Jak słuchać małych dzieci
Podręcznik użytkownika
szkolenia on-line

2

ZAWARTOŚĆ
1

PRZEDSTAWIENIE ORGANIZACJI EADAP

4

2

WPROWADZENIE DO PODRĘCZNIKA

5

3

ZASADY SZKOLENIA METODĄ SYNERGII

6

3.1

Nauka i edukacja dorosłych

6

3.1.1

Jak uczą się dorośli?

6

3.1.1.1 Czynniki wpływające na naukę

6

3.1.1.2 Przeszkody - Trudności

6

3.1.1.3 Wymagania niezbędne do pomyślnego zakończenia procesu

7

uczenia się
3.1.2

Rola trenera

8

3.1.3

Doskonalenie zawodowe w miejscu pracy

10

3.2

Program SYNERGIA

14

3.2.1

Wprowadzenie

14

3.2.2

Cele

15

3.2.3

Forma i struktura

15

3.2.4

Metodologia

16

3.2.5

Techniki

17

3.2.5.1 Tworzenie zespołu i dynamiki grupy

17

3.2.5.2 Projekty pedagogiczne

19

3.2.5.3 Samoewaluacja formatywna

19

3.2.5.4 Pomoce pedagogiczne

20

3.2.6

Trener-facylitator

21

3.3

Ewaluacja programu

22

BIBLIOGRAFIA

25

ZAŁĄCZNIKI

30

Załącznik I: Przykłady samoewalucji formatywnej pedagogów

30

Załącznik II: Przykład poradnika samoewalucji formatywnej dla

34

© EADAP

Page 2

3
trenerów-facylitatorów
Załącznik III: Ankieta dla uczestników szkolenia

35

Załącznik IV: Ankieta dla trenerów-facylitatorów

43

© EADAP

Page 3

4

1

PRZEDSTAWIENIE ORGANIZACJI EADAP

The Society for the Development and Creative Occupation of Children
(EADAP) to organizacja pozarządowa założona w 1992 roku przez zespół
ekspertów ds. edukacji przedszkolnej i sponsorowana przez Bernard van Leer
Foundation, międzynarodową organizację charytatywną.

Jej celem jest badanie, wspieranie i rozpowszechnianie innowacyjnych metod
edukacyjnych, które przyczyniają się do rozwoju potencjału WSZYSTKICH
dzieci w wieku przedszkolnym i w pierwszych latach nauki w szkole.
SZCZEGÓŁOWE CELE


Stworzenie programów szkoleniowych i realizacja szkoleń dla pedagogów
i koordynatorów instytucji edukacyjnych.



Rozwój współpracy pomiędzy rodzicami, edukatorami i interesariuszami
oraz zaangażowanie ich w odnawianie instytucji edukacyjnych.



Promowanie metody badań w działaniu (ang. action research) w ramach
instytucji przedszkolnych i szkolnych.



Prowadzenie badań nad edukacją międzykulturową.



Tworzenie materiałów edukacyjnych.



Zapewnienie informacji i wymiana opinii na tematy edukacyjne z
perspektywą utworzenia sieci edukacyjnej.



Rozpowszechnianie

i

wykorzystywanie

innowacyjnych

metod

edukacyjnych poprzez współpracę z greckimi i międzynarodowymi
sieciami.
Aby osiągnąć powyższe cele, EADAP przeprowadziła różnorodne badania
naukowe w Grecji i w Europie, zrealizowała seminaria szkoleniowe dla
pedagogów edukacji przedszkolnej, koordynatorów instytucji przedszkolnych
oraz rodziców, a także opracowała materiały edukacyjne, ulotki, zestawy
pedagogiczne, książki i nagrania zajęć.
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WPROWADZENIE DO PODRĘCZNIKA

2

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla użytkowników kursu on-line, a
mianowicie:


dla trenerów,



dla przyszłych trenerów,



dla pracowników naukowych, którzy kształcą/szkolą studentów,



dla pracowników administracyjnych w żłobkach i przedszkolach (osoby
zarządzające, kierownicy działów, inni urzędnicy, itp.) oraz



dla pedagogów/edukatorów zaangażowanych w szkolenia nieformalne
(nieformalne szkolenia wzajemne i w ramach sieci).
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3

ZASADY SZKOLENIA METODĄ SYNERGII

3.1

Nauka i edukacja dorosłych

3.1.1

Jak uczą się dorośli?

Jest możliwe, aby nauka odbywała się w sposób nieplanowany i
niezamierzony. Jednak w zorganizowanym kontekście edukacyjnym nauka
odnosi się do zmian wynikających z dobrowolnego udziału osób szkolonych w
przemyślanych i zaplanowanych zajęciach edukacyjnych, które mają na celu
zdobycie wiedzy. Ogólny wniosek płynący ze wszystkich teorii dotyczących
uczenia się jest taki, że uczenie się to proces aktywny. Osoby szkolone nie
poddają się bodźcom w sposób bierny. Przeciwnie – są świadomie
zaangażowane w proces uczenia się, zmobilizowane zarówno przez potrzeby
wewnętrzne, jak i bodźce zewnętrzne (Rogers, 1999).
3.1.1.1 Czynniki wpływające na uczenie się
-

Doświadczenie: uczestnik szkolenia ma przetworzyć nowy materiał i
zinterpretować go, opierając się na wcześniejszej wiedzy (Piaget, 1975).

