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Dzień szkoleniowy: Zarządzanie przypadkiem
INPRO - Dzień szkoleniowy: Zarządzanie przypadkiem
Treści

Czas
30
minut

Cel
Poznanie innych
uczestników oraz
ich oczekiwań co
do kursu w celu
ułatwienia
komunikacji i
współpracy w
późniejszym
etapie kursu.

90120
minut

Zagłębienie się w
trudne przypadki
uczestników;
Odnalezienie i
analiza
wspólnych
problemów;
Stymulacja
szerokiej wiedzy i
doświadczenia
uczestników;
Dzielenie się
fachową wiedzą.

Proponowane
punkty
odniesienia do
zawarcia w
odpowiedziach
uczestników
siedzących w
kręgu i
przekazującyc
h sobie
nawzajem
kartki zgodnie
ze
wskazówkami
zegara.
1.Problem,
2.Hipoteza,
3.Proponowan
e narzędzia
diagnostyczne,
4.Analiza
wiedzy o
problemie.

Wniknięcie w
naturę sieci

Diagram z
nazwami

120‟

Pytania
naprowadzają
ce:
„Kim jestem?”,
„Czego
oczekuję od
kursu?”
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Metody
„Latarka”
Uczestnicy
przedstawiają się:
imię, zawód,
instytucja, zakres
obowiązków a
następnie
werbalizują swoje
oczekiwania
dotyczące kursu.
„Krąg”
Na kartkach papieru
uczestnicy dzielą się
z innymi własnymi
szczególnie trudnymi
przypadkami.
Następnie zgodnie z
punktami odniesienia
sporządzają notatki
kierując się wiedzą
teoretyczną i
doświadczeniem.
Należy podkreślić, że
ćwiczenie to opiera
się zdecydowanie na
wiedzy (wymaga
świadomości
narzędzi
diagnostycznych
oraz hipotetycznego
myślenia
dotyczącego źródła
problemu ). (patrz
str. 8)
„Socjometria”
Uczestnicy piszą na

Materiały/Pomoce
Flipchart do
notowania
oczekiwań każdego
uczestnika co do
treści kursu.

Karty pracy z
punktami od 1 do 4
(odnoszącymi się
do czterech
aspektów), które
mają wziąć pod
uwagę uczestnicy.
Flipchart
zawierający
wyjaśnienie tego co
się kryje za
poszczególnymi
punktami.
Dodatkowo
flipcharta można
użyć do
powieszenia
wypełnionych kart
pracy z
problematycznymi
przypadkami.

Karteczki w
różnych kolorach

120‟

ekspertów,
zbudowanej dla
potrzeb
konkretnego
przypadku, rolę
poszczególnych
specjalistów i
zależności
pomiędzy nimi.

zawodów
takimi jak
psycholog,
pedagog,
nauczyciel,
logopeda itd.

Odkrywanie
kluczowych
obszarów, które
wymagają
udoskonalenia w
zarządzaniu
przypadkiem.

Uczestnicy
prowadzą
ożywioną
dyskusję
wokół tematów
i kwestii
związanych z
procesem
zarządzania
wybranym
przypadkiem.
Określają i
werbalizują
obszary
wymagające
udoskonalenia
,aw
końcowym
etapie,
nazywają
dostępne
narzędzia i
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przygotowanych
karteczkach różnych
kolorów i/lub
kształtów nazwy
specjalistów
zaangażowanych w
rozwiązywanie
wybranego
przypadku i układają
je na flipcharcie.
Oddalają je od siebie
bądź zbliżają, by
odzwierciedlić
intensywność
współpracy i w
konsekwencji
wniknąć w istotę
zależności między
ekspertami. (patrz
str. 7)
„Diagram typu pająk”
Używając trzech
koncentrycznych
okręgów:
najmniejszego,
średniego i
największego
zewnętrznego oraz
liczb, które one
oznaczają, czyli
odpowiednio 0, 50 i
100 uczestnicy
oceniają aspekty
zarządzania
przypadkiem
(wybranym przez
siebie). W ten
sposób
automatycznie
odkrywają obszary
współpracy, które
muszą zostać

(czerwone, żółte,
zielone) i/lub w
różnych kształtach.

Narysowany na
flipcharcie diagram
typu pająk i kartki
do zapisywania
obszarów/
aspektów, które
poddane są
następnie ocenie
(zobacz diagram
przedstawiający
diagram-pająk na
www.inprochildcare.eu).

środki.
90‟

Spojrzenie na
trudne przypadki
z innej
perspektywy
poprzez
zauważenie nie
tylko zagrożeń ale
również
możliwości.

30‟

Refleksje na
temat korzyści z
kończącego się
już szkolenia;
Ocena
efektywności
zastosowanych
metod.

S (strengths)mocne strony
W
(weaknesses)słabe strony
O
(opportunities)
- możliwości
T (threats)zagrożenia

Uczestnicy
dzielą się
swoimi
refleksjami na
temat korzyści
ze szkolenia.
„Czego
nauczyliście
się podczas
kursu?”
„Czego
nauczyliście
się od innych
uczestników?”
„Które metody
uważacie za
szczególnie
przydatne?”
itd.
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udoskonalone.
(patrz str. 9)
„Analiza typu SWOT”
Uczestnicy analizują
wybrany przypadek
(lub kilka z nich)
mając w ten sposób
okazję spojrzeć na
niego (na nie) z innej
perspektywy.
Wymieniają zarówno
mocne jak i słabe
strony. (patrz str. 6)
Dyskusja w grupach
sterowana przez
prowadzącego.

Karta pracy z
diagramem (który
dzieli kartkę ma
cztery kwadraty):
mocne strony,
słabe strony,
możliwości i
zagrożenia.

Flipchart do
notowania korzyści
wspomnianych
przez uczestników.

Zarządzanie przypadkiem : Metody
Tytuł

Analiza typu SWOT

Czas

90`

Materiały

Karty pracy, flipchart.

Opis ćwiczenia

SWOT (z języka angielskiego) to abrewiatura, w której poszczególne
litery oznaczają takie aspekty jak: S- strengths, czyli mocne strony, Wweaknesses, czyli słabe strony, O-opportunities, czyli możliwości
(potencjał) i w końcu T- threats, czyli zagrożenia. Prowadzący
szkolenie rozdaje karty pracy i prosi grupę o wymienienie
pozytywnych i negatywnych konsekwencji procesu zarządzania
przypadkiem i to zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości. Należy
wziąć cztery aspekty pod uwagę tzn. mocne strony, słabe strony,
możliwości i zagrożenia. Pierwsza faza ćwiczenia jest realizowana w
małych grupach, a następnie już na forum dyskusji poddane są
rezultaty pracy w tych samych grupach. Przy czym najważniejsze
aspekty wynotowywane są na flipcharcie.
Poszerzenie perspektywy.

Cel

Reflleksje

Rozwijanie umiejętności dostrzegania mocnych stron w procesie
zarządzania przypadkami poszczególnych uczestników, nastawienie
się na szukanie rozwiązań.

Korzyści

Poszerzenie perspektywy, dzielenie się refleksjami na temat
rutynowych czynności nierozłącznie związanych z procesem
zarządzania przypadkiem, dostrzeżenie potencjału, który niesie dany
przypadek.
Uczestnicy często skupiają się na danej sytuacji do tego stopnia, że
nie są w stanie spojrzeć na swój przypadek z szerszej perspektywy.

Przeszkody
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Tytuł

Socjometria

Czas

120„

Materiały

Karteczki w różnych kolorach (czerwonym, żółtym,
zielonym…itd) i/lub kształtach.

Opis ćwiczenia

Uczestnicy biorą tyle karteczek ile osób lub organizacji jest
zaangażowanych we współpracę w danym przypadku. Nazwy
tych osób/instytucji zapisywane są na karteczkach. Kolor
odzwierciedla poziom satysfakcji ze współpracy: zielonybardzo dobra współpraca, żółty- dobra ale z pewnymi
niedociągnięciami i czerwony- współpraca z trudnościami.
Uczestnicy sortują i przylepiają karteczki na flipcharcie. Te,
które są blisko siebie sygnalizują dobrą współpracę, a te które
są oddalone wskazuą na problemy.
Stworzenie przejrzystego diagramu odzwierciedlającego
budowę sieci ekspertów zaangażowanych w zarządzanie
danym przypadkiem.
Moderowana przez prowadzącego szkolenie dyskusja na
temat dostępnych narzędzi i problemów ma na celu
pogłębienie świadomości na temat relacji międzyludzkich w
sieci osób zaangażowanych w zarządzanie przypadkiem oraz
zdobycie wiedzy na temat ukrytych aspektów.
Uczestnicy pogłębiają swoją świadomość co do jakości sieci
ekspertów i możliwości poprawy relacji między nimi.

Cel

Refleksje

Korzyści

Przeszkody

Ćwiczenie to wymaga od uczestników otwartości w dzieleniu
się informacjami o relacjach między ekspertami w istotnym dla
nich przypadku. Jeśli czują się zawstydzeni, należy pomóc im
się otworzyć
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Tytuł

Krąg

Czas

90`-120‟

Materiały

Flipchart, kartki papieru.

Opis ćwiczenia

Na flipcharcie zostały wcześniej napisane pojęcia, które mają
służyć uczestnikom jako punkty odniesienia np. 1. Problem, 2.
Hipoteza, 3. Proponowane narzędzia diagnostyczne, 4.Analiza
wiedzy na temat problemu. Próba wyjaśnienia źródła problemu w
odniesieniu do wiedzy teoretycznej . W zależności od liczby
uczestników i zawodów, które reprezentują praca może odbywać
się w podgrupach lub jednej większej. Uczestnicy siedzą w kręgu,
przed nimi kartka papieru. Każdy opisuje jeden przypadek,
problem, czyli realizuje punkt 1 z flipchartu. Następnie każdy
uczestnik podaje swoją kartkę drugiej osobie siedzącej po lewej
stronie (zgodnie ze wskazówkami zegara), która dodaje
komentarz do danego przypadku realizując punkt 2. Ćwiczenie
jest kontynuowane w ten sam sposób aż do momentu kiedy
wszystkie punkty zostaną wzięte pod uwagę i wszystkie kartki
wypełnione wymaganymi informacjami. Następnie trener
prezentuje rezultaty. W zależności od opisanych przypadków,
zawodów uczestników prowadzona jest dyskusja.
Dzielenie się problemami, odkrywanie przeszkód, możliwe, że
podobnej natury (uczucie typu „Nie jestem sam”),
wypracowywanie rozwiązań.
Ćwiczenie zmusza uczestników, by odnieśli się do swojej
szerokiej wiedzy na temat diagnozowania problemu, angażowania
ekspertów, wiedzy dotyczącej prawnych możliwości i przeszkód.
W ten sposób następuje u uczestników podwyższenie
świadomości. Ćwiczenie umożliwia również znalezienie rozwiązań
problemów, które mają obecnie lub z którymi będą się musieli
zmierzyć w przyszłości.
Ćwiczenie może być szczególnie efektywne i udane w grupie
pracujących w zawodzie nauczycieli (kształcenie ustawiczne).

Cel

Refleksje

Korzyści

Przeszkody

Samo ćwiczenie wymaga szerokiej wiedzy na temat systemu
edukacji. Jeśli w danym kraju zostały niedawno wprowadzone
reformy, może to być źródłem problemów, a uczestnicy mogą
czuć się przytłoczeni zadaniem.
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Tytuł

Diagram typu ‚Pająk’

Czas

120`

Materiały

Karty pracy, flipchart.

