeć w przyszłość z perspektywy wrodzonej cechy „bycia ciekawym i zaskoczonym”.
Dźwignia ta, podobnie jak poprzednia, nie może być widziana jako odrębna wobec pozostałych dźwigni
i pojęć. Najbardziej oczywiste połączenie dotyczy języka, bowiem jak można myśleć i eksplorować
bez interakcji językowej?

Dźwignia 3 –Relacje pełne ciepła
Nauczyciel działa na rzecz relacyjnego rozwoju umiejętności interakcyjnych
Dzieci rozwijają się i uczą w bezpiecznych, ustrukturyzowanych, a jednocześnie pełnych wyzwań
kontekstach, które oferują im dorośli. Relacje z rodzicami i nauczycielami determinują ich rozwój.
Małe dzieci potrzebują ciepłych i spójnych interakcji z dorosłymi w swoim środowisku. W tym
samym czasie uczą się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, dowiadując się jak żyć i pracować razem.
Własny rozwój (autonomia, zarządzanie sobą) jest połączony z relacjami społecznymi (solidarnością)
i ta dźwignia łączy się z tymi obszarami.

Dźwignia 4 – Ekspresja
Nauczyciel koncentruje się na wymiarze artystycznym/kreatywności
Praca kreatywna pozwala na wyrażenie własnego doświadczenia za pomocą języka sztuki. Aspekt
artystyczny i ekspresyjny jest niezaprzeczalnie językiem zachwytu, cudowności, ciekawości,
eksploracji i fantazji. Dostarcza idealnej okazji to używania bogatego języka w procesie artystycznej
stymulacji umiejętności eksploracyjnych, a także buduje solidarność w grupie dzieci. Ekspresja
artystyczna jest uniwersalnym językiem, który może usunąć bariery wykluczenia społecznego
i nierówności. Sztuka nawiązuje do rozpoznawalnych emocji, usuwa zapory i umożliwia ludziom
z różnych środowisk odnalezienie siebie.
Uniwersalność języka sztuki zwiększa szanse na partycypację oraz zainteresowanie dzieci i stymuluje
je poprzez metody artystyczne do nauki języka w bardzo naturalny sposób, jednocześnie rozwijając
umiejętności potrzebne do autoekspresji.
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Trzy ramy i postrzegania / percepcji
Główna idea „jakościowych interakcji” skupia się na relacji między dziećmi a nauczycielami/opiekunami.
Niniejszy temat konceptualizacji przenosi nas na poziom meta, tj. jak spojrzeć na siebie w profesjonalnym
środowisku, jak zobaczyć naszą własną ramę odniesienia? Jak nauczyć się krytycznej refleksji?
Jak nauczyć się lub dopasować nasze działania do doświadczeń i wiedzy dotyczącej wykluczenia,
nierówności i biedy dzieci?
Nie ma znaczenia, od której dźwigni rozpoczynamy, o ile wszystkie trzy dźwignie zostaną ostatecznie
uwzględnione. Tylko wtedy cały proces zostanie domknięty.

Dźwignia 1 – Współodczuwanie
Nauczyciel dowiaduje się czym jest świat biedy, nierówności, wykluczenia. „Dowiadywanie się”
oznacza tu zanurzenie.
Zanurzenie się w świat biedy czy wykluczenia to trudne doświadczenie, czasem kończące się
odczuciem szoku. Nieważne czy jesteś studentem, nauczycielem, kierownikiem czy wychowawcą,
osobiste doświadczenie tego, co wykluczenie społeczne powoduje dla godności jednostki jest
bardzo ważną dźwignią dla zwiększania umiejętności bycia empatycznym.

Dźwignia 2 – Wiedza i rozeznanie
Nauczyciel/ pracownik ECEC uczy się rozróżniać ramy i pojęcia, ma rozeznanie w zakresie mechanizmów
odpowiedzialnych za biedę i nierówności społeczne
Dlaczego nierówności społeczne i bieda dzieci nadal istnieją? Jakie mechanizmy stoją za
nierównościami społecznymi? Jaki jest wpływ biedy na jednostkę? Jakie teorie, pojęcia i ramy
pozwalają wyjaśnić jej strukturalne przyczyny? I jak mogą być pomocne w identyfikacji tego
co widzimy i czego doświadczamy w klasie szkolnej, przedszkolu, żłobku i innych instytucjach
edukacyjno-opiekuńczych? Istnieją różne modele i teorie wyjaśniające poszczególne przyczyny
biedy i wykluczenia społecznego – zarówno na poziomie lokalnym jak i w kontekście globalnym.

Dźwignia 3 – Działanie/refleksja
Nauczyciel/ pracownik ECEC potrafi poddać swoje działanie krytycznej refleksji i je odpowiednio
zmieniać
Dwie pierwsze dźwignie mają sprawić, że nauczyciel jest w stanie dopasować swoje własne działania
jako opiekun i przewodnik dzieci. Refleksja nad własnymi działaniami, a potem dopasowanie ich do
pozyskanej refleksji, musi być rozumiane jako proces długofalowy, proces uczenia się przez cale
życie. Ten wymiar profesjonalizacji nigdy nie przestaje być ważny i powinien być stale stymulowany.
Oprócz tego należy dodać, że rozwój profesjonalny/zawodowy dotyczy nie tylko i wyłącznie
jednostek, ale też całych zespołów. Uznajemy, że metoda Video-coachingu doskonale sprawdzi się
jako środek do wywołania i wzmocnienia tego typu refleksji.

2 – Jakościowa interakcja (Quality Interaction) - Ramy działania
Zastanawiając się nad warunkami video coachingu Fukkink, Trienekens i Kramer (2010b)
udowadniają, że jest bardziej skuteczny, gdy zbudujemy stałe ramy do strukturyzowania obserwacji.
Struktura sprzyja procesowi refleksji i dyskusji, ponieważ pomaga nam w stworzeniu wspólnego języka,
poprzez zdefiniowanie obszarów do analizy. Struktura jest przewodnikiem dla wszystkich zaangażowanych
w video coaching: dla trenera, który kieruje rozmową, dla profesjonalistów, aby było im łatwiej skupić
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swoją uwagę podczas rozmowy i uzyskać wgląd w swoje działania i praktyki. Sugerowane ramy do
powinny bazować na ustaleniach naukowych, aby uzyskać pełny obraz kluczowych elementów
interakcji o wysokiej jakości.
Jako wspomniane ramy może służyć m.in. tzw. monitor jakości NCKO (NCKO quality monitor)
holenderskiego Konsorcjum ds. Opieki nad dziećmi (Gevers Deynoot-Schaub i in., 2009). Monitor
identyfikuje sześć kluczowych umiejętności przyczyniających się do udanej interakcji z małymi dziećmi:
empatia, szacunek dla autonomii dziecka, ustalanie granic, mówienie i wyjaśnianie, stymulacja
rozwoju, kierowanie interakcjami między dziećmi. Z kolei zgodnie z ustaleniami projektu „VerBEELDing”
(Bracke i in., 2014) warto stosować ramy, w których kluczowe są różne potrzeby dziecka w interakcji.
W ten sposób patrząc na nagranie, możemy zastanowić się nad nim i własnymi działaniami z perspektywy
dzieci.
Ramy zastosowane w projekcie „VerBEELDing” są odmianą monitora jakości NCKO, ale z perspektywy
dziecka. Stawiamy następujące pytanie: jakie są potrzeby danego dziecka / dzieci w interakcji? Potrzeby
interakcji mogą się różnić w zależności od czasu i od dziecka. Wyzwaniem, przed którym stoimy jest
nieustanne myślenie o tym, jak dopasowywać własne działania do aktualnych potrzeb dziecka.
Rama obserwacji interakcji – perspektywa dziecka
Oparte na: NCKO-Kwaliteitsmonitor, research ‘VerBEELDing’ (University college Artevelde)

Interakcje

4. Dziecko
porzebuje
rozmowy
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Część 2 – O video coachingu
W tym rozdziale przedstawiamy kluczowe zasady video coachingu, które w naszym przekonaniu są
niezbędne dla uzyskania założonych rezultatów.

A – Założenia
Video coaching może pomóc zbudować kulturę refleksji w zespole nauczycielskim / edukacyjnym, może
też być odpowiednią metodą stymulowania jego rozwoju, jak też stanowić narzędzie doskonalenia
indywidualnych praktyk, niemniej zanim rozpoczniemy pracę tą metodą niezbędne jest poznanie kilku
zasad.
„Kluczowe elementy” lub „podstawowe zasady”, które tu opisujemy, są niejako wartościami etycznymi,
które należy „zasubskrybować” przed rozpoczęciem całego procesu. Można zinterpretować je jako
rodzaj manifestu video coachingu.
‘Manifest’ video coachingu.
Bezpieczeństwo
Video coaching ma być ukierunkowany na wzrost, ma poszerzać perspektywy, badać mocne strony
profesjonalistów i wyzwania, które przed nimi stoją. NIE jest natomiast przeznaczony do oceny osoby.
Najważniejsza jest dobra i partnerska relacja między trenerem a nauczycielem. Jeżeli włączymy
element oceny, nie mamy możliwości stworzenia bezpiecznej przestrzeni potrzebnej do procesu
zorientowanego na wzrost.
Trener / coach powinien tworzyć takie warunki (pod względem przestrzeni i czasu), aby doprowadzić
do współpracy między wszystkimi uczestnikami i dać możliwość do krytycznej refleksji na temat praktyk
edukacyjnych.
Transparentność
W trakcie procesu trener z wyprzedzeniem informuje wszystkie zaangażowane osoby o tym, dlaczego
i jak zostanie wykorzystany materiał video, i rozpoczyna dialog z uczestnikami na ten temat.
Filmowane dzieci i dorośli muszą zgadzać się zarówno na nagranie, jak i późniejsze wykorzystanie
fragmentów filmów do analizy.
Własność
Podstawą procesu refleksji jest wewnętrzna motywacja i autonomia nauczycieli / edukatorów.
To jej lub jego cel działania punktem wyjścia interakcji. Trener lub coach ma za to za zadanie ułatwienie
zbiorowych procesów refleksji i dyskusji.
Nauczyciel pozostaje właścicielem nagrań. To on lub ona decyduje, co należy sfilmować, jakie fragmenty
wybrać do coachingu, co dzieje się z obrazami… On lub ona jest jego własnym „agentem” w procesie
zmian.

B – O roli trenera
Aby budować w zespole kulturę refleksji, która koncentruje się na wzroście i rozwoju dzieci
(i zwalczaniu mechanizmów wykluczeń i nierówności), potrzebny jest afirmatywny i bezpieczny sposób
na zainicjowanie refleksji, zarówno na poziomie jednostki, jak i zespołu.
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Trening video jest metodą zachęcania do refleksji… pod warunkiem, że opiera się na podejściu
zakładającym docenianie profesjonalistów. Istnieje kilka koncepcji i teorii dotyczących „coachingu
opartego na uznaniu”, większość z nich jest powiązana z ideami, takimi jak pytania wzmacniające,
rozwój oparty na silnych stronach, nastawienie na wzrost ... Wiele badań poświęcono skuteczności tych
koncepcji, a dominującym wnioskiem jest, że mają pozytywny wpływ na motywację, pewność siebie,
zaangażowanie i dobre samopoczucie uczestników.
Osoba trenera będzie się zmieniać w zależności od sytuacji, może to być dyrektor, trener zewnętrzny,
kolega, opiekun stażu, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, osoba z fundacji
współpracującej z placówką itd. Główną ideą jest to, że w procesie profesjonalizacji pracowników
obszaru opieki nad dziećmi i nauczycieli przedszkolnych trener powinien skoncentrować się na mocnych
stronach oraz możliwościach wzrostu i rozwoju w obszarze zawodowym. Do kluczowych wymiarów
postawy trenera należą:
•

tworzy bezpieczne środowisko. To zwiększy szanse, że nauczyciel spojrzy “pod powierzchnię”,
na sprawy, które naprawdę mają znaczenie - a więc poszerzy swoją perspektywę. W bezpiecznym
środowisku profesjonaliści czują się swobodnie, mogą czuć się zrelaksowani i chętniej podejmą
dyskusję na temat fragmentów nagrań. Ponieważ filmy te ujawniają – czasem nieświadome
– codzienne praktyki nauczyciela i pozwalają odkryć ich znaczenie, należy ustalić jasne zasady
wykorzystania nagrań.

•

odwołuje się do czyichś mocnych stron i talentów, daje możliwość zmierzenia się z potencjalnym
wyzwaniem.