-

Stworzenie odpowiedniej atmosfery (pełnej akceptacji, szacunku, dialogu,
wymiany doświadczeń, równego traktowania, itp.) (CRESAS 1991;
Sheckley 1988).

-

Cechy osobowościowe każdego uczestnika (Kokkos 1999).

-

Trenerzy: regularne i często szczegółowe odniesienia w stosownej
literaturze dotyczące osobowości, postawy, zachowania i szkolenia
trenerów podkreślają wagę ich roli1 (Sheckley 1988; Schelfhout et al.
2002; Noyé & Piveteau 1999; Rogers 1999; Torkington & Landers 1995;
Kokkos 1999).

3.1.1.2 Przeszkody - Trudności2
-

Istniejące doświadczenia: dorośli mają cały bagaż wcześniejszych
doświadczeń, na których będą budować nową wiedzę. Jednak niektóre

1
2

Szczegółowe informacje dotyczące roli trenera znajdziesz w rozdziale 1.2 „Rola trenera”.
Patrz, na przykład, McGivney (1996), Rogers (1999) i Kokkos (1999).
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doświadczenia mogą okazać się przeszkodą, a wtedy trener będzie musiał
zaangażować osoby szkolone w proces oduczania się3.
-

Oczekiwania:

dorośli

mają

oczekiwania

względem

programów

edukacyjnych, w których uczestniczą. Oczekiwania te w dużym stopniu
decydują o ich podejściu. Co więcej, oczekiwania mogą nie być takie
same dla całej grupy, co jeszcze bardziej utrudnia proces uczenia się.
-

Trudności zewnętrzne: w przypadku edukacji dorosłych należy wziąć pod
uwagę liczne obowiązki uczestników w innych sferach ich życia, a także
wszelkie możliwe negatywne stany psychologiczne (np. nadmierny stres).

-

Strach przed programami edukacyjnymi: może wynikać z negatywnych
doświadczeń z przeszłości lub z faktu, że koncepcja uczenia się przez
całe życie jest nadal mało znana.

-

Słaba organizacja programu: może być spowodowana, między innymi,
niewłaściwym doborem trenerów, presją wywieraną przez organy inspekcji
w kierunku osiągnięcia natychmiastowych rezultatów, trudnościami z
dostępem do środków szkoleniowych dla osób szkolonych itp.

3.1.1.3 Wymagania niezbędne do pomyślnego zakończenia procesu uczenia
się
-

Uczestnicy szkolenia muszą zawsze znać cele, aby mogli zaangażować
się w zindywidualizowany proces i monitorować własne postępy (Noyé &
Piveteau 1999).

-

Jednocześnie konieczna jest informacja zwrotna od trenera odnośnie
porównania wyznaczonych celów z osiągniętymi wynikami. W ten sposób
osoby szkolone mają możliwość odpowiednio dostosowywać swoje
wysiłki.

Informacja

zwrotna

może

pochodzić

również od

innych

uczestników szkolenia (Shelfhout et al. 2002).
-

Każdy rodzaj informacji zwrotnej i wymiany opinii jest bardziej
konstruktywny, kiedy odbywa się w grupie i kiedy daje możliwość
„symetrycznych” relacji. Oznacza to sytuację, w której każdy członek
grupy czuje, że ma prawo wyrazić własną opinię, a poprzez wymianę
zdań i interakcję „współtworzy” wiedzę razem z pozostałymi członkami
grupy (CRESAS 1987).

3

Termin pojawia się i jest wyjaśniony u Rogersa (1999: 279-280).
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-

Motywacja4 jest ważna w trakcie całego procesu uczenia się przy
założeniu, że trener stara się ją utrzymać na wysokim poziomie i
wykorzystywać w taki sposób, aby osoby szkolone mogły stopniowo
osiągać wyznaczone cele (Kokkos 1999; Schelfhout et al. 2002; Noyé &
Piveteau 1999).

-

W celu utrzymania motywacji na wysokim poziomie w programie
edukacyjnym musi być miejsce na inicjatywę, aby osoby szkolone mogły
uczestniczyć w:
o „Ustalaniu celów programu.
o Przygotowywaniu szczegółowej zawartości programu (a jeśli to zostało
już określone, mogą przynajmniej brać udział w procesach objaśniania
określonych punktów lub decyzji, aby skoncentrować się na niektórych
z nich).
o Rozwijaniu

materiału

edukacyjnego

i

możliwych

sposobów

wykorzystywania środków edukacyjnych.
o Podejmowaniu decyzji dotyczących warunków i przestrzeni, w jakich
odbywa się nauka.
o Opracowywaniu metod ewaluacyjnych.
o Zgłębianiu treści programu, aby upewnić się, że ściśle wiąże się on z
istniejącą wiedzą oraz doświadczeniami uczestników szkolenia, a także
z kwestiami związanymi z ich społeczno-zawodowymi rolami” (Kokkos
1999: 71-72).