Opis ćwiczenia

Prowadzący szkolenie rysuje na flipcharcie trzy koncentryczne
okręgi dodając osiem do dziesięciu nóg pająka, zaczynając od
najmniejszego wewnętrznego okręgu. Uczestnicy proponują
aspekt dla każdej z tych nóg, na przykład, „Jakość współpracy“,
„Złożoność przypadku“, „Przeszkody natury prawnej“…itd..
Następnie decydują ile punktów należy przyznać, by
odzwierciedlić wagę danego aspektu dla dobrego przebiegu
procesu zarządzania przypadkiem oraz by odnieść się do
poziomu satysfakcji z obecnego stanu rzeczy. Liczba punktów,
które można przydzielić to 0 w samym środku (wspólnym)
okręgów, 50 na średnim okręgu i wreszcie 100 na zewnętrznym
największym okręgu. Następnie uczestnicy prowadzą dyskusję na
temat największych rozbieżności w diagramie typu spider, celem
której jest zwrócenie uwagi na obszary wymagające poprawy i
zaproponowanie rozwiązań.
Określenie i zwerbalizowanie obszarów wymagających poprawy,
jak również istniejących narzędzi do ich udoskonalenia.

Cele

Refleksje

Wymiana doświadczeń związanych z poszczególnymi
przypadkami pomiędzy uczestnikami, jak również pomysłów na
rozwiązanie problemów w ramach danego przypadku.

Korzyści

Pogłębianie perspektywy. Poznawanie toku procesu zarządzania
przypadkiem poszczególnych uczestników daje szansę
poszerzenia świadomości co do potencjału i możliwości w
odniesieniu do obszarów wymagających poprawy.
Uczestnicy mogą mieć problem z przeprowadzeniem otwartego
dialogu i z dzieleniem się konfliktami i trudnościami w ramach
rozwiązywania danego przypadku.

Przeszkody
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Dzień szkoleniowy: Rejestrowanie edukacyjnego i
indywidualnego rozwoju dziecka koncentrując się na interwencji
we wczesnym etapie dzieciństwa (1)
INPRO Dzień szkoleniowy: Rejestrowanie edukacyjnego i indywidualnego
rozwoju dziecka koncentrując się na interwencji we wczesnym etapie
dzieciństwa (1)
Czas
Cel
Treść
Metoda
Materiały
20‟
Rozgrzewka.
Komunikacja,
Każdy z
wymiana
uczestników
informacji.
przedstawia się,
podając swoje
imię oraz dwa
powody, dla
których wybrał
swój zawód;
Trener
przedstawia
program dnia.
25‟
Zarysowanie
W jakich
Dyskusja w
Tablica typu
tematu i
sytuacjach
grupie, burza
flipchart.
napotykanych
dokumentuje się
mózgów; trener
problemów.
edukacyjny i
zapisuje
indywidualny
doświadczenia z
rozwój dziecka?
praktyki
Jak wy dzielicie się uczestników na
i
tablicy typu
rozpowszechniacie flipchart.
te informacje w
swoim zespole? W
jaki sposób
zaangażowani są
rodzice w tym
procesie? Jak
dzielicie się tymi
informacjami z
innymi
instytucjami, które
również pracują z
dziećmi? Gdzie
napotykacie na
trudności przy
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25‟

Zapoznanie się z
podstawowymi
aspektami
współpracy
interprofesjonalnej.

dzieleniu się
obserwacjami i
dokumentacją z
innymi
profesjonalistami i
instytucjami.
Dlaczego? itp.
Zgłębianie
kluczowych
tematów, szans i
trudności.
Umiejscowienie tej
kwestii w temacie
obserwowania i
rejestrowania
edukacyjnego i
indywidualnego
rozwoju.
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Interaktywny
wkład
uczestników
Współpraca
interprofesjonalna.

Projektor,
laptop.

INPRO Dzień szkoleniowy: Rejestrowanie edukacyjnego i indywidualnego
rozwoju dziecka koncentrując się na interwencji we wczesnym etapie
dzieciństwa (1) c.d.
Czas
Cel
Treść
Metoda
Materiały
25‟
Umieszczenie
W obrębie obszaru
Małe grupy (3-4
PowerPoint,
kwestii w
„rejestrowanie
osoby), przykład
karty pracy,
szerszym
edukacyjnego i
wzięty z praktyki
projektor,
kontekście
indywidualnego
uczestników
laptop.
tematycznym.
rozwoju dziecka” każda (jeśli nie ma
grupa rozpoznaje
przykładu,
sytuację, w której
podaje go trener,
pojawia się potrzeba
patrz www.inprowspółpracy
childcare,eu),
interprofesjonalnej.
grupa prezentuje
Dlaczego ma ona
wyniki.
sens? Jak należy
postępować, aby
nawiązać taką
współpracę? Badanie
możliwych problemów.
30‟
Uświadomienie
Kwestie zasługujące na Interaktywny
PowerPoint,
uczestnikom
uwagę:
wkład
karty pracy,
istnienia
Którą metodę uważasz
uczestników.
projektor,
różnych metod i za najbardziej
Rozmowa z
laptop.
technik
skuteczną przy
trenerem
stosowanych
rejestrowaniu i
wyjaśniająca
przy obserwacji
dzieleniu się
aktualne
rozwoju i
informacjami? Kto jest
nastawienie i
zapisywaniu
zaangażowany i
techniki.
wyników;
dlaczego?
rozważenie
Różne style
zalet i wad
komunikowania się –
każdej z nich.
co podlega obserwacji i
rejestrowaniu? Czy
zastosowane metody i
techniki są jednakowo
precyzyjne i
transparentne? Co z
narzędziami
obserwacji: jaka jest
różnica pomiędzy
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zwykłą orientacją, a
standaryzacją? Która
jest stosowana? Jaka
jest różnica pomiędzy
pedagogiczną a
terapeutyczną
diagnozą i która jest
stosowana? Na co
kładzie nacisk dane
podejście i jaki to ma
wpływ na
podejmowanie decyzji
edukacyjnych i
pedagogicznych?
Jak wiele osób jest
zaangażowanych w
prowadzenie
obserwacji i
rejestrowanie wyników i
jak często dochodzi do
wymiany informacji
pomiędzy nimi? Jak
długo trwa obserwacja?
Jak wyglądają
obserwacje poczynione
tutaj w porównaniu z
obserwacjami, na
przykład, nauczycieli z
przedszkola, którzy
pracowali z dzieckiem
na co dzień? Co w
sytuacji, gdy pedagog
wczesnoszkolny ma
inne zdanie na temat
rozwoju dziecka?
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INPRO Dzień szkoleniowy: Rejestrowanie edukacyjnego i indywidualnego
rozwoju dziecka koncentrując się na interwencji we wczesnym etapie
dzieciństwa (1) c.d.
Czas
Cel
Treść
Metoda
Materiały
60‟
Wymiana
Uświadomienie jakiego Praca w małych
Tablica typu
informacji.
rodzaju informacje są
grupach;
flipchart.
potrzebne, aby lepiej
prezentacja
zrozumieć inne
wyników na
profesje i ich podejście forum ogólnym.
do zagadnienia i vice
versa: co oni muszą
zakomunikować innym
profesjonalistom, z
którymi pracują.
Uczestnicy w grupach
przedstawiają w
ogólnym zarysie
kwestie i tematy
omawiane poprzednio i
notują pytania, aby
uzyskać informacje od
innych profesjonalistów
na temat ich podejścia
do rejestracji i
obserwacji.
20‟
Uświadomienie
Znaczenie partnerstwa Interaktywny
Projektor,
kluczowych
z rodzicami: kluczowe
wkład
laptop.
kwestii ustalenia tematy i
uczestników
partnerskich
konceptualizacje,
Dyskusja
stosunków z
główne trudności,
prowadzona
rodzicami.
doświadczenia
przez trenera.
zgromadzone w czasie
prowadzenia badań,
główne kwestie, o
których należy
pamiętać.
80‟
Uzyskanie innej
Zespół analizuje słabe
Analiza SWOT
Arkusze z
perspektywy w
i mocne strony, szanse partnerstwa z
diagramem
kwestii
i zagrożenia dotyczące rodzicami. (patrz (który dzieli
partnerstwa z
partnerstwa z
str. 6)
przestrzeń na
rodzicami
rodzicami w kontekście
cztery

14

dostrzegając
szanse, a nie
tylko
zagrożenia;
uzyskanie
rozwojowego i
strategicznego
poglądu.

obserwacji i
rejestrowania rozwoju
(możliwe pytania
nasuwające się w
trakcie analizowania
to: jaka jest twoja
definicja partnerstwa z
rodzicami? W jakich
sytuacjach czujesz się
niekomfortowo w
kontakcie z rodzicami
jak dochodzi do
obserwacji i
rejestrowania rozwoju?
Jak zaangażowani są
rodzice w
przekazywaniu swoich
spostrzeżeń
dotyczących rozwoju
dziecka? Czy są, na
przykład, zapraszani
na rozmowy z
pedagogiem
dziecięcym i
nauczycielem
przedszkola? Jaką rolę
pełni postrzeganie
przez rodziców
rozwoju ich dziecka?
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kwadraty:
mocne strony,
słabe strony,
szanse i
zagrożenia).

INPRO Dzień szkoleniowy: Rejestrowanie edukacynego i indywidualnego
rozwoju dziecka koncentrując się na interwencji we wczesnym etapie
dzieciństwa (1) c.d.
Czas
Cel
Treść
Metoda
Materiały
90‟
Uświadomienie
Trener
Odgrywanie
Karty pracy
istnienia
podsumowuje
scenek „Różne
przedstawiające
różnych stylów
odgrywanie scenek style
kilka różnych
komunikowania
stwarzając
komunikowania
studiów
się; rozwój
atmosferę refleksji, się” (patrz str. 25)
przypadku.
strategii
która ma dotyczyć
radzenia sobie z między innymi
nimi.
mocnych stron i
zagrożeń.
15‟
Podsumowanie
Powrót do tablic
Moderowana
Tablica typu
kluczowych
typu flipchart,
dyskusja w
flipchart,
tematów dnia,
PowerPointa,
grupach.
PowerPoint.
refleksja nad
odgrywania ról.
przerobionym
materiałem.
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Dzień szkoleniowy: Rejestrowanie edukacyjnego i
indywidualnego rozwoju dziecka koncentrując się na etapie
przejścia z przedszkola do szkoły podstawowej (2)
INPRO Dzień szkoleniowy: Rejestrowanie edukacyjnego i indywidualnego
rozwoju dziecka koncentrując się na etapie przejścia z przedszkola do szkoły
podstawowej (2)
Czas
Cel
Treść
Metoda
Materiały
15‟
Rozgrzewka
Komunikacja, wymiana
„Ludzkie domino”: informacji.
trener prosi o
ustawienie się
uczestników w
szeregu zgodnie
z wiodącym
tematem (np.
podobieństwo/
pokrewieństwo
zajęć na świeżym
powietrzu). Każda
osoba kolejno
wyjaśnia swój
związek z
tematem zanim
stanie w szeregu;
trener
przedstawia plan
dnia.
20‟
Zarysowanie Omówienie jak kwestia
Praca w parach,
Tablica typu
kwestii.
„współpracy
„trzyminutowe
flipchart,
interprofesjonalnej”
dialogi”;
papier,
pasuje do „rejestrowania
następnie trener
długopisy.
edukacyjnego rozwoju”
przedstawia
przy przejściu z
uzyskane
przedszkola do szkoły
rezultaty na
podstawowej. Osoba
tablicy flipchart.
prowadząca wywiad robi
Uczestnicy mogą
notatki i może prosić
dodać inne
swojego rozmówcę o
spostrzeżenia.
wyjaśnienie (każda
osoba rozmawia przez
około 5 minut).
20‟
Zapoznanie
Badanie kluczowych
Interaktywny
Projektor,
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się z
podstawowy
mi
zagadnienia
mi
współpracy
interprofesjo
nalne.

tematów, szanse i
trudności.
Umiejscowienie
zagadnienia w temacie
obserwacji i
rejestrowania rozwoju
edukacyjnego.

wkład
uczestników

laptop,
tablica typu
flipchart,
materiały
pomocnicze.