•

wychodzi z założenia ‘pozytywnego zdumienia’ i zadaje otwarte pytania, które zachęcają
nauczyciela do refleksji. Te pytania motywują specjalistów do kształtowania swoich obserwacji
i własnego procesu wzrostu. Trener nie staje w pozycji eksperta, który uczy, ale raczej towarzyszy
w drodze.

•

okazuje szczerą ciekawość i jest autentyczny

•

przyjmuje historie sukcesu jako punkt wyjścia, skupia się na talentach nauczyciela. Podkreślanie
pozytywnych i dobrych interakcji sprawia, że profesjonaliści

„błyszczą” w swojej pracy. Mogą wtedy
wskazywać, gdzie wciąż są dla nich możliwości, co jeszcze mogą zmienić. Możliwości te przekładają
się na konkretne pomysły na przyszłość. Główną ideą jest odkrywanie mocnych stron (i talentów).

•

działa na zasadzie efektu lustra (parafrazowania i modyfikowania): otwarte pytania trenera mają na
celu dać profesjonalistom możliwość zobaczenia się jakby w lustrze. Zarówno trener, jak i nauczyciel
próbują sparafrazować to, co widzą, zredefiniować działania i praktyki. Istotne jest też, by próbować
podsumowywać, bo to dodaje nową perspektywę bez wprowadzania nowych rzeczy.
Ważne jest, aby naprawdę zrozumieć, co oznaczają działania drugiej osoby.

•

Wspólne oglądanie – wspólne dyskusje – trener odgrywa rolę wspierającą w procesie uczenia się.
Dlatego zaczyna od poznania celu uczestnika i łączy go z celem treningu. Oglądając obrazy, może
ukierunkowywać cały proces, pozwolić uczestnikowi sformułować jasny cel uczenia się lub wzrostu.
Jest to podstawa budowania wewnętrznej motywacji, idealna podstawa procesu profesjonalizacji.

Wśród wartości dodanych uczestnicy treningu opisują nowe spojrzenie i refleksję, która przełoży się na
praktykę. Koncentrując się na codziennych czynnościach, nauczyciele, wychowawcy czy opiekunowie
stają się bardziej świadomi swoich interakcji z dziećmi i patrzą na te interakcje z innej perspektywy.
Jest to potężna forma wspólnej nauki.
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Część 3 – Studia przypadków
A – Perspektywa Polski
Wprowadzenie
A - Etapy procesu badawczego
1. Przegląd literatury i konstruowanie narzędzia
2. Obserwacje, wywiady i nagrania filmów. Analiza i video coaching
3. Etapy couchingu i wywiady podsumowujące
B – Dwie historie z naszego projektu
Podsumowanie

Wprowadzenie
Do badań w Polsce wybrałyśmy dwie lokalizacje, w pierwszej z nich współpracowałyśmy z dwiema
placówkami, w drugiej z czterema. Wynikało to z następujących przesłanek: zróżnicowania społecznoekonomicznego Polski z uwzględnieniem także różnic pomiędzy obszarami (wielko)miejskimi
(Kraków i Warszawa, następnie Katowice) i wiejskimi (małe miejscowości w regionie podkarpackim),
zróżnicowanych form organizacyjnych i finansowania (przedszkola prywatne, przedszkola publiczne
samorządowe oraz przedszkola prowadzone przez Instytut Komeńskiego (partnera w projekcie) wraz
z miejscowymi gminami. Trzecim kryterium było przyjmowanie do placówki nie tylko dzieci zdrowych,
ale także dzieci z niepełnoprawnościami.

A – Etapy procesu badawczego
1. Przegląd literatury i konstruowanie narzędzia
Pierwszym krokiem w procesie badawczym było wykonanie przeglądu literatury na temat stosowania
metod audiowizualnych w we wczesnej edukacji i analizy materiału wizualnego. W efekcie tych działań
opracowano także wewnętrzny dokument opisujący zaplanowaną metodologię badań projektu TRACKs.
Zdecydowaliśmy się metodologię stadium przypadku jako “pogłębione i intensywne badanie konkretnej
sytuacji lub miejsca “ (Bryman, Bell 2001, 47), oferujące “ narzędzia do zgłębiania kompleksowych
i zróżnicowanych zjawisk w ich kontekście” (Baxter, Jack 2008, Campbell, Ahrens, 1998, Scheib 2003).
Takie podejście umożliwia badaczom analizę zarówno podobieństw jak i różnic pomiędzy poszczególnymi
przypadkami oraz weryfikację założeń w różnych kontekstach.
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Tab.1 Wybrane studia przypadków
Przedszkole

Lokalizacja (wieś / miasto)

Finansowanie

Dostępność dla dzieci z
niepełnosprawnościami

Liczba grup
w placówce

1

Kraków – środowisko miejskie

Prywatne

Przyjmowane i obecne
(po kilka w grupie)

4

2

Podkarpacie (obszar wiejskie w
południowo-wschodniej Polsce)

Publiczne

Przyjmowane i obecne

2

3

Podkarpacie

Publiczne

Przyjmowane, ale w
danym czasie nie było

1

4

Podkarpacie

Publiczne

Przyjmowane, obecne
w grupie, nieobecne w
dniu badania

1

5

Podkarpacie

Publiczne

Przyjmowane, ale w
danym czasie nie było

1

2. Obserwacje, wywiady i nagrania filmów. Analiza i video coaching
Drugim krokiem w naszych działaniach była realizacja badań jakościowych. Zastosowaliśmy następujące
techniki badawcze:
a) wywiady częściowo ustrukturalizowane, indywidualne lub grupowe z nauczycielami, dyrektorami
placówek i rodzicami.
Zdecydowaliśmy się na realizację wywiadów, ponieważ założenia metody studium przypadku obejmują
poszukiwanie i zgłębianie historii ludzkich i budowanie z nich materiału empirycznego. Co więcej,
poprzez poznanie zróżnicowanych perspektyw i często odmiennych punktów widzenia respondentów
mamy szansę lepszego zrozumienia, w jaki sposób można wpływać na zmniejszanie się nierówności
w obszarze ECEC. Skoncentrowaliśmy się więc na historii instytucji, ścieżkach zawodowych pracowników
placówek, statusie społeczno-ekonomicznym rodzin korzystających z wczesnej edukacji i opieki,
doświadczeniach i wyzwaniach, które ich dotykają, a szczególnie doświadczenia nierówności związanej
z niepełnosprawnością dziecka.
b) obserwacje w przedszkolach.
Każda z badaczek z dwóch polskich zespołów (Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Komeńskiego)
odbyła obserwacje w placówkach, aby poznać plan dnia, elementy codziennej rutyny oraz pracujące
tam nauczycielki / nauczycieli i dzieci uczęszczające do danego przedszkola. Po zakończeniu obserwacji
dokonałyśmy analizy notatek oraz przedyskutowałyśmy następujące zagadnienia:
•

Jakie były cele działań i aktywności podejmowanych przez nauczycielki i nauczycieli?

•

Dlaczego zdecydowały /li się na dane metody pracy?

•

Jakie były ich zdaniem mocne i słabe strony wybranych rozwiązań?

Do każdego studium przypadku zebrałyśmy także dostępną dokumentację, tj. broszury czy ulotki
dotyczące placówek, czy w jednym przypadku gazetkę przedszkolną. Zebrałyśmy także zdjęcia wykonane
podczas obserwacji (po uzyskaniu pozwoleń).
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c) nagrania i analiza.
Najważniejszą częścią naszych działań było wykonanie nagrań i ich analiza. Na poniższym schemacie
przedstawimy schemat postępowania:

nagranie kilka sewekcji
po 10-15 minut

W każdej z wybranych placówek wykonałyśmy kilka krótkich filmów, a następnie po dyskusji zespołowej
wybrałyśmy fragmenty filmu do video coachingu. Opierałyśmy się na 6 wymiarach potrzeb dzieci
(patrz Część 1 - Ramy), które jak zakładamy są konieczne dla ich rozwoju i uzyskania pełnych i bogatych
interakcji z dziećmi i między dziećmi Nie są one ułożone hierarchicznie, ale raczej cyrkularnie, mogą być
realizowane i zaspokajane w różnej kolejności, ale należy zadbać o wszystkie. W różnych sytuacjach,
jakich doświadcza dziecko, jedne aspekty będą się wybijać a inne mogą zostać ledwie zauważone czy
nieobecne w danym momencie. Ponadto do każdego wymiaru dodałyśmy przykładowe pytania, które
dla ewentualnego ułatwienia rozmowy coachingowej:
Pytania do sesji coachingowych (wynikające z ramy analitycznej)
Wymiar 1
Uwaga, ciepło
i wsparcie
emocjonalne

Dziecko sygnalizuje potrzebę uzyskania odpowiedzi nacechowanych empatią, cieszy się
czułym dotykiem, sytuacją, gdy nadchodzi jego kolejka, by działać, bliskością fizyczną,
kontaktem wzrokowym, ciepłym tonem głosu opiekunów i ich uśmiechem skierowanym
do niego. Chce czuć się dobrze i mieć poczucie przynależności i zaangażowania w grupie.
Lubi być naśladowane, cieszy je potwierdzenie słuszności zachowania przez odbicie lub
opis. Reakcje opiekunów uczą je i cieszą.
1.

Pytania

2.
3.
4.
5.
6.

Wymiar 2
Bezpieczeństwo
i zasady

Pytania

Jak nauczycielka obdarza dzieci uwagą – sposoby, formy zauważania
(werbalny, dotyk, sygnały etc.)?
Jak dzieci siebie obdarzają uwagą?
Czy są dzieci, które nie zostały zauważone? Przez kogo? Dlaczego?
Czy są dzieci, które unikają kontaktu?
Jakie są reakcje nauczycieli / opiekunów oraz grupy w stosunku do dzieci, które
nie biorą udziału w aktywnościach (strategie inkluzji stosowane przez nauczycieli /
opiekunów i inne dzieci)?
Które zachowania są warte powtórzenia? Które można by rozbudować / wzbogacić?
Jak?

Dziecko lubi jasne reguły i przewidywalne środowisko. Docenia konsekwencję i szacunek
podczas zawierania umów. Jest szczególnie wrażliwe na komunikaty typu „Ja” (opisywanie
zachowania, wskazanie konsekwencji, nazwanie uczuć / emocji). Dziecko może nauczyć się
mocy empatii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jakie umowy zawarł nauczyciel z dziećmi, czy się do nich odwoływał?
Czy wszystkie dzieci rozumieją zasady?
Jaki nastrój panował w grupie?
Jak reagował nauczyciel na trudne zachowania dzieci?
Czy dzieci mają szansę same rozwiązywać konflikty?
W jakich sytuacjach dzieci mogły uczyć się i doświadczać empatii?
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Wymiar 3
Eksperymentowanie

Pytania

Wymiar 4
Rozmowa

Pytania

Wymiar 5
Poznawanie
i rozumienie świata

Pytania

Wymiar 6
Zabawa i kontakty
z innymi

Pytania

Dziecko lubi próbować różnych działań samodzielnie. Dziecko chce eksplorować,
eksperymentować, odkrywać, badać, działać. Cieszy się pozytywnym potwierdzeniem
swojej aktywności. Lubi rozmawiać o czynach, uczuciach, doświadczeniach.
Dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i stymulującego środowiska,
by odważyć się próbować swoich sił.
1.
2.
3.
4.

W jakich sytuacjach dzieci miały swobodę działania?
Na ile wyposażenie sali, zabawki, sprzęty inspirują dzieci do działania?
W czym przejawiała się samodzielność dzieci?
Z kim i jak dzieliły się dzieci swoimi doświadczeniami, wykonanymi pracami?

Dziecko cieszy się stymulującą przestrzenią, która pasuje do jego zainteresowań i potrzeb
(zabawy). W takiej przestrzeni chętnie podejmuje wyzwania. Dziecko lubi się rozwijać
we własnym tempie. Potrzebuje wolności wyboru, a także stymulacji i czasu: aby myśleć
o odpowiedziach na pytania i mówić, rozumować, prowadzić dialog, porównywać,
rozważać, planować, patrzeć w przyszłość, rozwiązywać problemy. Dziecko potrzebuje
bogatych interakcji. Uczy się w sytuacjach, gdy inni „myślą na głos”, czerpie wsparcie
z „mówienia lustrzanego” nauczyciela oraz z atmosfery refleksji i uznania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W jakich sytuacjach dzieci mogły rozmawiać ze sobą a w jakich z nauczycielem?
Jaki był język nauczycielki?
Czy były dzieci, które nie odzywały się, bo nie miały takiej szansy? Dlaczego?
Czy były dzieci, które nie odzywały się, bo nie chciały? Jaka była reakcja opiekunów?
Czy podejmowano działania zachęcające do rozmowy?
Jakie strategie językowe są stosowane przez nauczycieli / opiekunów i dzieci?