3.1.2

Rola trenera

We współczesnym kontekście edukacyjnym trenerzy nie pełnią już tradycyjnej
roli instruktorów i posiadaczy

prawdziwej

wiedzy.

Mają

być

raczej

koordynatorami, wspierać stopniowe podejście do wiedzy oraz być w stałej,
konstruktywnej interakcji z osobami szkolonymi. Z jednej strony trenerzy
muszą zostawić swoim podopiecznym wystarczająco swobody, aby ci mogli
sami podejmować decyzje, a z drugiej strony powinni ich dyskretnie
prowadzić, aby uniknąć błędów, które mogłyby zagrozić kontynuacji procesu
4

„Motywacja wskazuje te czynniki, które aktywują i kierują modele behawioralne
zorganizowane wokół określonego celu… Motywacja w uczeniu się jest bodźcem, który
utrzymuje daną osobę w stanie uczenia się i zachęca ją do nauki” (Rogers 1999: 125)
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uczenia się. Co więcej, trenerzy powinni zawsze starać się jasno formułować
bezpośrednie cele edukacyjne oraz zachęcać uczestników szkolenia do
osiągania tych celów poprzez ich własny styl uczenia się (Schelfhout et al.
2002; Kokkos 1999; Rogers 1999; Noyé & Piveteau 1999; Burguière 1987).
Aby osiągnąć powyższe, trenerzy muszą wykorzystywać szeroką gamę zajęć
edukacyjnych i stworzyć pozytywną atmosferę, która zwiększy pewność
siebie osób szkolonych. Równie istotne jest zapewnienie uczestnikom
możliwości odkrywania wiedzy i eksperymentowania z nią poprzez ich własną
praktykę, a z drugiej strony – pomaganie im w przeanalizowaniu swoich
doświadczeń i reakcji.
Trenerzy muszą stale podwyższać poziom motywacji, ale nie uciekając się do
testów czy innych podobnych metod edukacyjnych, ale poprzez praktykę,
badania przypadków, dyskusję, projekty pedagogiczne i pracę zespołową. Co
więcej, trenerzy powinni oceniać uczestników i zapewniać im informację
zwrotną w taki sposób, aby poprawiać ich wyniki.
Jak widać z powyższych informacji, od trenerów wymagana jest nie tylko
dogłębna wiedza w temacie, ale również niezliczona ilość zdolności i cech
osobowościowych. Ważne jest, aby trenerzy:
-

szanowali indywidualne cechy osób szkolonych,

-

doceniali znaczenie ich wiedzy i doświadczeń,

-

brali pod uwagę ich indywidualne tempo i potencjał,

-

rozumieli ich słabości i pomagali korygować przypadki niewłaściwego
zrozumienia,

-

koordynowali, ale nie manipulowali,

-

okazywali samoświadomość, znali własne zdolności, silne i słabe strony,
swoje ograniczenia jako jednostki oraz ograniczenia co do własnej
interwencji w grupie uczestników szkolenia, a także

-

oceniali i rozwijali samych siebie, innymi słowy – sprawdzali jakość i
skuteczność własnej pracy, byli otwarci na krytykę i potrafili określić
obszary, w których muszą się rozwinąć.
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3.1.3

Doskonalenie zawodowe w miejscu pracy

Edukacja dorosłych przybiera różne formy, takie jak szkolenia zawodowe,
szkolenia dotyczące kwestii politycznych, społecznych lub kulturowych, a
także zajęcia mające na celu jak najlepsze wykorzystanie czasu wolnego.
Termin „szkolenie” używany jest w znaczeniu kolejnego szkolenia5 i dotyczy
wszystkich tych, którzy ukończyli swoją edukację w przeszłości. Szkolenie
zawodowe, jak sama nazwa sugeruje, ma na celu rozwój zawodowy
uczestników.
Najbardziej powszechnym rodzajem doskonalenia zawodowego są programy
szkoleniowe, które odbywają się poza miejscem i godzinami pracy, i zwykle
prowadzone są przez specjalistów. W przypadku tych programów wiedza
zostaje przeniesiona z naturalnego środowiska pracy – do którego jest
skierowana - i jest przekazywana w procesie akademickim. Takie programy
były wielokrotnie określane jako nieskuteczne (Garet et al. 2001; Taylor
1999).
W związku z tym konieczne było znalezienie nowego rodzaju szkolenia,
takiego jak programy szkoleń w zakładzie pracy, które zdecydowanie różnią
się od tych tradycyjnych. Kluczową różnicą jest fakt, że przeprowadza się je w
miejscu i czasie pracy. W takiej sytuacji osoby szkolone mają okazję połączyć
to, czego się nauczyły z ich codzienną praktyką, a na późniejszym etapie dostosowywać swoje praktyki, kiedy okaże się to niezbędne. Jednocześnie
zakład goszczący uczestników szkolenia otrzymuje szansę na wprowadzenie
zmian strukturalnych, które pozwolą na zastosowanie nowych praktyk osób
szkolonych (Xochellis & Papanaoum 2000). Co więcej, dowiedziono, że
zreformowane programy szkoleniowe lepiej odpowiadają sposobowi, w jaki
uczą się dorośli, co oczywiście prowadzi ich do zmiany swoich praktyk
(Xochellis & Papanaoum 2000; Garet et al. 2001).