INPRO Dzień szkoleniowy Rejestrowanie edukacyjnego i indywidualnego
rozwoju dziecka koncentrując się na etapie przejścia z przedszkola do szkoły
podstawowej (2) c.d.
Czas Cel
Treść
Metoda
Materiały
25‟
Rozpoznawanie Cel rejestrowania
Interaktywny
PowerPoint,
rozwoju: Co jest celem i
ważnych
wkład
tablica typu
dla kogo? Np. nauczyciel uczestników.
elementów w
flipchart,
przedszkola chce
rejestrowaniu i
materiały
opracować port folio dla
obserwacji
pomocnicze.
każdego dziecka, które
rozwoju.
zostanie przekazane
rodzinie i szkole pod
koniec okresu
przedszkolnego, lub
lekarz prowadzi
obserwację aby określić
czy dziecko jest gotowe
do podjęcia obowiązku
szkolnego, itp.
Metoda i technika
obserwacji i
rejestrowania: Jakie
informacje wchodzą do
port folio i jaki wpływ na
dalszy rozwój dziecka
mają treści tam zawarte?
Jakimi obserwacjami
dzielą się nauczyciele
przedszkoli i szkół? Jaki
rodzaj
obserwacji/informacji jest
ważny dla nauczycieli
szkoły?
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Podejście do
rejestrowania: np.
uczenie się opowiadań,
port folio, raporty,
arkusze ocen, itp. Na co
kładzie się nacisk w
każdym podejściu i jak to
wpływa na
podejmowanie
edukacyjnych i
pedagogicznych decyzji?
Kto jest zaangażowany i
w jaki sposób: Jak wiele
osób zaangażowanych
jest w prowadzenie
obserwacji i rejestracji jej
wyników? Jak długo trwa
obserwacja? Jak
wyglądają obserwacje
poczynione tutaj w
porównaniu z
obserwacjami, na
przykład, nauczycieli w
przedszkolach, którzy
pracowali z dzieckiem na
co dzień? W jaki sposób
poglądy i doświadczenia
rodziców są włączane
i/lub brane pod uwagę?
Co dzieje się gdy rodzice
nie życzą sobie, aby
pewne informacje
zostały przekazane
nauczycielom z obawy,
że będzie to działać na
niekorzyść dziecka (np.
dziecko otrzymywało
specjalną pomoc w
przedszkolu).
Różne style
komunikowania
przedmiotu obserwacji i
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rejestracji: np.
nauczyciele mogą być
skłonni przyjmować
punkt widzenia bardziej
nakierowany na wyniki
działania i osiągnięcia
niż nauczyciele
przedszkoli. Może to
prowadzić do poglądu
ukierunkowanego na
braki. Jak przekazać
taką informację? Ważne
jest aby wyjaśnić kto
stosuje daną
terminologię i czy
wszyscy rozumieją jej
znaczenie. Czy jest
okazja na wymianę
informacji pomiędzy
profesjonalistami oraz
pomiędzy
profesjonalistami i
rodzicami?
INPRO Dzień szkoleniowy: Rejestrowanie edukacyjnego i indywidualnego
rozwoju dziecka koncentrując się na etapie przejścia z przedszkola do szkoły
podstawowej (2) c.d.
Czas Cel
Treść
Metoda
Materiały
60‟
Wymiana
Po zarysowaniu
Praca w
Papier,
informacji.
powyższych zagadnień,
małych
długopisy,
uczestnicy mają
grupach,
tablica typu
opracować, w zakresie
prezentacja
flipchart.
tychże zagadnień i
wyników w
tematów, jakie informacje
ogólnej
muszą przekazać innym
dyskusji.
profesjonalistom, aby
wyjaśnić jakie informacje
są im potrzebne na temat
ich sposobu prowadzenia
obserwacji i rejestrowania
wyników. Jednocześnie
mają zanotować kwestie, o
które muszą zapytać
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20‟

Uświadomienie
kluczowych
kwestii ustalenia
partnerskich
stosunków z
rodzicami.

innych profesjonalistów na
temat ich podejścia do
rejestrowania i obserwacji.
Znaczenie partnerstwa z
rodzicami: kluczowe
tematy i problematyka,
główne trudności,
doświadczenia
zgromadzone w czasie
prowadzenia badań,
główne kwestie, o których
należy pamiętać.
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Interaktywny
wkład
uczestników

Projektor,
laptop.

1

INPRO Dzień szkoleniowy: Rejestrowanie edukacyjnego i indywidualnego
rozwoju dziecka koncentrując się na etapie przejścia z przedszkola do szkoły
podstawowej (2) c.d.
Czas
Cel
Treść
Metoda
Materiały
55‟
Wzmocnienie
Trener przedstawia
„Zespół
Papier,
wrażliwości na
problematykę „zespołu
wewnętrzny”
długopisy,
samego siebie i
wewnętrznego”.
(patrz str. 26)
tablica typu
zrozumienie
Konfrontacja z kilkoma
flipchart.
własnej
wewnętrznymi głosami,
wewnętrznej
które każdy z nas ma w
różnorodności.
sobie, które oceniają i
Świadomość
komentują sytuacje w
konfliktów z
jakich znaleźliśmy się.
samym sobą przy
rozwiązywaniu
problemów, przed
przygotowaniem
się do
partnerstwa z
rodzicami.
90‟
Ćwiczenie empatii Uczestnicy próbują
Odgrywanie ról wobec rodziców.
„wejść‟ w rolę rodziców i „wejście w rolę
zrozumieć ich
rodziców”
postrzeganie sytuacji.
(patrz str.
Konfrontacja z naszym
23,24)
zachowaniem i refleksja
nad nim i jak to może
być odebrane przez
rodziców.
15‟
Podsumowanie
Powrót do tablicy
Moderowana
Tablica typu
kluczowych
flipchart, PowerPointa,
dyskusja
flipchart,
tematów dnia,
odgrywania ról.
grupowa.
PowerPoint.
refleksja nad
przerobionymi
zagadnieniami.
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Rejestrowanie edukacyjnego i indywidualnego rozwoju dziecka:
Metody
TYTUŁ

Alter Ego

Czas

Metoda użyta dwa razy podczas odgrywania ról pt.:„wejście w rolę
rodziców”, około 4-10 minut każda.
Dwa krzesła, sala na tyle duża, aby uczestnicy mogli swobodnie się
poruszać.
Krzesła dla alter ego rodziców są w pewnej odległości i poza polem
widzenia rodziców, ale na tyle blisko, aby zapewnić dobrą
słyszalność. Pozostali uczestnicy obserwują i nic nie mówią.
Rodzice rozmawiają między sobą, dzieląc się uwagami o swoich
odczuciach. Alter ego próbuje uchwycić istotę emocjonalną tego co
powiedziało ego i wyraża to swoimi słowami, odzwierciedlając ego
mówiącego.
Reguły:
1.Rozmawiając ze sobą, rodzicom towarzyszy echo ich alter ego.
Alter ego mówi w pierwszej osobie i skupia się na emocjach odnosząc
się do tego co zostało powiedziane.
2.Wypowiedź jest albo potwierdzona albo odrzucona przez ego (tj.
„Czuję się zrozumiana, nie czuję się zrozumiana”) Nie dodaje się
niczego więcej, nie można zwrócić się do alter ego, ponieważ nikt go
nie widzi.
Wzmocnienie wrażliwości wobec sytuacji i troski o rodziców,
szczególnie ich emocjonalnej strony. Wypracowanie umiejętności
uważnego słuchania i odpowiadania na komunikat, jaki rozmówca
twoim zdaniem przekazał.
Trener musi zdecydować czy to dodatkowe odgrywanie ról w ramach
„wejścia w rolę rodziców” jest pomocne. Może być odebrane jako
zbędne przeszkadzanie. Jako alternatywę, można zastosować je w
fazie refleksji w odgrywaniu roli „empatii”.

Materiał
Opis

Cel

Wnioski
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TYTUŁ

Odgrywanie ról „Wejście w rolę rodziców”

Czas
Materiał
Opis

90‟
Papier, długopisy, tablica typu flipchart, pokoje do konsultacji dla grup.
Faza 1 (30 min): Trener przedstawia przykładową sytuację (patrz
www.inpro-childcare.eu): role zostają przydzielone uczestnikom (np.
nauczyciele szkoły podstawowej, lekarz badający dzieci przed
pójściem do szkoły, nauczyciele przedszkoli, rodzice itp.). Każdy
uczestnik otrzymuje opis roli i wskazówki jak postępować. Każdy
uczestnik ma czas na zapoznanie się ze swoją rolą. „Alter ego” muszą
czekać na rozpoczęcie odgrywania ról. Uczestnicy nie rozmawiają o
swoich rolach i zadaniach. Mogą się jedynie skonsultować się z
trenerem w razie wątpliwości.
Faza 2 (40 min): Uczestnicy decydują jakie podjąć działania w danej
sytuacji: np. każda grupa kontynuuje pracę samodzielnie, zwołuje
spotkanie wszystkich uczestników, zaprasza rodziców na rozmowę,
rozsyłając informacje pocztą, itp. Trener przerywa odgrywanie scenek
dwukrotnie, aby porozmawiać z rodzicami (przy pomocy „alter ego”
przedstawionej wcześniej) i dowiedzieć się, jak sobie radzą, jak
postrzegają sytuację, jak się czują, itp.
Faza 3 (20 min): Trener pyta uczestników, pozostających nadal w
swojej roli, jak czuli się podczas odgrywania roli, podkreśla kluczowe
aspekty tego ćwiczenia.
Wzmocnienie wrażliwości wobec sytuacji i troski o rodziców. Refleksja
na temat własnego sposobu działania i podejścia do rodziców.
Zapoznanie się z tym jak oni „muszą się czuć” w określonych
sytuacjach i co „muszą myśleć”.
Trener musi zapewnić każdemu uczestnikowi pozostanie w swojej roli i
zrozumienie swojego punktu widzenia i doświadczenia. Szczególnie
ważne jest, aby uczestnicy naprawdę zidentyfikowali się ze swoją rolą i
mieli dość czasu, aby zapoznać się z opisem roli na samym początku.
Ważne jest również to, aby nie było żadnej wymiany informacji
pomiędzy stronami przed rozpoczęciem odgrywania ról.