Dziecko lubi mieć okazję do mówienia / wchodzenia w konwersację: wypowiadania słów,
budowania zdań, formułowania myśli, opowiadania o tym, co je interesuje.
Lubi odpowiadać na otwarte pytania, rozmawiać z innymi dziećmi i grać w gry słowne.
Dziecko uczy się, słuchając innych dzieci. W tym wymiarze skupiamy się też na
zaangażowaniu partycypacji wszystkich dzieci w aktywności i strategiach angażowania.
1.
2.
3.
4.
5.

W co bawiły się dzieci? Co je inspirowało?
Jak wyglądały zabawy?
Czego do nich używały?
Jakie aktywności były preferowane? Dlaczego?
Jakie pytania stawiał nauczyciel / opiekun? Jak wyglądały odpowiedzi dzieci i reakcja
zwrotna nauczycieli / opiekunów?

Dziecko lubi nawiązywać kontakty z innymi dziećmi. Oczekuje, ze jego próby nawiązania
interakcji zostaną docenione i odwzajemnione. Lubi bawić się z innymi dziećmi, wchodzić
w role społeczne. Dziecko potrzebuje przewodnika w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W jakich grupach bawiły się dzieci?
Jak zmienia się układ grup? Od czego to zależy?
Czy któreś z dzieci stale bawiło się samo? Dlaczego? Jaka była reakcja nauczyciela?
Które zajęcia zachęcały do podejmowania wspólnych działań?
Które zajęcia wymagały koordynacji / podziału pracy? Jak dzieci sobie z tym radziły?
Czy i w jakim stopniu występowały sytuacje konfliktowe? Jakie były strategie
rozwiązywania?

Po przeprowadzeniu obserwacji i nagrań przeprowadziłyśmy również kilka wywiadów z rodzicami,
w czasie gdy zabierali swoje dzieci z przedszkola. Przed rozmową wszyscy rodzice wyrazili zgodę na
wywiad, jak również otrzymali informacje na temat badań i warunków ich uczestnictwa w projekcie
TRACKs. Pytałyśmy rodziców, jakie jest ich zdanie na temat wczesnej edukacji i opieki oraz przedszkola
jako miejsca edukacji i rozwoju dziecka, dlaczego wybrali tę konkretną placówkę, czy rozważali inne opcje
(o ile były dostępne, co też jest ważną kwestią) Zapytałyśmy również, czy zauważyli jakieś nierówności
społeczne (lub jakiekolwiek inne) i jak sobie z nimi radzą.
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Ostatnim krokiem w tej części było spotkanie zespołu w celu omówienia procesu badań i nagrań oraz
zaplanowania analizy filmów do fazy video coachingu.

3. Etapy coachingu i wywiady podsumowujące
Trzecim etapem naszej pracy było przeprowadzenie spotkań coachingowych i zebranie informacji
zwrotnych od naszych uczestników, a w niektórych przypadkach za zgodą osób uczestniczących
z badaniach, także innych nauczycieli w placówce. Schemat coachingu był następujący:
● Wspólne oglądanie. Pierwszy krok stanowiło przedstawienie i wspólne obejrzenie wybranych
fragmentów nagrań nauczycielom. W niektórych przypadkach, na życzenie uczestniczek, które
chciały przyjrzeć się bardziej niektórym sytuacjom, oglądaliśmy nagrania nawet kilka razy.
● Emocje i pierwsze refleksje. W tej fazie głos miały osoby, które uczestniczyły w nagraniu.
Można ten czas określić, jako pełen emocji i okrzyków, takich jak „Nie pamiętałam tego!
Nie widziałam tego wtedy. Och, więc to było to, co on / ona robił/a. A więc zadziałało!
Co za niespodzianka!”. Przy pomocy nagrania uczestniczki mogły cofnąć się myślami do
tamtego dnia i jeszcze raz opowiedzieć swoje historie, czy też wyjaśnić pewne szczegóły
innym uczestnikom spotkania (w przypadku dyskusji grupowych).
● Refleksje, komentarze, podsumowania W trzecim etapie refleksja stała się coraz bardziej
ustrukturyzowana, rozpoczynając od analizy sytuacji i aktywności dzieci, poprzez
zastanowienie się nad zaproponowanymi (opisanymi powyżej) sześcioma wymiarami potrzeb
dzieci. Aby lepiej zrozumieć założenia metody, poniżej prezentujemy dwie historie z naszych
badań.

B – Wybrane przypadki z badań i procesu coachingu
W tej części prezentujemy dwie historie – sytuacje z zajęć zarejestrowanych i przeanalizowanych na
etapie badań projektowych i coachingu. Wybrałyśmy je, bo naszym zdaniem dobrze prezentują realizację
głównych zadań projektu TRACKs. Pierwszy przypadek pokazuje, w jaki sposób video coaching może
stymulować procesy refleksji i autorefleksji wśród profesjonalistów, przyczyniając się do poprawy jakości
nauczania. Drugi przykład odnosi się do innego wymiaru naszej pracy – szukania strategii zmniejszania
nierówności wśród dzieci i uwidaczniania każdego dziecka oraz rozpoznawania jego potrzeb.
Historia 1 – “Budzenie refleksji”
Przypadek 1 odnosi się do zaplanowanej aktywności grupowej. Nauczycielka przygotowała zajęcia
warsztatowe „Mieszkańcy lasu” dotyczące zwierząt i ich zwyczajów. Nagrane przez nas filmy odnosiły
się do następujących kwestii:
a) zaskoczenie wynikające z faktu, że sytuacja obserwowana z boku wydaje się nam inna niż w, gdy
jesteśmy w trakcie i “w środku” działań. Możemy zobaczyć więcej, reakcje czy zachowania, które
umknęły nam w tamtym czasie:
„Po obejrzeniu filmu zdałam sobie sprawę, że dzieci były spokojniejsze, niż myślałam i czułam podczas
zajęć. Myślę, że mam zbyt duże oczekiwania dotyczące idealnego porządku i spokoju w klasie. ”
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b) refleksje dotyczące aktywności i zadań oraz ich wykonania, a także pomysły dotyczące zmian na
przyszłość:
„Mogłabym dać do koszyka tylko kilka zdjęć zwierząt – tyle, by mieć pewność, że wystarczy dla
wszystkich chętnych, ale nie tyle, ile miałam. Zajęcia trwały długo i było to trudne dla dzieci”.
„Zdaję sobie sprawę, że przydałoby się więcej zabaw ruchowych, ale często ograniczają mnie moje
obawy, bo przez to, że mamy mało miejsca, tonieraz ktoś potknął się lub uderzył w ławkę,
przewrócił krzesło itp. Może pomyślę o innych sposobach na przerwy w zajęciach”.

c) refleksje i komentarze dotyczące osiągnięć dzieci, ich relacji i samopoczucia
„Zwróciłam uwagę na chłopców, którzy odłączyli się od grupy podczas zajęć:
Marek przerwał, ponieważ był przeciążony, Paweł odszedł, gdy tylko skończył segregować zdjęcia,
Andrzej również wycofał się po jakimś czasie – w zasadzie codziennie tak robi.
Myślę, że gdybym mogła, podeszłabym do nich i spróbowała ponownie nawiązać kontakt,
ale też znam ich i wiem, że Paweł szybko męczy się takimi zadaniami i dzisiaj bardzo się starał,
a Marek się w ten sposób reguluje i uspokaja.”
„Każdy miał okazję dołączyć swoje zdjęcie, spróbować segregowania, ale nigdy nie zmuszam
wszystkich by brali udział, ponieważ wiem, że powoduje to napięcie emocjonalne u dzieci takich
jak Patrycja... Myślę też, że ważny jest układ zajęć, stała struktura, szczególnie dla Feliksa i Sary.
Bardzo zwracają uwagę kolejność, np. że po prezentacji nowego tematu na dywanie zawsze następuje
przerwa ruchowa, potem siadają przy stole, a potem jest luźna swobodna zabawa.
Dzięki temu wiedzą, na jakim etapie zajęć jesteśmy.”

d) refleksje dotyczące własnej pracy
„Kiedy asystuję [nauczycielka pracuje również jako nauczyciel wspierający niepełnosprawne dzieci],
zawsze upewniam się, że przestrzegane są zasady i ustalenia, wyjaśniam niewłaściwe zachowanie na
osobności, aby nie zakłócać ani nie przerywać nauczycielowi i innym dzieciom. Kiedy to ja prowadzę
zajęcia, bardzo mnie niepokoi brak reakcji drugiej osoby, która jest ze mną w pokoju, ponieważ kiedy
muszę interweniować, inne dzieci się denerwują. ”

Historia 2 – “Jak sprawić, by każde dziecko było widoczne”
Przypadek 2 odnosi się do czasu swobodnej zabawy. Dwie grupy z przedszkola, w którym były
realizowane badania, bawiły się razem, więc opiekowały się nimi w tym czasie dwie nauczycielki.
W jednej grupie było dziecko niepełnosprawne, Krzyś, chłopiec wieku 5 lat. Po wejściu do sali zabaw
(jest to osobne pomieszczenie, przygotowane specjalnie do swobodnej zabawy, z pufami, zjeżdżalniami,
klockami) chłopiec ukrył się za małym stolikiem, nie chciał dołączyć do zabawy, ale obserwował inne
dzieci. Nagranie, które opisujemy dotyczy jego sposobów zabawy oraz strategii jednej z nauczycielek
i podejmowanych przez nią starań, aby zaangażować go we wspólną zabawę. Po drugie skupiłyśmy się
na całej grupie i jej spójności.
Wszystkie komentarze, z których jeden przytaczamy poniżej, zostały zebrane podczas dyskusji
grupowej inspirowanej nagraniem video, w której brały udział cztery osoby (badaczka i 2 nauczycielki,
które uczestniczyły w badaniach oraz nowo zaangażowana nauczycielka wspomagająca). Zgodnie
z założeniami rozpoczęły nauczycielki biorące udział w nagraniu i jeszcze raz opowiedziały nam o scenie,
którą oglądałyśmy. Następnie włączyłyśmy film ponownie, zatrzymując w wybranych momentach
(zamrażanie) i wszyscy włączyli się do dyskusji:
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„Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duży postęp zrobiliśmy. To było tak, jakbyśmy próbowały
i nic się nie wydarzyło. Ale tak naprawdę udało mu się dojść aż na środek pokoju. I grał z Anną,
pokazała mu, jak jeździć na „koniu”. (Nauczycielka 1)

Nauczycielki zauważyły również, że jeśli jedna z nich naciskała zbyt mocno, np. usiłowała na siłę posadzić
chłopca na „koniu” zamiast czekać, aż będzie gotowy, natychmiast następował regres i chłopiec znowu
się chował. Zauważyły też, że inne dzieci pokazują mu, jak wykonywać jakąś czynność (np. zjechać na
zjeżdżalni), ale nie nalegają, by on też to zrobił. Dodatkowo część z nich chętnie brała udział w „jego”
zabawie, przyjmując reguły (np. brak komunikacji werbalnej). W poniższym diagramie zebrałyśmy
najważniejsze wnioski z tego przypadku, a więc odnoszące się do pracy z niepełnosprawnym chłopcem
w grupie bez nauczyciela wspomagającego:

O

Podsumowanie
Podsumowując, jesteśmy przekonane, że video coaching może nie tylko poprawić jakość nauczania
poprzez wzmocnienie procesu profesjonalizacji, ale przede wszystkim wzmocnić jego potencjał
w zakresie ułatwiania procesów integracji (edukacja włączająca). Nauczyciele i pracownicy obszaru
wczesnej edukacji i opieki mogą zidentyfikować swoje najlepsze praktyki i mieć okazję obserwować,
jak ich decyzje i działania wpływają na całą grupę. W przypadku 1 była to refleksja dotycząca różnych
umiejętności i potrzeb dzieci. W przypadku 2 był to proces angażowania niepełnosprawnego dziecka
w zajęcia grupowe. W obu przypadkach video coaching sprzyjał refleksji i rozwojowi zawodowemu.
Co ważne, większość refleksji i analiz to ich własne wnioski i przemyślenia zebrane w rozmowie
indywidulanej lub pracy zespołowej. Najważniejszą rolą trenera jest stymulowanie dyskusji w taki
sposób, aby nie pozwolić jej przekształcić się w ocenę, nie budować „kultury krytyki i osądu”. Coaching
ma nam pomóc rozwijać się wspólnie i wzmacniać, nie służy do wytykania błędów.
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B – Perspektywa Włoch
1. Wprowadzenie
2. Faza 1 – poznanie placówki, zaznajomienie się z edukatorami i dziećmi
Obserwacja w placówce + karty obserwacji
3. Faza 2 – budowanie refleksyjności pracowników ECEC poprzez dyskusję opartą na materiale video
Główne fazy dyskusji opartej na materiale video + karta obserwacji nagrania
Observation inside services + table used for guiding observations
4. Faza 3: Ewaluacja
Kwestionariusze ewaluacji (post-test)
Rezultaty