5

Szkolenie wg Rogersa (1999: 74) określa się jako „edukację, która ma ograniczone
konkretne cele i dąży głównie do nauczenia „poprawnych” sposobów uczenia się, które z
kolei prowadzą do rozwoju umiejętności.”
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Programy

doszkalające,

mające

na

celu

udoskonalenie

procesu

edukacyjnego realizowanego w szkole, nazywane są również programami
szkolnymi.
 Ich cele mogą być różnorodne, dla przykładu:
-

poprawienie praktyk pedagogicznych w szczególnych okolicznościach,

-

zwiększenie użycia przez edukatorów określonych materiałów lub
wcześniej przygotowanych strategii,

-

stworzenie

nowego

programu

nauczania

i

nowych

metod

edukacyjnych,
-

rozwój zdolności edukatora do zrozumienia sposobu, w jaki uczą się
dzieci, itp. (Garet et al. 2001).

 Programy doszkalające różnią się również, jeśli chodzi o techniki
przekazywania

wiedzy i

wdrażania

nowych

które

praktyk,

mogą

występować oddzielnie lub w połączeniu (EADAP 2003; Fennessy 1998;
Garet et al. 2001; Schelfhout et al. 2002; Sheckley 1998; Sparks 1986;
Torkington & Landers 1995) i są następujące:
-

Zaprezentowanie informacji
o Przedstawiana jest niezbędna wiedza i umiejętności.
o Pokazana

jest

modelowa

metoda

nauczania,

albo

przez

uczestnictwo w zajęciach w szkole, albo na filmach wideo.
-

Praktyka i informacja zwrotna
o Organizowane są spotkania mające na celu połączenie nowej
wiedzy z praktyką pedagogiczną.
o Uczestnicy szkolenia otrzymują wystarczająco dużo okazji do
przećwiczenia nowo zdobytej wiedzy i umiejętności.
o Osoba

odpowiedzialna

za

program

szkolenia

przekazuje

uczestnikom informację zwrotną, aby mogli oni jak najlepiej
poprawić swoje wyniki.
-

Nadzór
o Osoba

odpowiedzialna

uczestników,

kiedy

za

wdrażają

program
nowe

szkolenia
praktyki

obserwuje

pedagogiczne

zaproponowane przez program.
o Następuje konstruktywna krytyka.
-

Pomoc
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o Osoba

odpowiedzialna

za

program

szkolenia

umożliwia

uczestnikom wybór tematów objętych programem. Następnie
angażuje się w dokonane przez nich wybory i monitoruje ich
działania.
o Dylematy związane z praktykami pedagogicznymi są określane i
analizowane, a następnie, po przeprowadzonych negocjacjach,
wprowadza się nowe poprawki i dostosowania.
-

Wsparcie
o Uczestnicy szkolenia mogą wybrać zarówno treść działań, jak i
wiedzę, którą chcą zdobyć. Jednak szczegółowe wskazówki oraz
ustalone przerwy na działania i refleksję są przewidziane z góry.
o Negocjacje i dostosowania działań w trakcie programu stanowią
kluczowy aspekt zapewnionego wsparcia.

-

Wiodąca interwencja
o Osoba odpowiedzialna za program szkolenia pracuje bezpośrednio
z uczestnikami, aby rozwiązywać wszelkie problemy powstałe w
klasie w czasie, gdy uczestnicy próbują wdrażać nowe praktyki
edukacyjne.

-

Dyskusje pomiędzy kolegami
o Pedagodzy są zachęcani do omawiania spraw zawodowych i
współpracy w ich zakresie.
o Dyskusje odbywają się w małych grupach – w obecności trenera
lub nie – dając pedagogom możliwość przeanalizowania ich
nowych praktyk oraz podzielenia się szczególnymi obawami.

-

Wsparcie administracyjne
o Zarówno dyrektor szkoły jak i pozostali pracownicy administracji są
informowani o celach programu szkoleniowego i proszeni o wparcie
w realizacji tych celów.

Chociaż programy szkoleń popychają pedagogów w kierunku ulepszania ich
praktyk pedagogicznych, to często nie dają pożądanych rezultatów. Poniżej
wskazano możliwe przyczyny takiej sytuacji (Noyé & Piveteau 1999;
Ingvarson 1988; Sparks 1986):
-

Obawa przed nieznanym, strach przed nadzorem i porażką.
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-

Wpływ przyzwyczajenia i apatii.

-

Za mało czasu.

-

Brak wsparcia od innych przedstawicieli system szkolnego.

Aby program doszkalający mógł odnieść sukces, musi spełniać określone
wymagania (Kokkos 1999; Xochellis & Papanaoum 2000; Noyé & Piveteau
1999; Rogers 1999; Fennessy 1998; Garet et al. 2001; Schelfhout et al. 2002;
Sheckley 1988; Sparks 1986). W szczególności powinien:
-

Dotyczyć i angażować wszystkich pracowników szkoły: Zbiorowe
szkolenie zawodowe może pomóc w stworzeniu wspólnej kultury
zawodowej, co prowadzi do podobnego rozumienia spraw, a także
wspólnych celów pedagogicznych i metod rozwiązywania problemów. W
takiej atmosferze utrwalenie zmiany praktyk pedagogicznych jest
zdecydowanie łatwiejsze.