Cel

Wnioski
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TYTUŁ

Odgrywanie scenek „różne style komunikowania się”

Czas
Materiał
Opis

90‟
Papier, długopisy, tablica typu flipchart, pokoje do konsultacji dla grup.
Przykład sytuacji (http://www.inpro-childcare.eu/): grupa podzielona według
stron uczestniczących w danej sytuacji. 2-3 osoby obserwują przebieg
wydarzeń i robią notatki (trener udziela instrukcji na czym każda z tych osób
ma się skupić podczas prowadzenia obserwacji, tj. jak angażują się rodzice,
jak angażuje się każda ze stron, atmosfera interakcji, czy przywódca jest
rozpoznawalny, stosowana terminologia itp.).
Faza 1: (25 min): uczestnicy otrzymują różne instrukcje i każda rola ma
przypisane słownictwo, wyrażenia i terminologie fachową do zastosowania
podczas rozmowy na temat rozwoju dziecka w danym przypadku: np.
wypowiedzi nauczyciela przedszkola koncentrują się na mocnych stronach,
pedagoga dziecięcego na braku orientacji, rodziców (…), dyrektora
przedszkola (….) itp. Każdej grupie daje się czas na zapoznanie się ze swoimi
rolami. Instrukcje jak i opis roli można przedyskutować jedynie we własnej
grupie.
Faza 2 (20 min): strony uczestniczące rozpoczynają wyminę pomiędzy sobą,
albo indywidualnie albo podczas ogólnego potkania (grupa decyduje o
sposobie), biorąc pod uwagę realia omawianego przypadku.
Faza 3 (25 min): uczestnicy, pozostając nadal w swoich rolach, (poproszeni
przez trenera) wypowiadają się na temat swoich odczuć w trakcie odgrywania
roli. Obserwatorzy dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi obserwowanych
zagadnień.
Faza 4 (20 min): uczestnicy „wychodzą” ze swoich ról, trener ułatwia refleksję
na temat odgrywanych ról, między innymi kwestię mocnych stron versus brak
orientacji.
Rozwijanie wrażliwości wobec sposobów odbioru i interpretacji zastosowanych
podczas pracy nad przypadkiem. Pogłębienie zrozumienia wpływu własnego
podejścia i własnej skali ważności (EMPHASIS) (np. mocne strony lub brak
orientacji). Pobudzenie świadomości odnośnie odmiennie zastosowanej
terminologii, wynikających trudności (np. nieporozumienia), ale również
różnych punktów widzenia wyrażonych za pomocą języka. Kolejny krok,
zbadanie i opracowanie możliwych sposobów przezwyciężenia tych trudności.
Trener musi zapewnić każdemu uczestnikowi pozostanie w swojej roli i
zrozumienie swojego punktu widzenia i doświadczenia. Szczególnie ważne
jest, aby uczestnicy prawdziwie zidentyfikowali się ze swoją rolą i mieli dość
czasu, aby zapoznać się z opisem roli na samym początku. Ważne jest
również to, aby nie było żadnej wymiany informacji pomiędzy stronami przed
rozpoczęciem odgrywania ról.

Cel

Wnioski
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TYTUŁ

Zespół wewnętrzny

Czas
Materiał
Opis

60”
Papier, długopisy, tablica typu flipchart.
Trener przedstawia problematykę „zespołu wewnętrznego” (von Thun,
1999): tj. każdy z nas ma kilka głosów wewnętrznych oceniających i
komentujących sytuacje, w jakich się znaleźliśmy. Których uczestników
i jakie głosy możemy rozpoznać pytając zespół wewnętrzny w sprawie
partnerstwa z rodzicami? (ok. 20 min)
Każda osoba zapisuje lub szkicuje obraz swojego zespołu, podając co
każdy z członków zespołu wyraża; następnie próbuje zintegrować
prawdopodobne sprzeczne głosy, który głos jest najsilniejszy i
dlaczego? (ok. 15 min)
Podzielenie się informacjami o własnym zespole wewnętrznym w
ogólnej dyskusji. (ok. 25 min)
Wzmocnienie wrażliwości na samego siebie i zrozumienie własnej
wewnętrznej różnorodności. Uświadomienie sobie konfliktu przy
rozwiązywaniu problemów w samym sobie.
Trener powinien zachęcać uczestników do „uważnego słuchania”
głosów wewnętrznych i dopuszczenia „do głosu” tych najbardziej
zaskakujących i niekonwencjonalnych.

Cel

Wnioski
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TYTUŁ

Ocena aktualnej dokumentacji rozwoju

Czas
Materiał
Opis

60‟
Papier, długopisy, tablica typu flip chart.
Uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy robocze udzielają odpowiedzi
na pytania: Jak aktualnie rejestrujesz indywidualny i edukacyjny
rozwój? Jakie przeszkody musisz pokonać? Jak dzielisz się
informacjami z innymi profesjonalistami? Czy stanowi to problem? Czy
inni z łatwością rozumieją zawarte tam treści? Jakie kwestie
funkcjonują już dobrze?

Cel

Wnioski

Jedna osoba z każdej grupy przedstawia opinię do dyskusji. Trener i
duża grupa rozpoznaje kluczowe kwestie/punkty, które wymagają
omówienia.
Zapisywanie/rejestrowanie informacji: zwrócenie uwagi na to co należy
zachować i co powinno zostać zmienione w aktualnym praktycznie
stosowanym zapisie.
Zachęcić uczestników, by przyjrzeli się szczegółom dotyczącym
rejestrowania rozwoju i dać możliwość wypowiedzenia się na temat
każdej i wszystkich rzeczy, które trudno im zrozumieć. „Wyszukiwanie
błędów” jest tu bardzo właściwe, ponieważ stanowią one przeszkody
napotykane w codziennej praktyce. Dotyczy to w równym stopniu
wypracowanych już sposobów działania.
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Dzień szkoleniowy: Zdrowie i odżywianie
INPRO Dzień szkoleniowy: Zdrowie i odżywianie
Czas
15‟

Cel
Powitanie
uczestników;
uczestnicy
zapoznają
się ze sobą.

Treść
Przełamanie lodów;
samoobserwacja i
postrzeganie siebie,
dzielenie się informacjami
osobistymi.

10‟

Ogólne
wprowadzeni
e; określenie
kontekstu
szkolenia.

Plan dnia, treść i cele
szkolenia.

30‟

Przedstawien
ie tematów.

Ocena wiedzy na temat
zdrowia i odżywiania oraz
wyczulenie na rolę INPRO
w opiece nad dzieckiem;
szczególnie, jeśli chodzi o:
1.
Elementy
składające się na zdrowie;
2.
Zdrowie i
odżywianie;
3.
Kluczową rolę
odżywiania w opiece nad
dzieckiem;
4.
Potencjał INPRO.
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Metoda
Wykorzystując
kreatywność
uczestnicy
mają napisać
swoje imię i
narysować
coś, co jest dla
nich
charakterystyc
zne.
Krótkie
wprowadzenie
i rozmowa o
doświadczenia
ch ze szkoleń
każdego z
uczestników.
Quiz;
Moderacja ze
strony trenera.
(patrz str. 32)

Materiały
Karty
moderacyjne;
zakreślacze w
różnych
kolorach.

Krótki opis i
harmonogram
szkolenia.

Lista np. 10
pytań na
temat zdrowia
i odżywiania.

INPRO Dzień szkoleniowy: Zdrowie i odżywianie c.d.
Czas
60‟

Cel
Uczestnicy
zapoznają się z
podstawami nauk o
odżywianiu.

90‟

Wyczulenie
uczestników na
znaczenie
społecznych i
edukacyjnych
aspektów
odżywiania i
nawyków
żywieniowych
dzieci.

60‟

Uczestnicy
podnoszą
świadomość
znaczenia
współpracy
interprofesjonalnej,
aby polepszyć
typowe spotykane w
pracy sytuacje i
kwestie.

Treść
Żywienie dziecka
1:
Wskazówki
dotyczące żywienia
dzieci i młodzieży,
potrzeby
szczególne, często
pojawiające się
problemy z
odżywianiem, itp.
Żywienie dziecka
2:
Aspekty
psychologiczne,
społeczne uczenie
się, wymagania:
wybór jedzenia,
prezentacja
jedzenia,
organizacja,
właściwości
pomieszczenia i
atmosfera, wybór
pory na posiłek,
swobodne
siedzenie, itp.
Studium przypadku
najlepszych i
najgorszych praktyk
żywieniowych.
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Metoda
Wykład
interaktywny.
(patrz str. 33)

Materiały
Prezentacja z
wykorzystaniem
PowerPointa,
inne źródła (np.
książki,
czasopisma,
broszury, itp.).

Krótkie
ćwiczenie w
grupie na
temat „To
więcej niż
nauka o
odżywianiu”
zakończone
(np.)
pokazem
filmu na ten
temat.
Następnie
interaktywny
wykład
trenera.
(patrz str. 34)
Praca w
grupie.
(patrz str. 37)

Prezentacja z
wykorzystaniem
PowerPointa,
inne źródła (np.
film, audycja
radiowa).

Tablica typu
flipchart, kartki
papieru, przykłady
najlepszych i
najgorszych
praktyk
przedstawione
bądź przez
uczestników bądź
przez trenera.

INPRO Dzień szkoleniowy: Zdrowie i odżywianie c.d.
Czas
60‟

Cel
Wprowadzenie
pojęcia współpracy
interprofesjonalnej i
podejścia INPRO.

20‟

Opracowanie wizji
stworzenia
pozytywnych zmian
w miejscu pracy.

90‟

Uczestnicy
opracowują
indywidualny plan
działania i wskazują
korzyści wynikające
ze współpracy
interprofesjonalnej
dla sytuacji i
problemów
napotykanych w
miejscu pracy.

Treść
6 kroków INPRO:
badanie koncepcji i
ważne aspekty
współpracy
interprofesjonalnej,
między innymi
nadzieje, trudności,
czynniki sukcesu,
konieczne indywidualne
kompetencje, formalne
versus nieformalne
profesjonale sieci.
Moje obecne i dawne
miejsce pracy; relaks i
pozytywne odczucia.

Wspólne i interaktywne
rozwiązywanie
problemów,
wprowadzanie idealnej
teorii w życie.
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Metoda
Wykład
interaktywny.

Materiały
Prezentacja z
wykorzystaniem
PowerPointa.

Wycieczka w
świat marzeń
(„TRAUMREISE)
od obecnych
doświadczeń
żywienia dziecka
w moim miejscu
pracy do
idealnego obrazu
biorąc pod uwagę
koncepcje INPRO.
Ćwiczenie
grupowe: „Koszyk
pomysłów”.

Wygodne
krzesła lub
materace dla
wszystkich
uczestników.

(patrz str. 36)

Tablica typu
flipchart, kartki
papieru.

INPRO Dzień szkoleniowy: Zdrowie i odżywianie c.d.
Czas
30‟

Cel
Refleksja nad
kluczowymi
zagadnieniami
omawianymi w
dniu dzisiejszym i
ich związek z
praktyką.

Treść
Prezentacja
indywidualnych
planów działania i
podsumowanie
zdobytych
wiadomości.

10‟

Ocena dnia.

Refleksja na temat
oczekiwań i
rezultatów.
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Metoda
Zadanie
indywidualne:
na podstawie
zdobytej
wiedzy
przedstaw
własne
rozwiązania.
„Jaka jest
pogoda?”
„Jaki typ
pogody
najlepiej
opisuje twoje
odczucia
dotyczące
dzisiejszego
szkolenia?
Wyjaśnij
dlaczego”.

Materiały

Symbole dla
różnych
rodzajów
pogody: słońce,
częściowe
zachmurzenie,
duże
zachmurzenie,
mgła, czarne
chmury, burza.