1. Wprowadzenie
We Włoszech zdecydowałyśmy się przyjąć podejście zwane Ricerca-Form-Azione (tzw. badania
w działaniu), w którym elementy analizy wideo zastosowano w połączeniu z procesem formułowania
wskazań pedagogicznych. Uczestnikami włoskiego studium przypadku byli pedagodzy (nauczyciele
i opiekunowie) – 16 osób oraz koordynatorzy pedagogiczni – 2 osoby – z dwóch placówek wczesnej
edukacji i opieki zlokalizowanych w dwóch różnych częściach miasta Bolonii: placówka nr 1 mieści
się w dzielnicy zamieszkiwanej przede wszystkim przez rodziców z klasy średniej i wyższej; placówka
nr 2 znajduje się w śródmieściu i charakteryzuje się przewagą rodzin z klasy robotniczej, często o niższym
statusie społeczno-ekonomicznych czy pochodzeniu migracyjnym.
Projekt realizowałyśmy w trzech fazach przedstawionym na poniższym diagramie:

Faza 1

Faza 2

Faza 3
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2. Faza 1 – poznanie placówki, zaznajomienie się z edukatorami i dziećmi
Obserwacja w placówkach
W pierwszej fazie projektu badaczki przeprowadzili obserwacje aktywności dzieci i ich interakcji
z nauczycielami, edukatorami i rówieśnikami, aby zapoznać się z codziennymi praktykami i zwyczajami
w placówce (Kalkman, Clark 2017). Notatki terenowe zostały następnie przepisane i przeanalizowane
przez zespół badawczy, aby przygotować się do późniejszych spotkań z pracownikami placówek oraz
fazy nagrywania filmów.
W naszym przekonaniu sens metody video coachingu jako narzędzia profesjonalizacji praktyków polega
m.in. na rzuceniu światła na relacje między dorosłym a dzieckiem, a głównym celem jest sprawdzenie,
jak zachodzą interakcje między nimi. Dlatego też uważamy, że przydatna jest też wcześniejsza obserwacja
codziennej rutyny w przedszkolu czy żłobku.
Dla usystematyzowania pracy przygotowałyśmy kartę ze schematem obserwacji. Jest to tabela
podzielona na równoległe kolumny, dwie pierwsze służą do notowania działań oraz aktywności
nauczycieli i dzieci. Z założenia notujemy wyłącznie fakty, bez komentarzy i osądów. Dopiero w trzeciej
kolumnie spisujemy odczucia i wrażenia badacza dotyczące obserwowanej sytuacji.
W ramach przeprowadziłyśmy cztery obserwacje (po dwie obserwacje w każdej z badanych placówek,
dokonane za każdym razem przez dwie różne badaczki). Dzięki tym obserwacjom mogłyśmy porównać,
co zwróciło uwagę każdej z badaczek. Następnie wybrane zagadnienia zostały przeanalizowane
i przedyskutowane z pracowniczkami placówek.
Karta obserwacji
Gdzie: (jaka placówka, jaka grupa wiekowa):
Kiedy:
Nauczyciele/ opiekunowie / wychowawcy obecni w danym dniu:
Dzieci obecne w danym dniu:

Typ
aktywności

Co robili nauczyciele /
edukatorzy?

Co robiły dzieci?

Notatki / refleksje

Miejsce (gdzie)
Czas (kiedy)

Przykład wypełnionej karty obserwacji (jedna z obserwacji w ramach badań projektu TRACKs)
Gdzie: Placówka nr 1, grupa dzieci w wieku 2-3 lata
Kiedy: 22.01.2019
Nauczyciele / opiekunowie /wychowawcy obecni w danym dniu: 1
Dzieci obecne w danym dniu: 7
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Typ
aktywności
Swobodna
zabawa

Co robili nauczyciele /
edukatorzy?
Miejsce
(gdzie)
Część sali
przeznaczona
do zabawy

Czas (kiedy)
10-10:10

Wychowawczyni podnosi
kubki z podłogi i nie
wchodząc w interakcję
z A., odnosi je z powrotem
do kuchni. następnie
pyta A. i M. „Co się tu
dzieje?”, Nie czekając na
odpowiedź, kontynuuje:
„Nie widziałam, kto bawił
się ekspresem do kawy?”
Następnie wychowawczyni
oddala się i powtarza
kilkakrotnie (z daleka),
że kubki muszą pozostać
w kuchni, nie wolno ich
nosić ze sobą.

Co robiły dzieci?

Notatki / refleksje

„Troje dzieci bawi się w
kuchnię i próbując wciągnąć
mnie (badaczka 2)
w zabawę, oferują mi na
niby coś do jedzenia i udają,
że przygotowują dla mnie
kawę. Czwarte dziecko, A.
(o pochodzeniu
migracyjnym) podejmuje
próby dołączenia do
zabawy, używając
komunikacji niewerbalnej
(obserwowanie,
podchodzenie do stolika),
ale kilkakrotnie dzieci
bawiące się w rogu kuchni
mówią mu, aby nie dotykał
zabawek. Kiedy A. bierze
ekspres do kawy, z którym
bawi się M., aby zwrócić
jej uwagę, rozpoczyna się
konflikt.

Interakcja
wychowawczyni
z dziećmi w czasie
tej zabawy ma
w większości
charakter
normatywny:
np. „M. nie bij!
„Nie biegaj z grą
w ręce!”.
Stara się jednak
nadzorować
bez nadmiernej
interwencji,
z wyjątkiem
przypadków
konfliktu między
dziećmi lub
naruszania zasad

A. zerka na wychowawczynię
i stawia ekspres do kawy na
stole, a następnie odchodzi
z dwoma małymi filiżankami
w rękach.
A. krąży po sali z filiżankami
w rękach, jakby szukał kogoś
do zabawy, ale wszystkie
pozostałe dzieci są zajęte
indywidualną zabawą […].
Ostatecznie A. zaczyna
bawić się klockami, a kubki
zostawia na podłodze obok.

3. Faza 2 - Budowanie refleksyjności pracowników ECEC poprzez dyskusję
opartą na materiale video
Po zakończeniu obserwacji w obu badanych przedszkolach odbyły się nagrania video, a następnie
spotkania (dyskusje fokusowe), ponownie po dwa w każdej placówce. Dyskusje zostały zorganizowane
w ramach współpracy między badaczkami i koordynatorami pedagogicznymi.
Należy zauważyć, że zespół badawczy nie ingerował w proces decyzyjny, które z nagranych filmów
udostępniać. Praktycy i koordynatorzy pedagogiczni zgodnie z ogólnymi celami projektu sami wybrali
nagrania, które były dla nich najbardziej znaczące. W ten sposób zagwarantowałyśmy im poczucie
sprawczości w refleksji nad najważniejszymi praktykami stosowanymi w codziennym życiu placówek
ECEC, w których pracują (zob. Tobin i Davidson, 1990).
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Główne etapy dyskusji opartej na materiale video
W tej części przedstawiamy główne etapy pracy z nagraniami, tak by prowadziły do budowania kultury
refleksji w pracy zawodowej nauczycieli i edukatorów ECEC. Podział na etapy może być przydatny, ale
oczywiście należy go traktować elastycznie i dopasowywać do potrzeb. Ogólnie rzecz biorąc, widzimy,
że kilkakrotne oglądanie filmów i wspólne omawianie ich z kolegami z pracy oraz zespołem badawczym
pomaga praktykom w zrozumieniu ich postaw wobec dzieci i ich ukrytych uprzedzeń, a w konsekwencji
daje szansę na zmianę (Tobin, Mantovani, Bove, 2008).
1. Wywiady grupowe (focus group) i dyskusje oparte o analizę nagrań
Na tym etapie badacz/ka (B) prezentuje założenia projektu wyjaśnia grupie metody pracy (w naszym
przypadku była to koordynatorka pedagogiczna [KP] i pedagodzy [P]). Głównym celem tej fazy jest
przygotowanie do dalszej pracy, stworzenie przyjaznej przestrzeni, w której wszyscy mogliby czuć się
swobodnie, wyrażać swoje opinie i prezentować własny punkt widzenia. Badacz/ka przedstawia też
kluczowe wartości i zasady oraz założenie wzmacniania inkluzji, które towarzyszyły projektowi:
R: „Ostatnim razem, kiedy się spotkaliśmy, przedstawiłam projekt o nazwie TRACKs realizowany
przez trzy kraje, Włochy, Belgię i Polskę, który ma na celu wdrożenie wykorzystywania obserwacji
wideo, aby rozwijać refleksję dotyczącą praktyk edukacyjnych. Naszym celem jest też przeciwdziałanie
nierównościom i działanie na rzecz edukacji włączającej, rozumianej szeroko, nie tylko w kategoriach
niepełnosprawności. Najważniejszym pytaniem jest więc: czy można użyć tego narzędzia, by wzmacniać
praktyki integracyjne?” (Placówka nr 2, 17/04/2019)

2. Wspólne oglądanie filmów po raz pierwszy – aby poznać założenia i oczekiwania nauczycieli
związane z metodą pracy z nagraniami (Dlaczego zostali wybrani? Dlaczego te aktywności uznano za
istotne?)
Na tym etapie badacz/ka organizuje wspólne oglądanie nagrań, a także stara się wyjaśnić czym
kierowano się przy wyborze danych filmów, np.:
R: “Proponuję taki sposób postępowania, że teraz obejrzymy wybrany przez X film. A potem proszę X
(nauczycielka / wychowawczyni), aby wyjaśniła nam, dlaczego wybrała ten film i dlaczego ten moment
jest dla niej ważny”.
P2: “Cóż…jest to moment w jednym z punktów dnia [czytanie dzieciom – przyp. red.], a więc coś, co
proponujemy codziennie. Więc może przeanalizujmy i zobaczmy, jak dzieci reagują w takich akurat
sytuacjach, w przeciwieństwie do innych działań, których być może nie proponujemy codziennie. A przy
tym fakt, że gdy nauczyciele czytają, to nie patrzą za bardzo na dzieci, ponieważ skupiamy się na czytaniu,
a może też staramy się utrzymać skupienie i słuchanie dzieci. A może jeszcze coś innego, dlatego warto
przeanalizować, co robimy i jak “ (Placówka nr 1, 15/04/2019).

Nauczycielki w placówce 1 podkreślały, że wybierały, które w pewnym sensie mogą być reprezentatywne
dla codziennego życia przedszkola. Z kolei nauczycielki z przedszkola nr 2 wybierały filmy na nieco innej
zasadzie, przedstawiające zróżnicowane sytuacje, aby uzyskać bardziej przekrojowy wgląd w sytuacje
edukacyjne:
R: B: „Na jakiej zasadzie wybraliście filmy, które wkrótce zobaczymy?”
KP: „Więc wyeliminowaliśmy te filmy, w których były sytuacje (śmiech), zbytnio skomplikowane, np.
dziecko, które zaczęło płakać i spowodowało zbyt wiele zamieszania. Nie chciałyśmy też stawiać kogoś
w trudnej sytuacji. A potem zdecydowaliśmy, że przy podobnych doświadczeniach zatrzymujemy jedno
nagranie a nie kilka, ponieważ możemy wtedy wybrać różne sytuacje i mamy więcej możliwości do
analizy.”
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Warto zauważyć, że proces wyboru nagrań był bardzo różny w zależności od placówki. To pozwala nam
podkreślić, jak bardzo ważne jest poznanie także kontekstu. Proces, który doprowadził do takiego a nie
innego wyboru filmów, był silnie powiązany właśnie z kontekstem, kulturą i podejściem edukacyjnym
w danym przedszkolu. Tym bardziej warto pozostawić wybór w rękach samych uczestników.
3. Kilkukrotne oglądanie filmów w celu poznania przekonań i wyobrażeń i postaw uczestników
(koncentracja na interakcjach)
Na tym etapie, skupiając się na interakcji między nauczycielami a dziećmi, grupa (badacz, koordynatorzy
pedagogiczni i nauczyciele) ogląda wszystkie wybrane nagrania kilka razy, aby zagłębić się w postrzeganie
i odczucia nauczycieli dotyczące sytuacji, która pojawia się na filmie. Kilkukrotne oglądanie filmów
pomaga nauczycielom zobaczyć nowe szczegóły i wziąć pod uwagę inne możliwe interpretacje
analizowanych interakcji, jak w poniższym przykładzie:
P1: „Czasami nie widzisz jakiś pozytywnych działań dziecka, bo tkwisz w samym środku i jesteś zajęty
pilnowaniem, robieniem czegoś itd… Kiedy oglądasz film, to F. [dziecko] faktycznie robi pewne dobre
rzeczy, wypróbowuje materiały i tym podobne” (Placówka 1, 15/04/2019).