-

Tworzyć

dwustronny,

stały

przepływ

informacji

pomiędzy

pracownikami administracji szkoły i uczestnikami szkolenia: Program
szkolenia w zakładzie pracy może być skuteczny, jeśli stanowi integralną
cześć ogólnej polityki szkoły. Postępy uczestników zależą od związku
pomiędzy programem a wsparciem zapewnionym mu przez szkołę. Z
tego powodu dyrektor szkoły musi dokładnie znać ideę programu (cele,
filozofia), wspierać go i informować o wszelkich obawach swoich
przełożonych, kiedy ich wsparcie okazuje się konieczne.
-

Zapewniać

spójność

z

poprzednimi

doświadczeniami:

Zajęcia

odnoszące się do doświadczeń z przeszłości uczestników poszerzą ich
wiedzę i umiejętności oraz doprowadzą do przyjęcia nowych praktyk
pedagogicznych.
-

Działać w sposób wspierający: Utrzymywanie motywacji na wysokim
poziomie i zaznajamianie trenerów z koncepcją zmiany to elementy, które
należy wziąć pod uwagę, aby osiągnąć wyznaczone cele.

-

Być przeprowadzany przez wykwalifikowanego trenera: Tak jak w
przypadku każdej formy edukacji, również w programach doszkalających
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trener odgrywa ważną rolę. Jego podejście i zachowanie powinny
obejmować wszystko, o czym była mowa w stosownym rozdziale6.
-

Mieć długi czas trwania: Większość badań pokazuje, że długoterminowe
programy szkoleniowe zapewniają możliwość analizy treści działań,
odbioru szkolenia przez uczestników, a także skuteczności praktyk
pedagogicznych. Dają również szansę szkolonym pedagogom na
wypróbowanie nowych praktyk pedagogicznych i zaangażowanie się w ich
konstruktywną ewaluację.

3.2

Program Synergia

3.2.1

Wprowadzenie

Synergia to program doskonalenia zawodowego, który narodził się w wyniku
długotrwałej współpracy organizacji EADAP z zespołami badawczymi z wielu
krajów europejskich (Francja, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania itp.).
Realizowany jest od roku 1994 głównie w obszarze edukacji przedszkolnej i
skierowany jest do pedagogów, dyrektorów instytucji edukacyjnych oraz
pracowników administracyjnych. Program jest wspierany pod względem
naukowym i finansowym przez fundację Bernard van Leer Foundation oraz
organizację EADAP, natomiast działa pod egidą podmiotu zlecającego
szkolenie dla własnego personelu.
Podstawę programu tworzą główne zasady doskonalenia zawodowego
dorosłych7. Szczególny nacisk położony jest na:


związek szkolenia z codzienną praktyką zawodową osób szkolonych,



rozwój

treści

szkolenia

zgodnie

z

obawami,

potrzebami

i

zainteresowaniami uczestników,


pracę zespołową,



tworzenie symetrycznych relacji pomiędzy członkami grupy,



interakcje społeczne oraz



zapewnienie wsparcia teoretycznego i metodologicznego.

6

Patrz: rozdział 1.2 „Rola trenera”.
Patrz: rozdział 1.1. „Jak uczą się dorośli?”

7
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Przez ostatnią dekadę prawa, żądania i naciski wywierane przez dyrektywy
europejskie doprowadziły do stworzenia w Grecji nowych ram dotyczących
struktury i funkcji instytucji przedszkolnych. Najważniejszą zmianą było
przeniesienie odpowiedzialności za żłobki i ośrodki opieki dziennej na lokalne
władze.
Program Synergia stara się pokrywać podstawowe potrzeby szkoleniowe
narzucone przez nowe warunki, biorąc pod uwagę historię, możliwości i
ograniczenia instytucjonalne danego obszaru.

3.2.2

Cele

Cele programu Synergia:


ulepszenie pracy edukacyjnej zapewnianej przez żłobki i ośrodki opieki
dziennej,



wzmocnienie

roli

zawodowej

pedagogów

poprzez

wzbogacenie

i

odświeżenie ich wiedzy na tematy pedagogiczne,

 jak najlepsze wykorzystanie potencjału dzieci i pedagogów,
 aktywny udział rodziców w życiu szkoły,
 mobilizacja partnerów społecznych do wspierania odnawiania instytucji
edukacyjnych oraz


docenienie pracy edukacyjnej ośrodków opieki dziennej przez środowisko
społeczne.

W skrócie można powiedzieć, że ostatecznym celem programu Synergia jest
poprawa jakości edukacji zapewnianej przez instytucje przedszkolne poprzez
krzewienie wspólnego działania – czyli synergii – wszystkich zaangażowanych
w działanie instytucji edukacji przedszkolnej.