Zdrowie i odżywianie: Metody
TYTUŁ

Wprowadzenie tematyczne (Quiz)

Czas
Materiały
Opis
ćwiczenia

30 min.
Lista np. 10 pytań (Quiz) dotyczących zdrowia i odżywiania.
Trener zaprasza uczestników do refleksji nad listą pytań odnoszących
się do zdrowia i odżywiania oraz udzielania odpowiedzi samodzielnie. Po
odpowiedzi na wszystkie pytania, trener zaprasza uczestników do
krótkiej ogólnej dyskusji na temat udzielonych odpowiedzi.
Wprowadzenie do tematu o zdrowiu i odżywianiu. Trener może ocenić
poziom wiedzy uczestników i odpowiednio go rozbudowywać/poszerzać.
Przy każdym omawianym pytaniu trener podkreśla aspekt
interprofesjonalny zasygnalizowany przez uczestnika. Jeśli uczestnicy
nie dostrzegają go, trener sam o nim mówi.
Ćwiczenie to jest żartobliwym wprowadzeniem tematu szkolenia i
wzbudza zainteresowanie i ciekawość uczestników.
Jeśli pytania są zbyt łatwe, istnieje ryzyko, że uczestnicy stracą
zainteresowanie i ciekawość. Ponadto, przy każdym pytaniu trener musi
być przygotowany na podkreślenie i uzupełnienie kwestii związanych z
interprofesjonalizmem.
CHOCA-Journal, www.choca.eu (w języku angielskim, niemieckim i
węgierskim)
http://www.aid.de/lernen/start.php. ( w j. niemieckim)
http://www.dge.de/ (w j. niemieckim)
http://www.dge.de/ (w j. niemieckim)
Wiele quizów można znaleźć w Internecie.

Cel
Wnioski
Korzyści
Przeszkody

Bibliografia
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TYTUŁ

Żywienie dziecka 1

Czas
Materiały

60 min.
Prezentacja z wykorzystaniem PowerPointa, inne źródła (np. książki,
czasopisma, broszury, itp.)
Trener wygłasza interaktywny wykład o podstawach odżywiania
(wskazówki dla dzieci i młodzieży, potrzeby specjalne, częste problemy
itp.)
Wyczulenie na znaczenie odżywiania dla zdrowia dziecka oraz
czynniki, które należy uwzględnić podając dzieciom posiłki wysokiej
jakości.
W swoim interaktywnym wykładzie trener przedstawia przykłady
zaczerpnięte z praktyki w kontekście teoretycznych aspektów,
zaprasza uczestników do dyskusji i prosi o podanie własnych
przykładów, pomysłów i komentarzy na ten temat.
Zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia odżywiania dzieci i
młodzieży, jak i świadomości co on sam może zrobić w tej sprawie.
Upewnienie się, że wszyscy uczestnicy mają wystarczającą wiedzę na
ten temat i że fałszywe przekonania są wyeliminowane. Zwiększenie
świadomości dotyczącej faktu, że należy angażować innych
profesjonalistów (tworzenie sieci).
Jeśli wykład jest zbyt teoretyczny i nie ma odpowiedniej liczby odwołań
do praktyki, uczestnicy mogą stracić zainteresowanie i zaczną się
nudzić.
CHOCA-Journal, www.choca.eu (w języku angielskim, niemieckim i
węgierskim)
BARMER/Mehr Zeit für Kinder e.V. (2007): Essen - eine Abenteuer?!
Wie die tägliche Ernährung in der Famille Spaß macht und gesund
hält. ISBN 978-3-9811056-3-6 (w j. niemieckim)
Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund (2006):
www.fkedo.de.look up "Optimix" (w j. niemieckim i angielskim)
Vernetzungsstelle Schulverpflegung Berlin (zweite, überarbeite
Auflage, 2005): Berliner Qualitätskriterien für Schulverpflegunsangebote. www.vernetzungsstelle-berlin.de/ (w j. niemieckim)
http://www.jamieoliver.com/media/jamiesmanifesto.pdf ( w j.
angielskim).

Opis
ćwiczenia
Cel

Refleksje

Korzyści

Przeszkody

Bibliografia
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TYTUŁ

Żywienie dziecka 2

Czas
Materiały

90 min.
Prezentacja z wykorzystaniem PowerPointa, inne źródła (np. film lub
audycja).
Kluczowy przekaz: To więcej niż nauki o odżywianiu
Tworzą się małe grupy.
Faza 1: Grupy mają zastanowić się, jakie inne aspekty zdrowia i
odżywiania, inne niż te zaczerpnięte z nauki o odżywianiu mogą
dostrzec. (10 minut)
Faza 2: Grupy zwięźle prezentują swoje wnioski na forum ogólnym, a
następnie w grupie dyskutują na ten temat (5-10 minut)
Faza 3: Uczestnicy oglądają krótki film lub słuchają audycji na temat:
aspekty psychologiczne (przyjemność, tożsamość, nawyki
żywieniowe), aspekty społeczne, itp.  wymagania: wychowanie
wybór żywności, wygląd żywności, dobra organizacja, właściwości
miejsca i atmosfera, wybór pór posiłków, swobodne siedzenie, itp.
(około 20 minut)
Faza 4: Trener wygłasza interaktywny wykład na temat
psychologicznych, społecznych i edukacyjnych aspektów zdrowia i
odżywiania ( i ich wpływu na wygląd żywności, wystrój pokoju i
organizacje posiłku), nawiązując do filmu lub audycji jak również
wniosków przedstawionych przez uczestników wcześniej. (około 20
minut)
Wyczulenie na znaczenie społecznych i edukacyjnych aspektów
odżywiania się i nawyków żywieniowych u dzieci.
Uczestnicy stają się bardziej świadomi tego, że jedzenie nie jest
jedynie biologiczną potrzebą, ale łączy się z wieloma innymi sprawami,
takimi jak poznanie, rozwój ruchowy i społeczny oraz że podanie
zdrowego posiłku oznacza budowanie pozytywnego stosunku do
rozwijania optymalnych nawyków żywieniowych.
Zwiększenie świadomości uczestników dotyczące znaczenia
społecznych i edukacyjnych aspektów zdrowia i odżywiania dzieci i
młodzieży. Upewnienie się, że wszyscy uczestnicy mają taką samą
wiedzę na ten temat i że fałszywe przekonania zostały wyeliminowane.
Przykłady dobrych praktyk pomagają uczestnikom znaleźć rozwiązania
swoich problemów.
Niektórzy uczestnicy mogą zakwestionować informacje podane prze
trenera opierając się na własnych osobistych opiniach, np. uczestnik
jest przekonany, że trzyletniemu dziecku nie można pozwolić na
posługiwanie się nożem. Doświadczony trener może stymulować

Opis
ćwiczenia

Cel
Refleksje

Korzyści

Przeszkody
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Bibliografia

refleksję uczestników na temat ich poglądów i tym samym pokazać
nowe możliwości działania w różnych sytuacjach, wyjaśniając korzyści
i przeszkody dla rozwoju dziecka. Trener powinien rozważyć prawne
regulacje odnoszące się do stołówek szkolnych.
CHOCA- Journal, www.choca.eu (w języku angielskim, niemieckim i
węgierskim)
Angelika von der Beek, Matthias Buck, Annelie Rufenach (2007):
Kinderräume bilden. Ein Ideenbuch für Raumgestaltung in Kitas.
Cornelson Verlag Scriptor GmbH & Co, Berlin. ISBN 978-3-589-25254-1 (w j. niemieckim)
Angelika von der Beek (2007, 2. Auflage): Bildunsräume für Kinder von
Null bis Drei. Verlag das netz, Weimar. (w j. niemieckim)
Danielle Schronen/Manuel Achten: Raum für Kinder. Platz für
Erfahrung. Ort für Begegnung. Confédération Caritas
Luxembourg/Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils,.
Luxembourg, 2011. (w j. niemieckim)
Lecker: http:///.qualiflex.lu/www.lecker.lu.index.html, patrz również film:
Net Cantine an net Restaurant: lessen an des Maison Relais (DVD) (w
j. luksemburskim)
QUALIflex:Ernährung im pädagogischen Konzept:
http://www.qualiflex.lu/index.php?menu=3&id=0301&tmp=2 (w j.
niemieckim)
http://www.arte.tv/de/sarah-und-die-kuechenkinder/2492180.html (w j.
niemieckim)
http://www.arte.tv/fr/sarah-et-les-marmitons/2492180.html ( w j.
francuskim).
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Indywidualny plan działania (koszyk pomysłów)
Czas
Materiały
Opis
ćwiczenia

Cel

Refleksje

Korzyści

Przeszkody

90 minut
Tablica typu flipchart, kartki papieru.
Uczestnicy w grupach 4-5 osobowych otrzymują następujące zadanie,
które każdy z nich będzie musiał wykonać:
Faza 1: jedna osoba z grupy prezentuje swój przypadek/problem i
formułuje pożądany cel. Opisuje fakty, kontekst i odpowiada na
wszystkie pytania innych osób z grupy, aby uzyskać pewność, że mają
wszystkie informacje konieczne by się nim zająć.
Faza 2: osoby w grupie rozpoczynają dyskusję na temat
przedstawionego przypadku i podają pomysły i rozwiązania łącznie z
aspektami współpracy interprofesjonalnej, aby osiągnąć cel
zamierzony przez prezentera. Sam prezenter jedynie słucha uważnie i
zbiera wszystkie pomysły do wirtualnego „Koszyka pomysłów".
Faza 3: prezenter wybiera samodzielnie jeden z zaproponowanych
pomysłów z Koszyka i wyjaśnia grupie, dlaczego wybrał właśnie ten
pomysł i jak chce go wykorzystać w praktyce.
Gromadzenie oryginalnych pomysłów dla celu rozwiązywania
problemów, przenoszenie pomysłów do praktycznego wykorzystania,
rozpoznawanie korzyści współpracy interprofesjonalnej dla własnego
przypadku/problemu.
Po zgromadzeniu i przedyskutowaniu wszystkich wybranych
pomysłów, uczestnicy wymieniają swoje doświadczenia w ogólnej
dyskusji, podkreślając rolę współpracy interprofesjonalnej w
osiągnięciu zamierzonego celu. Trener podsumowuje najważniejsze
punkty dyskusji.
Uczący się zdobywa nowe i oryginale pomysły pozwalające mu radzić
sobie z własną sytuacją w pracy. Pod koniec dnia szkoleniowego,
uczący się odejdzie z pewnego rodzaju planem działania odnośnie
swojego przypadku/problemu i zacznie go realizować następnego dnia.
Metoda ta zaplanowana jest na dalszy etap szkolenia, ponieważ
wymaga od uczestników podania własnych przypadków z ich pracy.
Można ją wykorzystać do szkoleń zawodowych, jeśli trener przedstawia
przypadki/problemy. Ponadto, czas ma tutaj duże znaczenie: jeśli
grupa jest zbyt mała, zawartość koszyka może okazać się zbyt uboga i
przy niewielkiej liczbie pomysłów nie można wybrać odpowiedniego.
Jeśli z kolei grupa jest zbyt duża, prezentacja przypadków i
gromadzenie pomysłów przedstawionych przez inną grupę będzie trwał
bardzo długo. Stąd też, grupy powinny składać się z 4-5 osób, każda z
nich powinna mieć około 20 minut na przejście trzech faz ćwiczenia,
np. 5 min na fazę 1, 10 min. na fazę 2 i 5 min. na fazę 3.
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TYTUŁ