4. „Faza dekonstrukcji”: problematyzacja i analiza pojawiających się tematów, stymulowanie refleksji
poprzez zachęcanie praktyków do przedstawiania różnych punktów widzenia na to samo zjawisko
Na tym etapie badacz/ka zachęca wszystkich nauczycieli do dzielenia się swoimi punktami widzenia,
sugestiami i opiniami dotyczącymi filmów. Głównym celem tej fazy jest prowadzenie uczestniczących
nauczycieli i wychowawców do złożonej i bogatej refleksji na temat tego samego zjawiska.
Badacz/ka stara się stymulować tę refleksję, tworząc klimat pracy bez oceniania i osądzania.
W tej fazie wszyscy zaangażowani specjaliści mają możliwość głębszego wniknięcia w jedno działanie
edukacyjne poprzez analizę niektórych tematów / wątków czy działań, które są swego rodzaju
„kamieniem węgielnym” codziennej edukacji, jak np. zagadnieniem zaangażowania dzieci lub sposobów
rozmawiania dzieci (interakcji). Poniżej przedstawimy kilka przykładów:
B: „Ten film dotyczący tych gestów jest moim zdaniem przydatny do zatrzymania się i zastanowienia,
jak ja postąpię, kiedy znajdę się w takiej sytuacji. Np. taki gest posadzenia lub odsunięcia dziecka, który
pojawia się spontanicznie, zazwyczaj gdy wychowawca jest coraz bardziej przytłaczany przez dzieci,
które do niego podchodzą i chcą być jak najbliżej (np. przy czytaniu książki). Jak zachować równowagę
między angażowaniem wszystkich, także tych, którzy zazwyczaj trzymają się z boku i co zrobić, gdy
zawsze te same dzieci znajdują się z przodu, a inni mają mniejsze szanse na dostęp do książki, jak
wpływać na mikro -interakcje całej grupy.”
KP: “ Oglądając filmy, wracamy do jednego z głównych celów, które postawiliśmy sobie na początku
projektu, a więc zastanowienie się nad tym, jakie działania podejmować w sferze języka, by stymulować
naukę języka. Przecież mamy 65 lub 70% dzieci z rodzin mówiących po włosku słabo lub wcale nie
mówiących, lub inaczej to określając 99% naszych dzieci musi bardzo poprawić swoją znajomość języka,
aby przejść do szkoły podstawowej. No więc to pytanie staje się absolutnie fundamentalne dla naszego
przedszkola. O tym myślę, gdy oglądam to nagranie. My coś mówimy, ale popatrzcie na twarz A. – czy
ona nas rozumie?” (Przedszkole 1, 15/04/2019)
B: “Jeszcze porozmawiajmy o intencjach. Tu się akurat skupiamy na relacji, na działaniu, które miało nie
być oceniające. Ale musimy patrzeć w kontekście, np. jak konstruujemy nasze wypowiedzi na początku
dnia i po sześciu godzinach pracy. To wciąż balansowanie między intencjami a tym, na co mamy zasoby”
(Przedszkole 2, 17/04/2019).)
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5. „Etap wspólnej rekonstrukcji”: refleksja zorientowana na budowę wspólnej definicji sytuacji
i podzielanych znaczeń wśród nauczycieli i wychowawców (łączenie różnych punktów widzenia pojawiło
się w „fazie dekonstrukcji”)
Wychodząc od różnych punktów widzenia i odczuć pojawiających się w fazie dekonstrukcji, w tej części
dyskusji wszystkie zaangażowane osoby współpracują w celu wypracowania pewnych wspólnych
założeń i perspektyw, które mogłyby stymulować wzrost w obszarze zawodowym.
B: “Interesujące może być nawet to, jak wprowadzić w naszą codzienność działania sprzyjające
włączaniu. Przykładem może być film o X przy czytaniu książki, gdy widzimy, jak sytuacja, która
początkowo może być problematyczna, staje się sposobem na znalezienie nowych rozwiązań.”
P: “Moim zdaniem była to trudna sytuacja dla wychowawcy, to znaczy, było wiele dzieci, a sobie
poradziła, nie tylko zapobiegła konfliktowi, ale dała każdemu dojść do głosu i powstrzymała
wycofujących się” (Przedszkole 1, 14/04/2019)

Przy wsparciu badacza/ki i koordynatora pedagogicznego na tym etapie nauczyciele i wychowawcy
próbują zidentyfikować najważniejsze kwestie, które mogą pomóc im w przemyśleniu codziennych
działań edukacyjnych:
B: Tak, ma to kluczowe znaczenie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że w niezamierzony sposób
przejdą z >bocznej linii< całkiem gdzieś >na tyły<. Intencją nauczyciela było umieszczenie ich z powrotem
>na środku< i to się udało. Dla nas oznacza przemyślenie, jak się to robi, jaka jest praca w kontekście
małej grupy, ja wykorzystać sytuację czytania na różne sposoby. Nowe spojrzenie na czytanie w wielu
znaczeniach” (Przedszkole 1, 15/04/2019)

6. Wspólna (nauczycieli, badaczy i koordynatorów pedagogicznych) identyfikacja możliwych ścieżek
edukacyjnych, które mogłyby pomóc w promowaniu inkluzji w codziennych praktykach.

W ostatniej części dyskusji opartej na materiale video uczestnicy ukierunkowują się na szukanie konkluzji
starając się zidentyfikować możliwe trajektorie podtrzymywania refleksyjnego podejścia w swojej
pracy w działaniu i promowania inkluzji. Głównym celem jest zachęcenie do refleksji i odkrywanie
nowych punktów widzenia oraz nowych sposobów odczytywania relacji edukacyjnych z dziećmi.
W tej rozstrzygającej fazie powracają główne tematy, które pojawiły się podczas dyskusji video, a także
możliwe są nowe pytania. W ten sposób powstaje cykliczny proces, w którym pytania poszerzają naszą
świadomość i zachęcają do kolejnych refleksji na poziomie zespołu.
Poniższe przykłady ilustrują końcową część procesu:
B: „Ale tutaj jest szansa na eksperymentowanie przy użyciu różnych strategii i jest to ważne dla różnych
celów. Musi istnieć spójność celów. Zatrzymaj się i pomyśl o tym, jak np. przygotowujemy otoczenie do
wdrożenia strategii, które pomogą przyciągnąć uwagę dzieci podczas głośnego czytania.
KP: We wszystkich placówkach zadajemy sobie pytania dotyczące tego, co mogłoby pomóc nam
zrozumieć także kwestię odległości i np. miejsca, gdzie siedzi nauczyciel, i jaki to ma wpływ na osiąganie
celów. Zastanawialiśmy się więc, czy lepiej jest siedzieć na ziemi, czy siedzieć wyżej, na krześle, czy może
lepiej byłoby stać? Eksperymentowanie jest interesujące, ponieważ przywraca pewne możliwości
R:. W ten sposób można eksperymentować z jak najlepszą kompozycją małych grup, jeśli chcesz
pracować nad interakcjami między dziećmi w różnych sytuacjach, tu w chwilach czytania.”
(Przedszkole 1, 15/04/2019)
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Rys. 1 - Cykl dyskusji opartej na materiale video

NARZĘDZIE: Karta analizy nagrania video
Ta karta stanowi próbę syntezy głównego wymiaru interakcji edukacyjnej między nauczycielami
/ wychowawcami a dziećmi. Ma stanowić narzędzie do analizowania i refleksji nagrań video
w placówkach ECEC.
Karta jest podzielona na dwie sekcje:
1. pierwsza sekcja koncentruje się na „wymianie komunikacyjnej” i ma na celu przeanalizowanie,
w jaki sposób nauczyciel/ka i dziecko uczestniczą w zajęciach, jakie kanały komunikacyjne
są wykorzystywane zarówno przez nauczycieli, jak i dzieci oraz ile czasu (i przestrzeni
komunikacyjnej) nauczyciele dają dzieciom na udzielenie odpowiedzi lub wykonywanie zadań;
2. druga sekcja dotyczy „relacji przestrzennych” (= rozmieszczenia dzieci i nauczycieli
w przestrzeniach, tworzonych dystansów i organizacji przestrzeni, ustawienia mebli itd.)
Proces refleksyjny, dla którego przygotowana została ta karta ponownie ma charakter cyklu: każdy punkt
może być powiązany z innymi. Karta może pomóc dostrzec więcej detali i niuansów komunikacyjnych,
które mogą wpływać na relacje edukacyjne z dziećmi.
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Wymiana komunikacyjna – jak wzmacniać partycypację dzieci
w zajęciach

Przestrzeń i dystans

W jaki sposób nauczyciel angażuje dzieci w trakcie zajęć:

1)W jaki sposób dzieci lokują się w przestrzeni / pomieszczeniu
podczas zajęć (w centrum / na obrzeżach grupy)

1) ogólne pytania skierowane do całej grupy;
2) szczegółowe pytania skierowane do konkretnego dziecka

2) Które z przedmiotów w przedszkolu wpływają na interakcje

skierowane do niego z użyciem imienia (Kuba, czy….)

(np. miejsce, za którym można się schować)

W jaki sposób dzieci angażują się w zajęcia

3) Gdzie znajduje się nauczyciel/wychowawca? (wciąż w tym
samym miejscy, czy też przemieszcza się w pomieszczeniu)
i jak to wpływa na dzieci, ich interakcje i udział w zajęciach?

1) odpowiadanie na pytania wprost (werbalnie)
2) wznoszenie okrzyków, pokrzykiwanie
3) szukanie kontaktu wzrokowego lub fizycznego (niewerbalne)

4) Skupienie się na momentach, gdy dziecko >wchodzi na
scenę<, czyli włącza się w zajęcia / interakcję lub też z niej
>schodzi<.

4) udzielanie niewerbalnych odpowiedzi (mimika)
Jakie kanały komunikacyjne są preferowane przez nauczyciela /
wychowawcę? A przez dzieci??
1) werbalne (słowa, okrzyki),
2) niewerbalne (gesty, dotyk, spojrzenie)
Czas i przestrzeń komunikacyjna:
1) Ile czasu nauczyciel/wychowawca daje dziecku na udzielenie
odpowiedzi?

4. Faza 3 – Ewaluacja procesu video coachingu w placówce
Ostatnią częścią procesu jest ewaluacja. Wszystkim uczestnikom projektu rozdaliśmy ankiety ewaluacyjne
i poprosiliśmy o wypełnienie. Głównym celem tego etapu jest lepsze zrozumienie czynników sukcesu,
ale też możliwych problemów związanych z użyciem narzędzia oraz odczuć i sugestii nauczycieli/
wychowawców /edukatorów, które pomogą nam ulepszyć projekt.
Ankieta ewaluacyjna składała się z trzech pytań otwartych:
1. Wracając myślą do Pana/i uczestnictwa w projekcie, proszę napisać, jakie elementy metody
video coachingu uważasz za najbardziej przydatne dla rozwoju zawodowego?
2. Jakie były wasze największe problemy i trudności, na jakie natknęliście się przy pracy z
nagraniami?
Jak myślisz, jakie wsparcie byłoby potrzebne, aby kontynuować pracę metodą video coachingu
w Twoim przedszkolu?
Wyniki ankiet ewaluacyjnych
1) Głównym tematem wyłaniającym się z odpowiedzi na pytanie nr 1 jest zagadnienie wymiarów
rozwoju zawodowego:
•

analizowanie zachowań i reakcji pracowników ECEC,

•

wspieranie krytycznej refleksji nad swoją pracą,

•

stymulowanie zaangażowania,

•

stawianie pytań dotyczących postaw i zachowań,

•

poprawa świadomości swojej pracy i rozwój zawodowy,

•

dyskusja grupowa i wspólne refleksje.
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„Do mocnych stron procesu należą: zaangażowanie się jako profesjonalista, uzyskanie nowego spojrzenia
podczas dyskusji zespołowej, wspólne dzielenie się wrażeniami, szukanie nowych rozwiązań codziennej
praktyce edukacyjnej” .
„Kiedy kilka razy obejrzałam siebie na ekranie, miałam okazję zadać sobie pytania na temat mojego
stosunku do dzieci” .
„Oglądanie filmów w grupie pozwala uwypuklić krytyczne problemy i pozytywne aspekty (...) pozwala
zastanowić się i zaangażować w działania edukacyjne w kontekście przedszkola, pomóc poprawić
i przemyśleć swoje podejście do dzieci”
„Możliwość obserwowania siebie podczas interakcji z dziećmi pozwala mi dostrzec zachowania
i postawy, których nie jesteśmy całkowicie świadomi; możliwość przeglądu 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 pracy grupowej, z ludźmi, z którymi pracujesz
na co dzień (i rok po roku); pozwala lepiej poznać i zrozumieć działania kolegów” .