3.2.3

Forma i struktura

Program doskonalenia zawodowego Synergia może być realizowany przez
Internet i stosowany w miejscu pracy osób szkolonych i w ramach godzin
pracy. Jest to program ustawicznego kształcenia dorosłych, opierający się na
prawdziwych problemach i przykładach z klasy. Program jest elastyczny i
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może być modyfikowany w zależności od potrzeb edukacyjnych uczestników.
Model szkolenia programu Synergia opiera się na pracy zespołowej na
wszystkich poziomach, wymianie pomysłów i opinii oraz interakcjach
pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Podstawowym wymogiem uzyskania
pomyślnego rezultatu jest długi czas trwania szkolenia (powyżej trzech
miesięcy, a maksymalnie trzy lata), umożliwiający pracownikom stopniowe
przyswojenie naukowej metody pracy, którą będą mogli stosować również po
zakończeniu programu.
Działania programu wspierają:


zespół naukowy organizacji EADAP, który ponosi pełną odpowiedzialność
za wdrożenie, koordynację, monitorowanie i ewaluację programu zarówno
na poziomie naukowym jak i metodologicznym,



trenerzy-facylitatorzy,

przeszkoleni i

wyznaczeni przez organizację

8

EADAP oraz


osoba reprezentująca jednostkę, w której odbywa się szkolenie. Ta osoba
reprezentuje program przed władzami jednostki, zapewniając przepływ
informacji

pomiędzy

uczestnikami

oraz

ułatwiając

płynną

realizację

programu szkolenia.

3.2.4

Metodologia

Metodologia programu Synergia została utworzona na zasadach badania w
działaniu9 i psychologii interaktywnej (CRESAS 1992).
A konkretnie – program Synergia zachęca do interakcji pomiędzy:


Teorią i praktyką: pomaga uczestnikom szkolenia sprawdzić własne
stanowiska teoretyczne poprzez zestawienie ich z codziennymi praktykami
pedagogicznymi. To z kolei prowadzi do stworzenia nowych hipotez pracy,
które następnie można zweryfikować poprzez zastosowanie ich. Analiza

8

Patrz: rozdział 2.6 „Trener-facylitator”.
Badanie w działaniu w edukacji usiłuje poprawić jakość nauczania i uczenia się poprzez
badanie czynników, które na nie wpływają. Ma na celu wsparcie edukatorów w rozwiązywaniu
problemów z praktyką edukacyjną i wprowadzanie innowacji po uprzedniej refleksji i dyskusji
(Altrichter et al. 2001).
9
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działań prowadzi uczestników do budowania nowej wiedzy, przemyślenia
istniejącej i przełożenia własnej praktyki na teorię.


Uczestnikami w programie: promuje wymianę opinii pomiędzy członkami
grupy, tworząc w ten sposób „symetryczne relacje” (Schwartz 1973;
Schwartz: 1977). Termin ‘symetryczne’ oznacza relacje, w których każda
osoba czuje, że ma prawo wygłaszać własne opinie i uczestniczyć we
wspólnym przedsięwzięciu (Chrettiennot et al. 1989). W ten sposób każdy
wnosi

swój

wkład

w

realizację

wspólnego

projektu.

Każdy jest

zaangażowany w dynamiczny proces współtworzenia wiedzy w swoim
własnym tempie i zgodnie z własnymi zdolnościami (Anagnostopoulou
2003a).

3.2.5

Techniki

3.2.5.1 Tworzenie zespołu i dynamiki grupy
Główną cechą programu szkoleniowego jest praca zespołowa. Dlatego też
podczas szkolenia dochodzi do:


Kontaktów pomiędzy trenerem-facylitatorem a uczestnikami, w trakcie
których

określane

są

czas

i

forma

komunikacji

z

zespołem

pedagogicznym10. W przypadku, gdy nie ma zespołu pedagogicznego
trener podejmuje negocjację z uczestnikami, aby taki zespół utworzyć.
Zespół pedagogiczny:
-

rozpoznaje trudne sytuacje,

-

zgłasza obawy,

-

nagrywa i analizuje zachowania dzieci,

-

podejmuje decyzje co do projektów pedagogicznych,

-

wyznacza cele działań, metody interwencji i kryteria ewaluacji,

-

zatwierdza umowy pedagogiczne oraz

-

wykorzystuje „narzędzia obserwacji” takie jak aparaty, kamery wideo i

siatki obserwacji.

10

Przez termin ‘zespół pedagogiczny’ rozumiemy transformację grupy roboczej danej
jednostki szkolnej, która postanawia przyjąć nowe cele pedagogiczne, jak również
dostosować i ocenić realizację wspólnych działań (Papaprokopiou 1999). Kiedy zespół
rozszerza się w związku z zaangażowaniem innych ludzi, którzy nie są edukatorami, wtedy
nazywamy go rozszerzonym zespołem pedagogicznym (EADAP 2003).
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Spotkań „rozszerzonego zespołu pedagogicznego”, w skład którego
wchodzą wszyscy pracownicy żłobków i ośrodków opieki dziennej,
przedstawiciele

jednostki,

personel

administracyjny,

przedstawiciele

rodziców, trener-facylitator i Komitet Naukowy organizacji EADAP.
Stanowią one kolejny cel programu, gdziekolwiek jest to możliwe. Podczas
tych spotkań, odbywających się raz na dwa miesiące na sali głównej w
siedzibie jednostki, która zleciła przeprowadzenie szkolenia:
-