Studium przypadku: najlepsze i najgorsze przykłady

Czas
Materiały

60 min
Tablica typu flipchart, kartki papieru, przykłady najlepszych
(wzorcowych) i najgorszych praktyk (krajowe i międzynarodowe).
W celu dalszego szkolenia:
Uczestnicy tworzą małe grupy. Każda grupa otrzymuje zadanie by
znaleźć przykład najlepszej i najgorszej praktyki dotyczącej zdrowia i
odżywiania dziecka.
Następnie, uczestnicy grup rozważają takie kwestie jak:
- rola współpracy interprofesjonalnej w przypadku najlepszej praktyki
- potencjał współpracy interprofesjonalnej w celu zmiany najgorszego
przykładu na lepszy.
Na koniec grupa prezentuje swoje przypadki i wnioski na forum. Trener
kieruje dyskusją tak, aby podkreślić rolę współpracy interprofesjonalnej
i korzyści, jakie może ona przynieść w omawianych przypadkach.
W celu szkolenia zawodowego:
Ćwiczenie jest takie samo z tą jedynie różnicą, że trener przedstawia
uczestnikom przykłady najlepszych i najgorszych przypadków.
Uczestnicy rozwijają świadomość znaczenia współpracy
interprofesjonalnej po to, by dokonać zmian w najczęściej spotykanych
w ich pracy sytuacjach i sposobach ich rozwiązywania.
W trakcie dyskusji uczestnicy odkrywają nowe metody pracy i ich
wykorzystanie we współpracy interprofesjonalnej. Zaczynają rozumieć
kluczową rolę i potencjał nieformalnej sieci profesjonalistów przy
wdrażaniu koncepcji pedagogicznych i polepszaniu sytuacji w pracy.
Ćwiczenie to powinno wzmocnić motywację uczestników do przyjęcia
założeń współpracy interprofesjonalnej w ich rzeczywistym środowisku
pracy.
W przypadku dalszego czy zawodowego szkolenia trener musi mieć
dużą wiedzę na temat praktyk i współpracy interprofesjonalnej po to,
by kierować dyskusją.
Dziecko w Europie – wydanie 10. (2006). Apetyt na życie: dzieci
młodsze, pożywienie i jedzenie. http://www.childrenineurope.org (w
wielu językach).

Opis
ćwiczenia

Cel

Refleksje

Korzyści

Przeszkody

Bibliografia
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Dzień szkoleniowy: Międzykulturowa otwartość
INPRO Dzień szkoleniowy: Międzykulturowa otwartość
Czas
20'

Cel
Przedstawienie
się.

60'

Pokazanie
różnic w
postrzeganiu
procesów i
sytuacji w
zależności od
kontekstu
kulturowego.
Uświadomienie
znaczenia
komunikacji na
temat tych
różnic w
osiągnięciu
porozumienia w
grupie
międzykulturow
ej.
Podniesienie
kompetencji
międzykulturowy
ch.

40'

Treść
Gra w imiona:
odpowiadanie na
pytania dotyczące
własnego imienia,
wywiady w parach,
przedstawianie
partnera.
Barnga: gra w karty o
tematyce
międzykulturowej.
Uczestnicy podzieleni
na małe grupy
rozmieszczone przy
różnych stołach. Każdą
grupę obowiązują inne
zasady gry.

Metoda
Praca w
parach,
wymiana
informacji na
forum
ogólnym.
(patrz str. 41)
Praca w
grupach.
(patrz str. 42)

Materiały
Karki papieru,
długopisy.

Mój osobisty
przewodnik: ukazanie
jak różne postrzeganie
rzeczy i sytuacji
prowadzi do
nieporozumień oraz
pogłębienia
wrażliwości na różnice
kulturowe.

Praca w
parach,
wymiana
wniosków na
forum
ogólnym.
(patrz str. 44)

Opaski na
oczy, tablica
typu flipchart,
długopisy.
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Karty do gry,
krzesła, stoły.

INPRO Dzień szkoleniowy: Międzykulturowa otwartość c.d.
Czas
90'

Cel
Nauka
praktyczna,
przenoszenie
doświadczeń na
wyższy poziom.
Opracowanie
wytycznych dla
prac w
zespołach
interprofesjonaln
ych.

60'

Analiza
najlepszego
przypadku w
celu
zastosowania w
praktyce.

30'

Zbiór
praktycznych
wskazówek do
wykorzystania w
pracy.

Treść
Przykłady
zastosowania
programu w
praktyce: praca na
przykładach z
wykorzystaniem
metody mocnych i
słabych stron,
dyskusja na temat
rozwiązywania
problemów w oparciu
o przedstawione
przykłady
PIMEC Rodzicielstwo w
wielokulturowym
mieście
europejskim: Praca z
rodzicami w
kontekście
wielokulturowym z
wykorzystaniem
instytucji
zewnętrznych.
Złote zasady:
podsumowanie
złotych zasad
stosowanych w
projektach, interprofes
jonalnych,
wykorzystanie
wniosków
pochodzących z
dyskusji z
poprzedniego
ćwiczenia.
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Metoda
Praca w
grupach,
odgrywanie
scenek.

Materiały
Notatniki,
długopisy,
przykłady
wdrożenia,
tablice do
przypinania.

Wprowadzenie
przez trenera,
praca w
grupach.
(patrz str. 43)

Opis
programu
PIMEC w
postaci zbioru
zastosowanyc
h metod lub
wykorzystanie
podobnego
przykładu
wdrożenia
programu.
Notatniki,
długopisy,
tablica typu
flipchart.

Praca w
grupach, forum
ogólne.

INPRO Dzień szkoleniowy: Międzykulturowa otwartość c.d.
Czas
20'

Cel
Podsumowani
e praktycznych
zasad do
wykorzystania
w pracy.

Treść
Najważniejsze punkty
dla słuchaczy: Czerpiąc
z własnych doświadczeń i
wyciągając wnioski z
wcześniejszych ćwiczeń,
słuchacze opracowują
poradnik zawierający:
Spis profesji
zaangażowanych
we współpracę
interprofesjonalną
Zbiór złotych
zasad do wykorzystania
w czasie warsztatów
interprofesjonalnych
Wskazówki i rady jak
postępować, gdy mamy
do czynienia z inną
kulturą.

Metoda
Praca w
grupach,
notowanie
wyników na
tablicy typu
flipchart.

Materiały
Notatniki,
długopisy,
tablica typu
flipchart.

20'

Analiza
postępów w
nauce w
trakcie sesji.

Krąg doświadczeń:
Przyporządkowanie
indywidualnych
doświadczeń omawianych
w trakcie sesji do takich
stwierdzeń jak: to było
pasjonujące..., to było
niepokojące itd.

Praca
indywidualna,
forum ogólne.

Krąg
doświadczeń
ze zdjęciami
przyporządko
wanymi do
stwierdzeń,
kartki,
długopisy.

Dodatkowe materiały i informacje – patrz: ANEKS.
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Międzykulturowa otwartość: Metody
Tytuł

Gra w imiona

Czas
Materiały
Opis
ćwiczenia

20 min.
Kartki, długopisy.
Uczestnicy piszą swoje imiona na kartkach i indywidualnie
odpowiadają na następujące pytania z nimi związane:
Kto wybierał moje imię?
Co ono oznacza? Czy znam znaczenie swojego imienia?
Czy jestem zadowolona/zadowolony ze swego imienia?
Czy używam pseudonimu?
Czy zdarzyło się by moje imię zostało błędnie zapisane bądź
wyśmiane?

Cel
Refleksje

Korzyści

Przeszkody
Bibliografia

Uczestnicy łączą się w pary i przedstawiają się sobie odczytując
zapisane informacje. Na forum ogólnym każdy przedstawia swojego
partnera korzystając z podanych przez niego informacji.
Zapoznanie się, wprowadzenie wątków międzykulturowych.
W podsumowaniu trener zwraca uwagę na najważniejsze
podobieństwa i różnice w grupie oraz nawiązuje do kontekstu
kulturowego (np. różnice w wyborze imion w różnych kulturach). Trener
podkreśla wagę używania prawidłowej wymowy i pisowni imion, dzięki
czemu wyrażany jest szacunek dla drugiej osoby w tym też dziecka.
Ćwiczenie najlepiej się sprawdza na początku szkolenia, gdy
uczestnicy nie znają się dobrze i mają obawy przed zabraniem głosu w
dużej grupie. Korzystając z etapów pośrednich - najpierw praca
indywidualna, potem w parach, a następnie prezentacja partnera przed
grupą, ćwiczenie pozwala przełamać barierę związaną z pierwszym
spotkaniem, ponieważ każdy z uczestników stopniowo zapoznaje się z
resztą grupy.
Jeśli członkowie grupy już się znają, ćwiczenie może się okazać dla
nich nudne.
Kompendium Relacji Wzajemnych (MUTUAL).
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TYTUŁ

Barnga

Czas
Materiały
Opis
ćwiczenia

60 min.
Karty do gry, stół i krzesła dla każdej grupy.
Uczestnicy podzieleni na małe grupy, każda przy oddzielnym stole,
grają w prostą grę w karty. Każda grupa otrzymuje inny zestaw
obowiązujących zasad gry, znany tylko członkom danej grupy. Po
około 10 minutach gry jeden z uczestników przechodzi do innego stołu
i kontynuuje grę w innym zespole. Ponieważ w każdej grupie
obowiązują inne zasady, przesunięcia uczestników generują konflikty.
Początkowo wszyscy są przekonani, że wszystkich obowiązują takie
same zasady. Odkrywając, że zasady są różne, gracze przechodzą
mini szok kulturowy podobny do rzeczywistego szoku jaki ma miejsce,
gdy doświadczamy innej kultury. By grać skutecznie w takich
"międzykulturowych" grupach, gracze muszą się przełamać i starać się
zrozumieć występujące różnice.
Pokazanie różnic w postrzeganiu procesów i sytuacji w zależności od
kontekstu kulturowego.