2) Główne zagadnienia wyłonione z odpowiedzi na pytanie nr 2 są związane z potencjalnymi problemami,
które mogą się wiązać ze stosowaniem metody:
•

techniczne: jakość audio / video, czas i dostępność nauczycieli, duża liczba dzieci;

•

spontaniczność przed kamerą (lub jej brak);

•

„lęk przed wynikami”, przed tym, jak się wypadnie na nagraniu i obawy przed ocenianiem.
„Czym się martwię? Trochę tego jest: zwracanie przez dzieci uwagi na sprzęt nagrywający, mała
spontaniczność, lęk przed ocean mojej pracy, brak ludzi, którzy mogliby nagrywać” .
„Problemy praktyczne: kto nagra video, skąd wziąć sprzęt …” .
„Brak spontaniczności dzieci i mojej, trudności organizacyjne” .
„Problemy techniczne: co mogę wykadrować i co mogę stracić, bo nie znajdzie się na nagraniu(np.
kontekst); brak dźwięku i głosu; (...) początkowe zawstydzenie; obawa przed osądem kolegów...” .

3) Główne zagadnienia wyłonione z odpowiedzi na pytanie nr 3 dotyczą wsparcia, które zdaniem
nauczycieli jest przydatne do dalszego korzystania z tej metodologii:
•

jak zorganizować wspólne spotkania do wspólnej refleksji i zaplanować analizę zjawiska;

•

wsparcie techniczne w celu zapewnienia dobrej jakości nagrania;

•

regularność spotkań.
„Konieczne byłoby posiadanie dobrego sprzętu video, współdziałanie między edukatorami, aby móc
wzajemnie nagrywać filmy; trzeba zaplanować odpowiedni czas , aby móc oglądać te filmy i zastanawiać
się nad nimi w grupie. Pierwsze oglądanie filmów w grupie kolegów i drugie w grupie rozszerzonej wraz
z koordynatorem pedagogicznym”
„Aby kontynuować pracę tą metodą, warto mieć kamerę video o dobrej rozdzielczości i doskonałym
dźwięku.”
„Uważam, że aby kontynuować pracę z tą metodą, trzeba być wytrwałym w planowaniu spotkań, bo
inaczej nie ma to sensu”
„Oprócz odpowiedniego narzędzia do nagrania filmów, potrzeba czasu na dyskusję, aby wspólnie
zastanowić się nad nagranymi sytuacjami”.
31

C – Perspektywa Belgii (Flandrii)
1. Wprowadzenie
Koncepcja profesjonalizacji poprzez video coaching
2. Zanim wejdziemy do przedszkola…O czym trzeba pamiętać?
Zebranie zgód na filmowanie przed rozpoczęciem nagrania
Wyjaśnienie modelu teoretycznego i ramy pojęciowej
3. Oglądanie nagrań i dyskusja dotycząca ich treści
Koncentracja na dzieciach
“Zamrażanie” i “przewijanie”
Koncentracja na nauczycielach i wychowawcach
Czas zespołowej refleksji

1. Wprowadzenie
We flamandzkiej części projektu TRACKs wykorzystaliśmy wiele pomysłów i materiałów opracowanych
przez Flemish Artevelde University College, a mianowicie „VerBEELDing” („Ination IMAG (E)”)9
Podstawą naszej pracy była koncepcja badania opartego o projektowanie (Design Based Research)10.
Koncepcja ta zakłada budowanie modelu teoretycznego nie tylko przez badaczy, ale też przez
badanych, w tym wypadku pracowników obszaru ECEC. W ramach takiego procesu aktorzy wkraczają
na różnych etapach badań dodając specyficzny kontekst edukacyjny do ogólnych ram teoretycznych.
W efekcie wszyscy przyczyniają się do konstruowania innowacyjnych rozwiązań i optymalizacji praktyk
ECEC. Badania oparte na projektowaniu stanowią pomost między sferą teorii a dziedziną praktyków,
połączenie tych obszarów daje większe szanse wprowadzenia skutecznych zmian w edukacji. Tak więc
w Gandawie podzieliliśmy projekt na trzy etapy: określenie początkowej sytuacji i zdefiniowanie celów;
projekt video coachingu; ewaluacja (więcej szczegółów znajduje się w belgijskim studium przypadku
w „Lekcjach z projektu – repozytorium wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk”.
Rozpoczęliśmy więc pracę w ramach projektu TRACKs od spotkania z pracownikami różnych placówek
przedszkolnych z gminy Gandawa (Flandria), oraz z przedstawicielami nadzoru pedagogicznego w tym
rejonie i w tym rozdziale przedstawimy, w jaki sposób wspólnie dokonaliśmy konceptualizacji metody
video coaching. Skupimy się na następujących kwestiach:
•

po pierwsze, przedstawiamy założenia i cele video coachingu z naszej perspektywy: rozwoju
profesjonalistów i wzroście dzieci poprzez poprawę jakości interakcji w codziennych praktykach
edukacyjnych placówki ECEC;

•

następnie skupiamy się na tym, co należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć lub
nagrywania filmu. Wskazujemy na niezbędne działania zapewniające zrozumiałość i transparentność
całego procesu oraz bezpieczeństwo uczestników, szczególnie dzieci;

•

wreszcie, przybliżamy sposób omawiania i analizy wyników oraz prowadzenia coachingu, gdy
już zaangażowani nauczyciele wybiorą fragment nagrań do przepracowania.

9

Bracke, G., Hostyn, I., Steverlynck, A., & Verschaeve, S. (2018). VerBEELDing. Interactie in beeld, interactie in gesprek. Gent: Arteveldehogeschool, https://www.arteveldehogeschool.be/verbeelding/ (w języku holenderskim)
10

Za: Mckenny, S., Reeves, T. (2013). “Educational Design Research”. W: Handbook of Research on Educational Communications and
Technology: Fourth Edition. Springers Editions.
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1- Koncepcja profesjonalizacji przez video coaching
Założenia profesjonalizacji
Wierzymy, że praca z nagraniami z codziennych praktyk edukacyjnych pozwala obserwować rozwój
i doświadczenia dzieci - a tym samym wzmacniać kompetencje nauczycieli i wychowawców.
Aby zagwarantować możliwości rozwoju wszystkim dzieciom, a w szczególności dzieciom z grup
defaworyzowanych, należy skupić się na:
a) jakości interakcji między nauczycielem / wychowawcą a dziećmi (w szczególności dziećmi,
z grup defaworyzowanych);
b) refleksji nad podejściem do dzieci, szczególnie tych bardziej narażonych na wykluczenie
społeczne;
c) video coaching jako wsparciu rozwoju.
a) “Interakcja wysokiej jakości” z dziećmi przedszkolnymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
narażonych na wykluczenie społeczne
Badania pokazują, że wysokiej jakości interakcja między dorosłymi a małymi dziećmi ma wyraźnie
pozytywny wpływ na rozwój dzieci, także w późniejszym życiu. Szczególnie w przypadku dzieci
z grup defaworyzowanych interakcje wysokiej jakości mogą w długim okresie mieć duże znaczenie
(Leseman, 2009; NCKO, 2011).
Obserwując interakcje szukamy sposobów, aby skupić się na dzieciach tak bardzo, jak to możliwe.
Dlatego świadomie wybieramy wizualizację interakcji między profesjonalistą a dzieckiem z perspektywy
dzieci (Bracke i in., 2018).
W naszej koncepcji połączyliśmy metodę „VerBEELDing” z Interakcjami Jakościowymi z ramy
koncepcyjnej projektu TRACKs. Te interakcje są w rzeczywistości częścią całościowej wizji rozwoju
dzieci i mogą być wykorzystywane przez specjalistów w obserwacji, np.: Czy stworzono dzieciom
wystarczającą przestrzeń do eksperymentowania? Czy mają wystarczającą szansę na rozwój języka lub
szanse na wspólną zabawę? Czy w ramach działań w przedszkolu mają szansę na rozwój? Czy brana jest
pod uwagę ich indywidualność, nastrój, dobrostan psychiczny? ...
b) Refleksja nad podejściem do dzieci, szczególnie tych bardziej narażonych na wykluczenie
społeczne
Aby zbudować dobre, bogate interakcje, bardzo ważne jest pogłębiona refleksja dotycząca dzieci.
Chcemy zobaczyć, co lubią dzieci, co robią, co i jak mówią, w jaki sposób wchodzą w interakcje i na
podstawie tych obserwacji chcemy zaplanować, jak możemy je wspierać. Zanim jednak zaczniemy,
musimy się zastanowić, jak my sami podchodzimy do obserwacji, w jaki sposób budujemy nasze
przekonania dotyczące danego dziecka. Obserwacje są przydatne, tylko, gdy są wysokiej jakości, a więc
możliwie całościowe i uwzględniają indywidualność i wyjątkowość dziecka. Obserwacja rozwoju dzieci
jest zatem podstawową umiejętnością.
Fakt, że dzieci mają duży potencjał rozwojowy, dotyczy również oczywiście dzieci z grup defaworyzowanych.
Ale nauczyciele/ wychowawcy mają pewne własne przekonania, podlegają stereotypom, które mogą
zniekształcać ich poznanie lub powodować filtrowanie wiedzy, a przez to wpływać na ich nastawienie.
Na przykład, mając określone przekonania na temat ubóstwa i jego przyczyn, możemy mieć zarówno
nastawienie prowadzące do odczuwania litości jak też np. bezsilności lub pogardy. Dlatego ważne jest,
aby nieustannie kwestionować własne przekonania i zastanawiać się nad nimi oraz starać się, aby
skupiać się na mocnych stronach, kompetencjach i talentach dzieci. Koncepcją teoretyczną wspierającą
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ten proces jest schemat 7 dźwigni (patrz Część 1 - Ramy), który może pomóc nam wzmocnić umiejętności
refleksji.
c) Video coaching jako wsparcie rozwoju
Coaching polega na zadawaniu pytań, przyjmowaniu postawy zorientowanej na wzrost. Video coaching
ma stymulować rozwój nauczycieli/wychowawców w interakcji z dziećmi, ponieważ wzmacnia refleksję
na temat interakcji.

spojrzenie
(obserwacja dzieci
i ich rozwoju)

Wsparcie
rozwoju dzieci

Bogate w znaczenia

coaching
nauczycieli /
wychowawców

nauczycielem/
a dzieckiem

(Bracke et al., 2018)

Koncepcja video coachingu jako narzędzia profesjonalizacji
Video coaching ma wpływ zarówno na rozwój indywidualny, jak i zmianę na poziomie zespołowym.
Obszerne przykłady, które to ilustrują, przedstawiamy w „Lekcjach z projektu – repozytorium wiedzy,
doświadczeń i dobrych praktyk”.
1 – Dla rozwoju indywidualnego
Na poziomie indywidualnym widzimy dwa powody korzystania z video coachingu:
A – zwiększenie świadomości;
B – zwiększenie kompetencji.
A – Zwiększenie świadomości
• ... poprzez obserwację i refleksję.
Prowadząc systematyczną obserwację, specjalista zastanawia się nad codziennymi praktykami
i staje się w ten sposób bardziej świadomy podejmowanych działań i swoich ram odniesienia
w zakresie patrzenia na dzieci, szczególnie na dzieci narażone na wykluczenie. Specjalista może
wykorzystać fragmenty nagrań, aby „zdekonstruować” postrzeganie niektórych dzieci lub ich
zachowań, „przerobić” i dopracować wcześniejsze interpretacje.
• ...opisując interakcję między dzieckiem (dziećmi) a profesjonalistą
Profesjonalista staje się swoim własnym „obserwatorem” i widzi to, czego wcześniej nie widział.
Specjalista staje się bardziej świadomy skutków, jakie wywołują (lub nie) niektóre interakcje.
To również może prowadzić do wiedzy, jak zmieniać codzienne praktyki.