Cel

Refleksje
Korzyści

Przeszkody

Bibliografia

Uświadomienie znaczenia komunikacji na temat tych różnic w
osiągnięciu porozumienia w grupie międzykulturowej.
Po zakończeniu gry gracze omawiają swoje doświadczenia na forum,
porównują sytuację do warunków pracy w grupie interprofesjonalnej.
Na koniec trener podsumowuje najważniejsze punkty dyskusji.
Jedną z głównych korzyści jakie daje udział w grze jest doświadczenie
różnic kulturowych i symulacja niewielkiego szoku kulturowego.
Ćwiczenie jest także dobrym wprowadzeniem do dyskusji na temat
różnic występujących pomiędzy grupami zawodowymi oraz sytuacji
konfliktowych jakie te różnice mogą generować.
Wymagana jest obecność doświadczonego trenera ze względu na
możliwość zaistnienia konfliktów wewnątrz grup. Jeśli grupa lub
niektórzy uczestnicy znali grę wcześniej, wówczas gra może się
okazać mniej efektywna niż w przypadku grupy pozbawionej takich
doświadczeń.
http://www.acadiau.ca/-dreid/games/Game_descriptions/Barnga1.htm.
sprawdzono dn. 18.09.2012
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TYTUŁ
Czas
Materiały
Opis
ćwiczenia

Cel

Refleksje
Korzyści

Przeszkody

Bibliografia

Prezentacja najlepszego przykładu 'PIMEC - Rodzicielstwo w
wielokulturowym mieście europejskim'
60 min.
Prezentacja PowerPoint zawierająca najlepszy przykład wdrożenia programu.
Projekt 'PIMEC' został przeprowadzony w ramach projektu europejskiego
Grundtvig i jest projektem wspierającym instytucje świadczące usługi związane z
opieką nad dziećmi pochodzącymi z różnych kultur. Projekt przeprowadzono w
jedenastu państwach europejskich. W Austrii projekt został wdrożony w miejskim
przedszkolu. Początkowo największym problemem było małe zaangażowanie
rodziców w działalność przedszkola, a także niewielkie zainteresowanie z ich
strony spotkaniami informacyjnymi.
W związku z tym wdrożono specjalny program wykorzystujący nie tylko zasoby
przedszkola, ale też zewnętrzny zespół interprofesjonalny w celu:
- określenia potrzeb rodziców
- przeprowadzenia warsztatów informacyjnych zgodnie z tymi potrzebami
- zorganizowania warsztatów dla kobiet, itd.
Bardzo często instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi narzekają na brak
zaangażowania ze strony rodziców. Najlepszym rozwiązaniem jest pokazanie w
praktyce jak działa program, który stopniowo rozwija się reagując na potrzeby
rodziców, dostarczając im informacji i umożliwiając wymianę doświadczeń.
Po prezentacji następuje analiza możliwych wariantów programu i dyskusja, a
uczestnicy wyciągają wnioski w jaki sposób program może zostać wykorzystany
w ich własnym środowisku zawodowym.
Pokazanie przykładu obrazującego wdrożenie programu w życie może
zainspirować grupę do szukania twórczych rozwiązań problemów w ich własnym
środowisku zawodowym.
Czasami przykłady z życia są odrzucane przez grupę pod pretekstem, że
"sprawdzają się w ściśle określonych warunkach, ale nie w naszym przypadku".
Doświadczony trener musi wówczas zanotować wszystkie uwagi i wątpliwości
oraz zdecydować czy są uzasadnione czy też wynikają tylko z obaw przed
wprowadzeniem zmian. Musi też umieć określić, co można wdrożyć w
warunkach ograniczonych możliwości fizycznych, a czego nie można
zrealizować ze względu na brak funduszy. Dopiero wówczas uczestnicy spojrzą
realnie na możliwości jakie się przed nimi otwierają.
http://www.swansea.ac.uk/dace/wideningparticipation/parentingproject/
sprawdzono dn. 8.09.2012
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TYTUŁ

Mój osobisty przewodnik

Czas
Materiały
Opis ćwiczenia

40 min.
Opaski na oczy, tablica typu flipchart, długopisy.
Tematem ćwiczenia jest doświadczanie niejednoznacznych sytuacji i nauka
kontrolowania zaangażowania emocjonalnego.
Wśród uczestników zostają wydzielone dwie grupy: turystów i przewodników.
Turyści otrzymują następujące instrukcje:
„Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz do fikcyjnego kraju. Na miejscu czeka na
ciebie przewodnik, którego zadaniem jest zapoznanie cię z kulturą tego kraju.
Niestety, występuje problem. Przewodnik nie mówi w twoim języku i możesz
się z nim komunikować tylko w sposób niewerbalny. Kolejną trudnością jest
fakt, iż będziesz „podróżował” z zamkniętymi oczami. Przewodnik przedstawi
w sposób niewerbalny trzy cechy charakterystyczne dla kultury swojego kraju."

Cel

Refleksje

Korzyści

Przeszkody

Bibliografia

Przewodnicy mają pięć minut na wymyślenie trzech cech charakterystycznych
dla swojej kultury, następnie wybierają turystę i oprowadzając go starają się
mu je przekazać niewerbalnie. Na koniec przewodnicy odprowadzają turystów
na miejsce.
Ćwiczenie ma na celu ukazanie jak różne postrzeganie rzeczy i sytuacji
prowadzi do nieporozumień, pogłębienie wrażliwości na różnice kulturowe oraz
podniesienie kompetencji międzykulturowych.
W czasie przeznaczonym na wnioski i ocenę pierwsi zabierają głos turyści,
którzy opowiadają o swoich wrażeniach. Trener notuje ich uwagi na tablicy
typu flipchart: w pierwszej kolumnie zapisuje co zostało pokazane turystom, w
drugiej notuje znaczenie przypisane przez turystów. Następnie zabierają głos
przewodnicy, którzy ujawniają co naprawdę chcieli wyrazić.
Oto co mówią uczestnicy tego ćwiczenia: „Byłem turystą karmionym przez
mojego przewodnika co odebrałam jako przejaw paternalizmu. W
rzeczywistości przewodnik chciał dać wyraz gościnności jego kultury."
Ćwiczenie znajduje zastosowanie wtedy, gdy chcemy pokazać jak różne
postrzeganie rzeczy i sytuacji prowadzi do nieporozumień. Pokazuje też w
sposób bardziej całościowy pułapki w jakie możemy wpaść gdy zajmujemy się
innymi kulturami, gdyż uczestnicy doświadczają tych sytuacji, a nie tylko o nich
rozmawiają.
Dla niektórych uczestników problemem może być udział w ćwiczeniu z
zawiązanymi oczami. W przypadku wystąpienia takiego problemu, trener
powinien zastąpić ćwiczenie podobnym.
Emil, Handbuch fur Interkulturelle Kompetenz in der Grundschule
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Faza I: Wstęp / Kompetencje Międzynarodowe
INPRO Faza I: Wstęp / Kompetencje Międzynarodowe
Czas
20'

Cel
Zapoznanie
się
uczestników,
wprowadzenie
tematu.

30'

Wyrażenie
własnych
oczekiwań w
stosunku do
idealnego
opiekuna/nauc
zyciela dzieci.

Treść
Szczęśliwe dziecko:
Uczestnicy wybierają z
dużego zestawu zdjęć
swoje ulubione. Zdjęcia
powinny przedstawiać
szeroką gamę sytuacji,
które przynoszą radość
dzieciom: zabawa,
nauka, przytulanie,
osiąganie wyników w
sporcie, samodzielne
spędzanie czasu bądź w
towarzystwie. Wymiana
uwag w parach oraz
prezentacji uwag
partnera na forum
ogólnym.
Idealny
opiekun/nauczyciel
młodszych dzieci:
Idealny
opiekun/nauczyciel
młodszych dzieci:
Opierając się na
własnym wyobrażeniu
szczęśliwego dziecka,
uczestnicy próbują
opisać osobę, która
najlepiej będzie potrafiła
zadbać o dziecko.
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Metoda
Praca
indywidualna,
praca w
parach,
wymiana uwag
na forum
ogólnym.

Materiały
Zdjęcia
„szczęśliwych
dzieci w
różnych
sytuacjach",
karki,
długopisy.

Praca
indywidualna,
forum ogólne.

Notesy,
tablica typu
flipchart,
długopisy.

Faza II: Obserwacje i wizytacje / Kompetencje
Międzynarodowe
INPRO Faza II: Obserwacje i wizytacje / Kompetencje Międzynarodowe
Czas
90'

Cel
Nauka o
krajowym
systemie
edukacyjnym.
Zapoznanie się
z systemem
współpracy
między centrum
szkoleniowym i
jednostkami
prowadzącymi
szkolenie
praktyczne.

90'

Nauka o ogólnej
strukturze
systemu
Edukacji i Opieki
nad Młodszymi
Dziećmi
(ECEC), różne
koncepcje
pedagogiczne,
program
nauczania, itd.
Zapoznanie się
ze strukturą
systemu opieki i
edukacji dzieci
młodszych.
Zapoznanie się
z zakresem
kompetencji

Treść
Wizytacja placówek
szkoleniowych dla
kadr działających w
ramach systemu
Edukacji i Opieki Nad
Młodszymi Dziećmi.
Placówki szkoleniowe
przygotowujące kadry
do pracy w sferze
edukacji i opieki nad
młodszymi dziećmi są
wybrane jako źródło
informacji o systemie
edukacji pracowników
zajmujących się
edukacją i opieką nad
młodszymi dziećmi.

Metoda
Praca w
parach, forum
ogólne.

Materiały
Notatniki,
długopisy.

Wizytacja placówek
działających w ramach
systemu Edukacji i
Opieki Nad Młodszymi
Dziećmi. Uczestnicy
wizytują różne placówki
z poleceniem
zwrócenia uwagi na:
pomieszczenia

Obserwacja,
praca w grupie,
forum ogólne.

Karty z
zadaniami,
papier,
długopisy.

46

pracowników.

i wyposażenie;
organizację
dnia pracy;
ofertę dla
różnych grup
wiekowych;
wizję
pedagogiczną;
posiłki,
higienę,
bezpieczeństw
o;
współpracę z
rodzicami.
W czasie rozmów z
personelem uczestnicy
dowiadują się w jaki
sposób pomaga się
dzieciom, jakie wartości
są przekazywane oraz
jaka jest strategia
postępowania.
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Faza III: Wnioski i zakończenie / Kompetencje
Międzynarodowe
INPRO Faza III: Wnioski i zakończenie / Kompetencje Międzynarodowe
Czas
60'

Cel
Podsumowanie
doświadczeń
zdobytych w
czasie wizytacji.
Stworzenie
wspólnej listy
kompetencji.

Treść
Kompetencje
międzynarodowe:
Uczestnicy robią
notatki dotyczące
doświadczeń i
obserwacji, którymi
wymieniają się po
zakończeniu wizytacji.
Zaczynając od
własnych obserwacji
oraz listy podobieństw
i różnic, które
zaobserwowali jako
grupa, uczestnicy
budują wspólną listę
kompetencji
pracowników sektora
usługowego mających
do czynienia z opieką
i edukacją dzieci, np.
wykorzystując model
klasyfikacji
kompetencji taki jak:
A) Kompetencje
indywidualne;
B) Kompetencje
komunikacji
społecznej;
C) Kompetencje
metodologiczne;
D) Kompetencje
związane z
ćwiczeniami.
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Metoda
Praca w
grupach, forum
ogólne.

Materiały
Notatniki,
długopisy.

60'

Porównanie
polityki
prowadzonej
przez różne kraje
w ramach
Organizacji
Współpracy
Gospodarczej i
Rozwoju.

Uczestnicy
konfrontują swoją listę
kompetencji z opisem
własnych oczekiwań
w stosunku do
idealnego opiekuna,
który stworzyli na
początku sesji.
Badania
międzynarodowe: na
zakończenie tej
części proponujemy
porównanie polityki
przedszkolnej w
różnych krajach w
oparciu o ostatnie
opracowania, takie
jak analiza OECD
Starting Strong;
najważniejsze punkty
to:
Edukacja
przedszkolna i
polityka
opiekuńcza w
różnych
państwach;
Współpraca z
systemem
edukacyjnym;
Doskonalenie i
gwarancja
jakości;
Warunki
szkolenia i
pracy;
Kadra i
szkolenia, itd.
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Wprowadzenie
teoretyczne
przez trenera i
dyskusja.

Prezentacja
PowerPoint
pt.: „Badania
OECD i
najnowsze
analizy”.

ANEKS
CZĘŚĆ 1
Otwarcie na inne kultury, rozwój kompetencji międzykulturowych, zapewnienie równych
szans

Przekaz dnia: „interprofesjonalizm" pomaga urzeczywistnić ideę równych szans

Wprowadzenie i powitanie
Po przedstawieniu się trener prezentuje program dnia. Słuchacze mogą zadawać pytania oraz
przedstawiać swoje oczekiwania odnośnie szkolenia.
Następnie słuchacze zapoznają się nawzajem grając w "Grę w imiona".
Słuchacze zapisują swoje imiona na kartkach i indywidualnie odpowiadają na następujące
pytania z nimi związane:
Kto wybierał moje imię?
Co ono oznacza? Czy znam znaczenie swojego imienia?
Czy jestem zadowolona/zadowolony ze swego imienia?
Czy używam pseudonimu?
Czy zdarzyło się by moje imię zostało błędnie przeliterowane bądź ośmieszone?
Następnie tworzą pary i w parach przedstawiają się sobie nawzajem odczytując zapisane
informacje. Na forum ogólnym każdy przedstawia swojego partnera korzystając z podanych przez
niego informacji.
W podsumowaniu trener zwraca uwagę na najważniejsze podobieństwa i różnice w grupie oraz
nawiązuje do kontekstu kulturowego (np. różnice w wyborze imion w różnych kulturach). Trener
podkreśla, iż ważnym jest by używać prawidłowej pisowni imion, bowiem w ten sposób wyrażamy
szacunek dla drugiej osoby/dziecka.
Źródło: The Mutual Compendium
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Przełamujemy lody

Barnga :
Grupowa gra międzykulturowa, która:
 pokazuje różnice w postrzeganiu procesów i sytuacji w zależności od kontekstu kulturowego.
 uświadamia znaczenie komunikacji na temat tych różnic w osiągnięciu porozumienia w
grupie międzykulturowej

Zasady gry:
„Uczestnicy podzieleni na małe grupy, każda przy oddzielnym stole, grają w prostą grę w karty.
Każda grupa otrzymuje inny zestaw obowiązujących zasad gry, znany tylko członkom danej
grupy. Po około 10 min. gry jeden z uczestników przechodzi do innego stołu i kontynuuje grę w
innym zespole. Ponieważ w każdej grupie obowiązują inne zasady, przesunięcia uczestników
generują konflikty. Początkowo wszyscy są przekonani, że obowiązują ich takie same zasady.
Odkrywając, że zasady są różne, gracze przechodzą mini szok kulturowy podobny do
rzeczywistego szoku jaki ma miejsce gdy mamy do czynienia z obcą kulturą. By grać skutecznie
w takich „międzykulturowych" grupach, gracze muszą się przełamać i starać zrozumieć
występujące różnice."
Źródło: http://www.acadiau.ca/-dreid/games/Game_descriptions/Barnga1.htm
Po zakończeniu gry, gracze omawiają swoje doświadczenia na forum ogólnym, porównują
sytuację do warunków pracy w grupie interprofesjonalnej. Na koniec Trener podsumowuje
najważniejsze punkty dyskusji.
W jaki sposób interprofesjonalizm może zwiększyć otwarcie na inne kultury, rozwinąć
kompetencje międzykulturowe oraz doprowadzić do zrównania szans?
Grupa zapisuje sytuacje, w których współpraca interprofesjonalna może zostać wykorzystana w
sferze opieki nad dziećmi ze środowisk migracyjnych. Trener zbiera wszystkie opisy i wiesza na
tablicy. Grupa analizuje poszczególne sytuacje i przypisuje im grupy zawodowe, które mogłyby
wziąć udział w dialogu interprofesjonalnym.
Następnie trener omawia metody pracy z dziećmi ze środowisk migracyjnych (np. wielokulturową,
międzykulturową oraz antyuprzedzeniową) oraz wyjaśnia różnice pomiędzy metodami
ukierunkowanymi na występujące deficyty i mocne strony, wprowadzając w ten sposób następny
punkt poświęcony omówieniu przykładów zastosowania programu w praktyce.
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Przykłady zastosowania programu w praktyce
Grupa zostaje podzielona na mniejsze grupy, każda nich otrzymuje jeden przykład do analizy.
Uczestnicy próbują znaleźć rozwiązanie problemu oparte zarówno na metodzie ukierunkowanej
na szukanie deficytów, jak i mocnych stron. Muszą też zdecydować czy współpraca
interprofesjonalna pomoże rozwiązać problem, a jeśli tak przygotowują listę profesjonalistów,
których zaangażowanie pomogłoby okazać się pomocne.

Scenka do odegrania:
Każdy z członków grupy utożsamia się z jedną z profesji, które zostały wskazane przez grupę
jako pomocne przy rozwiązaniu problemu. Grupa symuluje sesje roboczą, na której omawia się
dany przypadek.

1. Opieka
Rodzice trzyletniego Akara pochodzą z Czeczeni. Akar dwa tygodnie temu zaczął chodzić
do przedszkola. Na samym początku rodzice otrzymali duży plik dokumentów dotyczących
polityki przedszkola oraz zasad, których należy przestrzegać. Jedna z nich dotyczy
odbierania dziecka po zajęciach przedszkolnych. Osoba, która odbiera dziecko z
przedszkola musi być wcześniej zgłoszona personelowi, tak więc dziecko nie może zostać
odebrane przez kogoś, kogo nazwisko nie jest znane pracownikom przedszkola. Rodzice
Akara zanim podpisali umowę z przedszkolem korzystali z pomocy tłumacza, jednak nadal
nie rozumieli wszystkich szczegółów. Pewnego dnia rodzinę odwiedził wujek Akara wraz z
ciocią. Mama Akara, chcąc chłopcu zrobić niespodziankę, poprosiła wujka by go odebrał z
przedszkola. Wujek od dłuższego czasu nie widział się z Akaram, a obydwaj bardzo się
lubili. Jednak opiekunka grupy odmawia wydania Akara wujkowi, ponieważ wujek nie
figuruje na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka z przedszkola. Wyjaśnia
także, iż nie może tego zrobić w trosce o bezpieczeństwo dziecka. Wujek jest sfrustrowany
ponieważ nie potrafi zrozumieć obowiązujących zasad.

2. Edukacja
Fayola ma 7 lat i od 10 miesięcy uczęszcza do przedszkola. Wkrótce ma rozpocząć naukę
w szkole. Jej rodzice pochodzą z Nigerii. Przedszkolny pedagog martwi się bardzo o
Fayolę ponieważ ani jej znajomość języka ani rozumienie obowiązujących zasad nie są
wystarczająco zaawansowane by dziewczynka mogła samodzielnie funkcjonować.
Szczególną trudność sprawia dziewczynce słuchanie. Pedagog nie jest pewna czy ma do
czynienia z upośledzeniem umysłowym czy też rodzice nie wystarczająco zachęcali
dziecko do nauki. W związku z tym pedagog ma dylemat co powiedzieć rodzicom Fayoli.
Rozwiązania zaproponowane w poszczególnych przypadkach są przedstawiane i omawiane na
forum ogólnym.
Opierając się na wynikach pracy nad przypadkami oraz odegraną scenką, uczestnicy wraz z
trenerem opracowują listę "złotych zasad" dla warsztatów interprofesjonalnych i zapisują je na
tablicy flipchart.
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Zwiększanie kompetencji międzykulturowych
Następujące ćwiczenie ma na celu zwiększenie kompetencji międzykulturowych. Ponadto
pozwoli lepiej zrozumieć sytuację rodziców opisanych w poprzednim rozdziale.
Mój osobisty przewodnik
Tematem ćwiczenia jest doświadczanie niejednoznacznych sytuacji i nauka kontrolowania
zaangażowania emocjonalnego.
Wśród uczestników zostają wydzielone dwie grupy: turystów i przewodników.
Turyści otrzymują następujące instrukcje:
„Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz do fikcyjnego kraju. Na miejscu czeka na ciebie przewodnik,
którego zadaniem jest zapoznanie cię z kulturą tego kraju. Niestety jest pewien problem:
przewodnik nie mówi w twoim języku i możesz się z nim komunikować tylko w sposób
niewerbalny. Kolejną trudnością jest fakt, iż będziesz „podróżował” z zamkniętymi oczami.
Przewodnik przedstawi w sposób niewerbalny trzy cechy charakterystyczne dla kultury swojego
kraju."
Przewodnicy mają pięć minut na wymyślenie trzech cech charakterystycznych dla kultury
swojego kraju, następnie wybierają turystę i oprowadzając go starają się mu je przekazać
niewerbalnie. Na koniec przewodnicy odprowadzają turystów na miejsce.
W czasie przeznaczonym na wnioski i ocenę pierwsi zabierają głos turyści, którzy opowiadają o
swoich wrażeniach. Trener notuje ich uwagi na tablicy typu flipchart: w pierwszej kolumnie
zapisuje co zostało pokazane turystom, w drugiej notuje znaczenie przypisane doświadczeniom
przez turystów. Następnie zabierają głos przewodnicy, którzy ujawniają co naprawdę chcieli
wyrazić.
Oto co mówią uczestnicy tego ćwiczenia: Byłem turystą karmionym przez mojego przewodnika co
odebrałam jako przejaw paternalizmu.
W rzeczywistości przewodnik chciał pokazać, iż pochodzi z kraju słynącego z gościnności.
Źródło: Emil, Handbuch fur Interkulturelle Kompetenz in der Grundschule
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Trener podsumowuje wraz z grupą najważniejsze wnioski wypływające z ćwiczenia oraz robi
wprowadzenie do teorii kultury używając określeń takich jak np. „model góry lodowej". Uczestnicy
dostarczają też wskazówek przydatnych w obcowaniu z nieznaną kulturą.
Na koniec spotkania trener powinien określić najważniejsze aspekty ćwiczenia z punktu
widzenia uczących się oraz przypomnieć o wytycznych opracowanych w trakcie
spotkania:




Profesje zaangażowane we współpracę interprofesjonalną;
Zbiór złotych zasad do wykorzystania w czasie warsztatów interprofesjonalnych;
Wskazówki i rady jak postępować gdy mamy do czynienia z obcą kulturą.

Zakończenie części 1:
Następujące ćwiczenie ma na celu pobudzenie procesu refleksji.
Wymiana doświadczeń:
Uczestnicy siedzą w kręgu. Na środku umieszczamy duże koło wycięte z kartonu, podzielone na
segmenty. Segmenty zawierają terminy oraz odpowiadające im obrazki, które mają na celu
sprowokować i nadać kształt wrażeniom w trakcie ćwiczenia. (np. Interesującym/ zaskakującym/
zabawnym/ szokującym w tym warsztacie było ....) Do każdego segmentu należy przymocować
kolorowe kartki, które się do nich bezpośrednio odnoszą. Trener pyta każdego uczestnika o jego
doświadczenia, wrażenia, zdarzenia, sytuacje i osoby, które mu się przypominają, gdy spogląda
na te segmenty na koniec pierwszego dnia warsztatów. Następnie uczestnicy są proszeni o
zapisanie wrażeń na odpowiednich/właściwych kartkach. Nie podajemy liczby kartek, ani nie
ustalamy konkretnego porządku wypowiedzi. Podczas prezentacji kartek uczestnicy relacjonują
co zanotowali, po czym odkładają kartki na właściwe segmenty. Nie ustalamy porządku
wypowiedzi, uczestnicy zabierają głos w dowolnej kolejności. Następuje spontaniczna wymiana
uwag. W rezultacie otrzymujemy zbiór rozbieżnych czy też przypadkowych wypowiedzi grupy.
Źródło: The Senior Guides Curriculum
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