34

B - Zwiększenie kompetencji
... omawiając interakcje między dzieckiem (dziećmi) a profesjonalistami oraz omawiając mocne
strony (zorientowanie na siłę) i możliwości rozwoju (zorientowanie na wzrost) w interakcji.
•

Zorientowanie na siłę: omawiając fragmenty wideo, specjalista dostrzega mocne elementy
interakcji, może wyraźnie nazwać swoje mocne strony. Dzięki temu interakcje te są bardziej
zrównoważone. Analiza stymuluje pewność siebie, podnosi poczucie własnej wartości
profesjonalisty, wszystko to może mieć ma efekt wzmacniający.

•

Zorientowanie na wzrost: omawiając te fragmenty, specjalista zauważa również wyzwania
i możliwości rozwoju w interakcjach. Specjalista określa własne wyzwania i możliwości rozwoju.

2 – Dla zespołu
Widzimy trzy powody, dla których warto skorzystać z video coachingu w pracy zespołowej, dla
wzmocnienia kultury:
A – Wielość perspektyw;
B – Mniej wykluczenia, więcej integracji i równości szans;
C – Jakość w zespole i zapewnienie jakości w organizacji.
A – Wielość perspektyw
Oglądając wspólnie, całym zespołem, fragmenty nagrań wybrane przez coacha, wspólnie dyskutujemy
i nadajemy znaczenia temu, co widzimy. Otwiera to drogę do wielu perspektyw, np. oznacza to,
że można patrzeć z różnych perspektyw i przyjmować odmienne punkty widzenia bez oceniania.
Podejście zakładające wielość perspektyw jest sposobem radzenia sobie z różnorodnością.
B – Mniej wykluczenia, więcej integracji i równości szans
Obserwacja i refleksja w zespole może prowadzić do odkrycia nieświadomych schematów
w interakcjach (np. uprzedzeń lub wysokich / niskich oczekiwań wobec danej kategorii dzieci),
umożliwiając zespołowi ujawnienie wzorców wykluczenia na poziomie mikro. Zjawiska te są
opisywane m.in. jako efekt „Pigmaliona”, „Golema” lub „teoremat Mateusza”. Odkrywając takie
schematy, zespół zwiększa swoją świadomość i kompetencje w zakresie interakcji z dziećmi. W ten
sposób możemy zapobiegać wykluczeniu w codziennych interakcjach i tworzyć bardziej integracyjny
klimat. To dźwignia równych szans!
C – Jakość w zespole i zapewnienie jakości w organizacji
Wspólna refleksja prowadzi do stworzenia inkluzywnej przestrzeni edukacyjnej. Aby uzyskać
najlepsze efekty, wskazane jest powiązanie procesu video coachingu z istniejącymi modelami
obserwacji w organizacji.

2 . Zanim wejdziemy do przedszkola…O czym trzeba pamiętać?
W tym rozdziale skupiamy się na sprawach, które wymagają rozważenia przed rozpoczęciem filmowania.
Pierwszą z nich są ustalenia dotyczące nagrywania z zespołem nauczycieli / wychowawców: kto nagrywa,
w jakich godzinach można przyjść do placówki, kto jest trenerem, jakie są podstawowe zasady, wartości
etyczne itd. Ważne jest również wyjaśnienie ram i koncepcji, które są konieczne do „ułożenia” całego
procesu coachingowego. i wreszcie, kluczowe jest także, w jaki sposób koncentrujemy się na dzieciach
i jak „małe chwile”/”zatrzymane momenty” mogą mieć wpływ na cały proces.
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1 – Zebranie zgód na filmowanie przed rozpoczęciem nagrania
Punktem wyjścia całego procesu musi być jasne wskazanie, czego mogą oczekiwać uczestnicy projektu
coachingowego oraz w jaki sposób będziemy postępować i jakie są fazy tego procesu. Uczestnicy
muszą wiedzieć jak najbardziej konkretnie, jak przebiegać będzie filmowanie i dyskusja. Potrzebne są
jasne, przejrzyste ustalenia, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń dla wykonania nagrań i coachingu.
Uczestnicy będą mieli wiele pytań, wątpliwości, niepewności, którymi chcą się podzielić i musimy
zapewnić przestrzeń do ich zadania. Gdy będzie miejsce na dyskusję na temat warunków i całej sytuacji,
będzie też otwartość na refleksję i rozwój w coachingu.
Konieczne są ustalenia dotyczące:
Kto wykonuje nagrania?
• coach / trener
• kolega / koleżanka z placówki
• pedagog / psycholog pracujący w placówce
• pracownik współpracującej instytucji np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, Instytutu
Komeńskiego itp.
• inna osoba (jaka?)
Kto jest coachem / trenerem?
• coach związany z placówką lub szerzej z wychowaniem i edukacją przedszkolną
• badacz
• opiekun stażu, mediator, mentor
• zawodowy trener / coach
• kolega z pracy
• osoba z zewnątrz
Nagrywanie: w jaki sposób i jak długo?
Nagrywanie można (i tak sugerujemy) wykonać za pomocą małego urządzenia - na przykład smartfonu
lub iPhone– nawet bez dodatkowego nagrywania dźwięku. Poza tym, że są to urządzenia dostępne,
to mniej rozprasza dzieci, po chwili nie zwracają uwagi.
Osoba nagrywająca powinna ustawić się tak dyskretnie, jak to możliwe, ale też dać dzieciom chwilę
czasu na przyzwyczajenie się do kamery. Można nagrać filmik próbny i im pokazać, a nagrywanie
rozpocznie się dopiero po ustalonym sygnale. Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci bardzo szybko
przestają się krępować obecnością dodatkowej osoby z telefonem.
Powinniśmy także z góry ustalić czas trwania nagrań. Sugerujemy robienie krótkich nagrań, np. 10
minut. Osoba nagrywająca informuje, że nagranie zostało zatrzymane.
Zgody (informed consent)
Zgodnie z zasadami etyki badan oraz ochrony danych osobowych RODO konieczne jest także uzyskanie
zgody od uczestników lub w przypadku dzieci także od rodziców. Szczegółowe zapisy zgody mogą się
nieznacznie różnić w zależności od kraju, podstawowe konieczne elementy przedstawiamy poniżej:
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Zgoda na wykorzystanie nagrań wykonanych
w ramach międzynarodowego projektu TRACKs
Drodzy Rodzice,
Dbamy o Wasze dzieci. Dlatego my, nauczyciele / opiekunowie / wychowawcy, staramy się nieustannie
doskonalić w naszej pracy. Jedną z możliwych dróg jest uczenie się od nauczycieli czy wychowawców
zajmujących się opieką nad dziećmi w innych krajach europejskich.
Współpracujemy z ośrodkami opieki nad dziećmi i przedszkolami z Włoch i Belgii. Co zamierzamy zrobić?
Będziemy tworzyć obrazy filmowe / nagrania video z naszych codziennych praktyk, abyśmy mogli jeszcze
raz „zobaczyć, co robimy”. Obejrzymy te nagrania z trenerem oraz z naszymi włoskimi i belgijskimi kolegami
i koleżankami. Jesteśmy przekonani, że pomoże nam to poprawić nasze umiejętności i rozwijać się dla
dobra dzieci!
Dlatego chcielibyśmy poprosić Pana / Panią o zgodę na nagranie fragmentów zajęć w tym przedszkolu.
Gwarantujemy, że nagrania NIE będą wykorzystywane do celów publicznych. Używamy ich TYLKO do
coachingu i pokazania ich naszym partnerom w projekcie. Zachowamy nagrania do końca projektu
(wrzesień 2020), a potem zostaną zniszczone. Gwarantujemy również, że Twoje dziecko (dzieci) nie będzie
widoczne, jeśli nie wyrazi Pan / Pani na to zgody.
Czy mają Państwo jakieś pytania?
W razie potrzeby jesteśmy do dyspozycji (tel….……………………………mail: …………………………….)
Potwierdzam, że udzielono mi wszelkich potrzebnych informacji dotyczących celów projektu TRACKs
oraz mojego uczestnictwa. Miałem/am możliwość zadawania pytań		
Potwierdzam, że jestem świadomy/a, że moje uczestnictwo / uczestnictwo mojego dziecka
jest dobrowolne i mogę w każdej chwili zrezygnować.
Rozumiem, że moje dane osobowe pozostaną anonimowe, a informacje, które mogłyby mnie
zidentyfikować zostaną zmienione
Zgadzam się na udział mojego dziecka w badaniu
NIE zgadzam się na upublicznianie wizerunku mojego dziecka
___________________
Imię i nazwisko

__________
Data

________________
Podpis

2 – Wyjaśnienie modelu teoretycznego i ramy pojęciowej
Kluczowym warunkiem analizy nagrań i video coachingu jest dobra i oparta na podstawach naukowych
struktura umożliwiająca spojrzenie na nagrania poprzez pryzmat celów. Jeśli posiadamy ramy, to nie
działamy tylko poprzez pryzmat intuicji czy wrażeń, ale tworzy ustrukturalizowany proces.
Struktura zapewnia możliwość omawiania nagrań z innymi osobami, ponieważ zapewnia nam wspólny
język.
Sugerujemy stosowanie ramy opartej na pytaniach: „Czego potrzebuje to dziecko / te dzieci podczas
interakcji? Jakie działania widzimy?” zgodnie ze wspólną filozofią: oglądamy i rozmawiamy o obrazach
z perspektywy dzieci, aby przez nią dojść do perspektywy nauczyciela / opiekuna / wychowawcy.
Ważne jest również, aby zapewnić zgodność ram z koncepcją wczesnej edukacji i opieki danego kręgu
kulturowego.
37

Istnieją różne ramy koncepcyjne, które mogą być przydatne w video coachingu. Dobrym pomysłem
może być poszukanie ram, które są już stosowane w środowisku przedszkolnym.
W naszym projekcie są to omówione w części 1:
•

koncepcja 7 dźwigni, opartej na flamandzkim projekcie “Little Children, Big Opportunities”.
Dla naszych celów szczególnie przydatne są 4 dźwignie Jakościowej Interakcji.
Pozostałe 3 zintegrowaliśmy w zasadę “ciepłych” (przyjaznych) relacji;

•

koncepcja Interakcji Wysokiej Jakości11 (Gevers Deynoot-Schaub e.a., 2009) zrekonstruowana
w projekcie ‘VerBEELDing’ (Bracke e.a. 2014).

Ostatecznie nasz koncepcja zakłada analizę przez pryzmat sześciu założeń:
1 – Dziecko potrzebuje uważnej reakcji;
2 – Dziecko potrzebuje być i bawić się z innymi;
3 – Dziecko potrzebuje struktury i bezpieczeństwa;
4 – Dziecko potrzebuje rozmowy i wyjaśnień;
5 – Dziecko chce zrozumieć świat i rozwijać się;
6 – Dziecko chce eksperymentować i doświadczać.
Interakcyjne potrzeby są w zasadzie takie same dla każdego dziecka, ale szczególną uwagę należy
zwrócić na dzieci wrażliwe lub z grup narażonych na wykluczenie społeczne.

Rama obserwacyjna Jakościowej Interakcji z perspektywy dziecka
Integration of the NCKO-Kwaliteitsmonitor, research ‘VerBEELDing’ (University college Artevelde) and the
levers of the project ‘Little Children, Big Opportunities’

Bogaty język : Dziecko potrzebuje rozmowy i wyjaśnień
Dziecko potrzebuje, by stwarzać mu okazję do mówienia: wypowiadania słów, formułowania
zdań, myśli o własnych zainteresowaniach. Dziecko się wtedy wyrażania siebie, uczy się od
odpowiedzi na otwarte pytania. Dzieci narażone na wykluczenia potrzebują więcej okazji do
mówienia. Dziecko lubi rozmawiać z innymi dziećmi. Dziecko uczy się, gdy słucha innych dzieci.
Dziecko lubi używać wyrazistego, komunikatywnego języka.

11
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Dziecko najlepiej rozumie język dostosowany do jego poziomu językowego. Dziecko uczy się
najwięcej poprzez „naturalny” i autentyczny język w naturalnym kontekście. Dziecko potrzebuje
bogatej interakcji językowej również w każdej sytuacji w ciągu dnia. Dziecko jest inspirowane
bogatym modelem językowym. Dziecko uczy się poprzez konstruktywne językowe reakcje.

Ciepłe, przyjazne relacje
Dziecko potrzebuje uważnej reakcji. Dziecko potrzebuje uwagi, ciepła i wsparcia emocjonalnego.
Dziecko pokazuje, gdy potrzebuje pomocnych reakcji. Dziecko cieszy się miłym dotykiem,
bliskością fizyczną, kontaktem wzrokowym, uśmiechem, przyjemnym głosem i dzieleniem
się radością. Dziecko chce czuć się dobrze i być zaangażowane. Dziecko lubi się naśladować
i szuka potwierdzenia poprzez zachowanie lustrzane i opisywanie. Dziecko cieszy się i uczy dzięki
ekspresji nauczyciela / wychowawcy.
Dziecko potrzebuje być i bawić się z innymi. Dziecko lubi kontaktować się z innymi dziećmi.
Dziecko cieszy się uznaniem i potwierdzeniem w interakcji z innymi dziećmi. Dziecko chce bawić
się razem, również swobodnie z profesjonalistą. Dziecko uczy się ról społecznych. Dziecko lubi
mieć wsparcie w sytuacjach konfliktowych.
Dziecko potrzebuje struktury i bezpieczeństwa. Dziecko lubi jasne i przewidywalne środowisko.
Dziecko ceni sobie konsekwencję i szacunek podczas zawierania umów. Dziecko jest najbardziej
wrażliwe na komunikaty typu “ja”, gdy wykazuje niedopuszczalne zachowanie. Dziecko może
nauczyć się mocy empatii. Dziecko lubi humor.

Poznanie: Dziecko chce zrozumieć świat i rozwijać się
Dziecko uwielbia wyzwania. Dziecko lubi się rozwijać we własnym tempie. Dziecko potrzebuje
wolności wyboru, a także stymulacji i czasu: musi mieć czas, by myśleć o odpowiedziach na
pytania, rozumować, rozmawiać, porównywać, zastanawiać się, planować, patrzeć w przyszłość,
rozwiązywać problemy. Dziecko uczy się w atmosferze refleksji i uznania. Dziecko potrzebuje
stymulującej przestrzeni, która odpowiada jego zainteresowaniom i potrzebom (w tym zabawy).

Ekspresja: Dziecko chce eksperymentować i doświadczać
Dziecko chce przebywać w stymulującym środowisku. Dziecko lubi próbować. Dziecko chce
odkrywać, eksperymentować, odkrywać, badać, działać. Dziecko cieszy się pozytywnymi
reakcjami. Dziecko lubi rozmawiać o czynach, uczuciach, doświadczeniach. Dziecko potrzebuje
bezpieczeństwa w stymulującym otoczeniu.

3. Oglądanie nagrań i dyskusja dotycząca ich treści
Na kiedy zaplanować rozmowę coachingową? Dobrym pomysłem jest, aby nie planować jej natychmiast
po nagraniu. Pozostawienie kilku dni odstępu pozwala trenerowi na pokonanie dystansu do samego
momentu nagrywania. Nagrywanie budzi emocje, może prowadzić do przypisywania wartości tylko na
zasadzie, że się przy czymś było. Te uczucia mogą zniekształcać proces.
Prawdziwy coaching zaczyna się, gdy trener nauczyciel/wychowawca zaczyna wspólnie z nauczycielem
/ wychowawcą oglądać nagranie i omawiać je. Prawdopodobnie pierwsze minuty zajmują te tzw.
pierwsze reakcje, jak: „Czy to naprawdę tak brzmi? Czy to mój głos?”, „Och, wyglądam na naprawdę
zestresowaną!”. To są niezbędne momenty, by pokonać stres pierwszej konfrontacji z sobą na nagraniu.
Rolą trenera jest jedynie „odzwierciedlenie” reakcji, zapewnienie czasu i miejsca na pierwsze niepewne
i wrażliwe reakcje oraz uspokojenie: „Więc myślisz, że twój głos jest…?”, „A więc wydajesz się sobie
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tutaj zestresowana?”,
W coachingu chodzi o refleksję - i stymulowanie refleksyjnej postawy u profesjonalisty, w zespole,
w całym środowisku ECEC. Te refleksje mogą się dokonywać:
•
•
•

między trenerem a nauczycielem/ wychowawcą,
między trenerem a zespołem nauczycieli,as a team reflection,
wewnątrz zespołu,

Poniżej przedstawiamy cztery etapy analizy i dyskusji nad nagraniami:
•
•
•
•

skupienie się na dzieciach,
„zamrażanie” i “przewijanie chwil”,
skupienie się na sobie jako profesjonaliście,
refleksji zespołowej.

1 – Koncentracja na dzieciach
W okresie między wykonaniem nagrania a rozmową coachingową trener przekazuje nagranie
nauczycielowi - ponieważ jest on jego właścicielem. Nauczyciel decyduje, czy obejrzeć zdjęcia
przed sesją coachingową, czy też obejrzeć je dopiero razem z trenerem. Niezależnie od decyzji
jest bardzo prawdopodobne, że osoba, która ogląda, skupi się najpierw na całości, np. na całym
punkcie dnia, którego dotyczyło nagranie i na emocjach z tym związanych. Trener może zachęcić
nauczyciela do “wyjścia” z tego stanu i skupieniu się na dzieciach. Dzięki temu będzie mógł
obserwować konkretne interakcje.
Trener może poprosić nauczyciela o wybranie określonego fragmentu nagrania do omówienia.
Wyboru można dokonać też przed sesją coachingową. Pomocą mogą służyć pytania takie, jak:
„dlaczego to wybierasz? co widzisz? “, „ czy są tu jakieś szczegóły, które Cię zaskakują, które cię
pociągają, których nie widziałeś w tamtej chwili, które wywołują uśmiech, chwytają cię za serce,
które uważasz za cenne, coś, co cię „ogrzewa”, coś, co cię denerwuje, chwila, o której chcesz
rozmawiać? ”. W każdym wypadku na tym etapie nacisk kładziemy na dzieci, a nie zachowania
nauczyciela.
Zakładamy, że „analizowanie krótkich chwil daje świetny wgląd w całość”. W metodzie coachingu
wideo nazywa się to mikroanalizą: konkretnym i dokładnym spojrzeniem na to, co dzieje się
w krótkim okresie czasu. Można to ująć jako cykliczny proces:
•
•
•
•

dziecko podejmuje działanie: dziecko mówi, wskazuje coś…
nauczyciel to zauważa lub nie (recepcja),
nauczyciel reaguje pozytywnie na inicjatywę dziecka - lub nie,
pojawia się efekt wynikający z (nie)odebrania i (nie)potwierdzenia, np. dziecko powtarza
działanie (lub nie) lub zmienia, czasem wzmacnia siłę wyrazu.

W naszym stadium przypadku zawartym w „Lekcjach z projektu – repozytorium wiedzy,
doświadczeń i dobrych praktyk” opisujemy szczegółowo przebieg tego procesu na przykładzie.
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inicjatywa dziecka

efekt odbioru

interakcja

recepcja /
odbiór

potwierdzenie
odbioru

źródło: Steunpunt video-inetractiebegeleiding (2012)

Szczegółowe omawianie tych krótkich chwil, badanie i nazywanie tego, co się dzieje, dostarcza
wystarczającej ilości „pożywki do przemyślenia”. Poczucie koncentracji na dzieciach jest siłą napędową
dyskusji, np.: „Czy są jakieś momenty w tym fragmencie, w których widziałeś inicjatywy dzieci i na
której inicjatywie chciałbyś się skoncentrować?”
Ważne jest również patrzenie na chwile, w których „dobrze się układa”: gdzie dzieci i nauczyciele
odnajdują się w swoich inicjatywach i reakcjach. Są to chwile, w których dzieci wyraźnie potwierdzają,
że ich potrzeby zostały zaspokojone. Czyniąc to, trener może bardzo dokładnie określić, co się dzieje
w świetle wybranej koncepcji teoretyczne.
W każdym nagraniu są chwile, o których warto porozmawiać, nawet gdy przy pierwszym oglądaniu
mieliśmy inne zdanie. Każde nagranie ma dobre chwile, w których dzieci i nauczyciele pokazują swoją
siłę. Podsumowując w kontekście video coachingu suma małych fragmentów jest warta więcej niż
całość!

2 – “Zamrażanie” i “przewijanie”
Czym jest “zamrożenie obrazu”? Może być wykonane przez trenera lub nauczyciela. Zdarza się
w momencie, gdy jeden z nich jest zaskoczony tym, co widzi, lub jest zaskoczony działaniami dziecka...
Jest to moment na zatrzymanie oglądania i zadanie pytań o tę interakcję.
Zatrzymanie oglądania w tym momencie daje możliwość przyjrzenia się szczegółom: wyraźnego
wskazania i nazwania tego, co dzieje się z dzieckiem, innymi dziećmi nauczycielem itp. Zamrożenie
obrazu jest też sygnałem, że nadszedł czas na dialog. Zamrażanie można też stymulować, np. prosząc
nauczyciela o wybranie i zatrzymanie szczególnie miłej chwili dziecka i zadając pytania: „Co ono robi?
Co ty robiłeś/aś? A wcześniej? A co stanie się później?”…
Nagrania umożliwiają również każdemu uczestnikowi przewijanie i ponowne oglądanie obrazów tak
często, jak to konieczne, aby zbadać wystarczająco szczegółowo i opisać konkretnie to, co widzisz.
Inicjatywa jest zazwyczaj po stronie nauczyciela, trener może wtedy zapytać dlaczego dana osoba chce
zobaczyć fragment po raz drugi. Ale i trener może czasem zdecydować o zamrożeniu lub przewinięciu
obrazu do tyłu. Jest to forma wsparcia uczestników, ponieważ oni sami mogą początkowo mieć
tendencję do przeoczania szczegółów. Zamrożenie jest również możliwe, gdy omawiany jest pewien
aspekt, który był ważny w poprzednich sesjach.
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3 – Koncentracja na nauczycielach i wychowawcach
Podczas wspólnego oglądania obrazów nacisk kładziony jest przede wszystkim na dzieci: „Co robią?
Co naszym zdaniem mówią? Jakie są interakcje między dziećmi? Jakie są interakcje między dzieckiem
a nauczycielem? ”. Jednak skupienie się na dzieciach nie zmienia faktu, że nagrania mają być pomocą
dla nauczycieli w rozwoju zawodowym, uzupełniamy więc rozmowę o kolejne pytania: „Co mogę zrobić,
aby ...? Co mogę powiedzieć ...? ”
Skupiając się na potrzebach dzieci, nauczyciel skupi się też na swoim zachowaniu podczas interakcji
z dziećmi. Koncentracja na dzieciach zachęca do refleksji i spojrzenia na siebie. Nauczyciel myśli o swoich
reakcjach (lub ich braku), ale także o swoim spojrzeniu na dzieci, wsparciu itp. Trener może wesprzeć
ten proces refleksyjnymi pytaniami: „Czego się z tego uczysz na temat tego, co uważasz za ważne
w kontaktach z dziećmi?”, „Jak to pasuje do wizji pracy przedszkola?”.
Wyciągając / abstrahując z nagrania małe znaczące i pozytywne chwile, trener przyjmuje podejście
doceniające. Wskazuje, że nauczyciel widzi sygnały dzieci, a ponadto podkreśla reakcje i inicjatywy
nauczyciela w konkretnych sytuacjach. Wspiera to profesjonalistę i sprawia, że może się rozwijać,
np. „Następnym razem chcę zobaczyć…”, „Chcę to zmienić ...”

4. Czas zespołowej refleksji
Równie ważny jak wzrost i profesjonalizacja pojedynczego nauczyciela, jest rozwój całego zespołu
(patrz pomysły na „kompetentny system” w Części 1) i wzmocnienie kultury refleksji. Dyskutując
o swoich wrażeniach, spostrzeżeniach i przemyśleniach – z nagraniami jako środkiem – zespół będzie
się rozwijał jako całość. Niezbędnym warunkiem wstępnym takiej dyskusji jest zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa i zagwarantowanie, że każdy uczestnik będzie mógł przedstawić swoje własne
przemyślenia i opinie.
Jak wspomniano wcześniej, to nauczyciel jest właścicielem nagrań. On lub ona decyduje, , które obrazy
będą pokazywane i co może / powinno być przedmiotem dyskusji zespołu. Ponownie, podobnie
jak w przypadku indywidualnego video coaching, refleksje są ukierunkowane na wzrost, powinny
być doceniające i zachęcające: „Co widzisz w tych fragmentach? Jakie są twoje pierwsze wrażenia
i przemyślenia? Czy rozpoznajesz to, co robi lub wyjaśnia Twój kolega? Czy prowadzi to do nowych
informacji, pomocnych np. w interakcji z niektórymi dziećmi? Czego tu możemy się nauczyć jako zespół?
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