przedstawiane są projekty pedagogiczne zrealizowane w klasach,

-

ogłaszane są eksperymentalne zastosowania,

-

dokładnie analizowane są cele, treść działań i kryteria ich ewaluacji,

-

za pomocą ankiet, protokołów obserwacji itp. kompletowane są

bieżące i końcowe ewaluacje,
-

instytucjonalizowane

są

nowe

praktyki,

takie

jak

na

przykład

organizacja dziecięcego festiwalu,
-

podejmowane są decyzje o zastosowaniu innowacyjnych metod (na

przykład składanie wizyt edukacyjnych), jak również decyzje dotyczące
wkładu

przedstawicieli

jednostki

i

kompetentnego

personelu

administracyjnego do programu oraz
-

planowane są działania dążące do „otwierania” szkół dla lokalnej

społeczności poprzez warsztaty, organizowane wydarzenia, ulotki, plakaty
itp.


Spotkań „zespołu trenerów-facylitatorów”, który składa się ze wszystkich
trenerów programu Synergia oraz Komitetu Naukowego organizacji
EADAP.

Podczas

tych

spotkań

trenerzy-facylitatorzy

informują

pozostałych członków o postępach w programie i wspólnie planują kolejne
realizacje swoich interwencji. A konkretnie, trenerzy i Komitet Naukowy:
-

analizują postępy programu,

-

rozpoznają trudności,

-

zgłaszają obawy, niepokoje i niepewności,

-

wspólnie szukają zarówno praktycznych rozwiązań, jak i teoretycznego

wsparcia,
-

oceniają rezultaty oraz

-

przygotowują zajęcia dla dalszego rozwoju programu.
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3.2.5.2 Projekty pedagogiczne11
Projekty pedagogiczne są podstawową techniką programu Synergii, ponieważ
pozwalają na osiągnięcie celów programu. W szczególności:


aktywują szkolonych pedagogów, prowadząc do przyjęcia przez nich
badawczego podejścia,



w pełni wykorzystują potencjał dzieci, ponieważ nie skupiają się tak bardzo
na treściach nauki, ale raczej na sposobach i procesach, które dzieci
wykorzystują do uczenia się,



zmuszają do wymiany opinii i pracy zespołowej,



zachęcają do otwarcia się klasy i szkoły, jako że projekty pedagogiczne
mogą angażować:
-

wszystkich lub część pedagogów szkolnych,

-

wszystkie lub część szkół w dzielnicy,

-

współpracowników zewnętrznych oraz

-

szkoły, które są oddalone geograficznie, ale regularnie komunikują się
ze sobą.

3.2.5.3 Samoewaluacja formatywna
Jest to nieocenione narzędzie, które dotyczy systematycznej ewaluacji
praktyk pedagogicznych i ma na celu ulepszenie tych praktyk. Ten typ
ewaluacji nie ma wiele wspólnego z ewaluacją zewnętrzną narzuconą z
zewnątrz bądź też z bardzo uproszczonym, ale alarmującym nadzorem i
klasyfikacją. Samoewaluacja formatywna to proces bieżący, stworzony przez
samych pedagogów (Solomon 1999), który angażuje każdego, kto bierze
udział w projekcie pedagogicznym. A konkretnie – zespół wyznacza cele,
realizuje je i systematycznie monitoruje zarówno działania, jak i rezultaty,
które są związane z celami. Następnie ocenia je na podstawie zdefiniowanych
wcześniej kryteriów i dokonuje nowej korekty i dostosowania działań, które
następnie ponownie ocenia12.

11

Patrz: na przykład Frey (1998) i Helm & Katz (2002).

12

Przykłady ewaluacji formatywnej – patrz załączniki 2 i 3.
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Samoewaluacja i dostosowanie działań zachodzą na dwóch poziomach13:
Pedagodzy razem z dziećmi w klasie, po zdefiniowaniu działań,

1.

oceniają co zostało osiągnięte, a co nie, określają przyczyny sukcesu lub
porażki, nowo zdobytą wiedzę oraz kolejne treści, których chcieliby się
nauczyć, a także dokonują nowej korekty i dostosowania działań. Proces ten,
powtarzający się w regularnych odstępach czasu, zwiększa inicjatywę i
samorealizację dzieci oraz daje pedagogom możliwość lepszego zrozumienia
sposobu działania dzieci i ich osiągnięć.
Wszyscy pedagodzy w szkole systematycznie obserwują i zapisują

2.

wpływ nowych warunków i zajęć na zachowanie dzieci, wykorzystując
wybrany środek – kamerę wideo, aparat, siatki obserwacji, protokoły itp.
Następnie wymieniają opinie, analizując rezultaty nagrań, co prowadzi do
ponownego dostosowania działań, związanego z zauważonym wpływem na
zachowanie dzieci (Anagnostopoulou & Papaprokopiou 2001).
3.2.5.4 Pomoce pedagogiczne14
Termin ‘pomoce pedagogiczne’ wskazuje na te ‘narzędzia’ wykorzystywane
jako środki wspierające w edukacji, które pozwalają trenerowi być bardziej
skutecznym (Noye & Pivetau 1999). Program szkoleniowy Synergia korzysta
(indywidualnie lub w połączeniu) z poniższych pomocy pedagogicznych:


Dossier – narzędzie wsparcia teoretycznego i metodologicznego osoby
szkolonej, „przestrzeń” do przechowywania i wyszukiwania danych i
informacji. Służy również jako punkt styczności pomiędzy kolegami, a
także jako streszczenie pracy zespołu.
Dossier zawiera:
-

referencje (dla dorosłych i dzieci),

-

artykuły, głównie z prasy pedagogicznej,

-

notatki uczestników szkolenia,

-

wydarzenia dotyczące tematu, takie jak warsztaty, konferencje,
festiwale dziecięce itp.,

-

materiał pedagogiczny (ulotki, plakaty, naklejki, skecze, gry) oraz

13

Dotyczy to ewaluacji dokonywanej w klasie. Co do ogólnej ewaluacji programu – patrz:
rozdział 3 „Ewaluacja programu”, 3.1 „Rodzaje ewaluacji”.
14
Bardziej szczegółowe informacje – patrz: Zerva (2003).
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-

dane kompetentnych władz związanych z tematem (adresy, numery
telefonów, zwięzła informacja).



Biblioteka stworzona przez grupę osób szkolonych, zawierająca książki
stosowne do treści szkolenia.



Narzędzia – trener i Komitet Naukowy zapewniają plany, ankiety itp.



Plakaty

ze

zdjęciami

przedstawiającymi

codzienne

zajęcia

i

zorganizowane projekty, wraz z krótkim podpisem.


Dyktafon wykorzystywany do nagrywania wybranych dialogów dzieci i/lub
osób szkolonych.



Wideo – uczestnicy filmują sceny z ich codziennej praktyki, które
następnie są odtwarzane i analizowane przez zespół pedagogiczny.

3.2.6

Trener - facylitator

Doświadczenie pokazuje, a badania potwierdzają (Anagnostopoulos &
Papaprokopiou

1992),

że

potrzeba

mediacji

pojawia

się

podczas

długotrwałego działania albo spójnego planu działania, kiedy różni partnerzy
są zaangażowani w różne role, mają różną odpowiedzialność, wiedzę,
postrzeganie itp. Dlatego też w programie Synergia trenerzy-facylitatorzy
odgrywają podwójną rolę:


rolę mediatorów pomiędzy różnymi partnerami zaangażowanymi w
program oraz



rolę mediatorów pomiędzy uczestnikami szkolenia a wiedzą, jaka ma być
przez nich nabyta.

W związku z faktem, że trenerzy-facylitatorzy stanowią kluczowy element w
programie Synergia, wybierani i szkoleni są w sposób systematyczny, ze
szczególną troską. Wymagane kwalifikacje są następujące:


wykształcenie wyższe,



rozległa wiedza z dziedziny edukacji i szkolenia oraz



doświadczenie zawodowe jako edukator.

© EADAP

Page 21

22
Jednakże niezbędne kwalifikacje do tej pracy mają większy związek z
osobowością i ideologią trenerów-facylitatorów, o czym wspomniano już w
stosownym rozdziale15.
W ramach wsparcia dla ich trudnego i złożonego zadania trenerzyfacylitatorzy otrzymują dostęp do poniższych form:


Wstępne, i przede wszystkim, nieustanne szkolenie zapewnione przez
organizację EADAP, które trwa tak długo jak ich zaangażowanie w
program, a także wsparcie zespołu naukowego organizacji EADAP (ich
koledzy trenerzy-facylitatorzy oraz specjaliści).



Ramy metodologiczne programu, które, dając wytyczne i wskazówki,
ułatwiają ich pracę i w pewnym stopniu zapewniają skuteczność.



Doświadczenie połączone z systematyczną analizą dokonywaną w
kontekście zespołu naukowego organizacji EADAP, pozwalające trenerom
uporać się z oporem zarówno zawodowców jak i kierowników jednostek,
radzić sobie z nim, jak z czymś nieuniknionym i znaleźć sposoby na jego
zredukowanie, ominięcie lub kontrolę. W podobny sposób trenerzy
identyfikują, analizują i kontrolują ich własne podejście oraz to, co mówią i
robią.



Ustalenie

bądź

uznanie

roli

trenera-facylitatora

przez

jednostkę

odpowiedzialną za opłacanie go.
Ewaluacja pracy trenerów-facylitatorów dokonywana jest na wielu poziomach:


Pośrednio, poprzez postęp w realizacji projektów pedagogicznych, które
rozwijają się podczas szkolenia i są oceniane przez grupę uczestników.



Bezpośrednio przez nich samych (samoocena), we współpracy z grupą
kolegów i Komitetem Naukowym organizacji EADAP16.

3.3

Ewaluacja programu

15

Patrz: rozdział 1.2 „Rola trenera”.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczącej ogólnej ewaluacji program, patrz rozdział 3
„Ewaluacja programu”.
16
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Wewnętrzna17

ewaluacja

skuteczności

programu

Synergia

i

badanie

sposobów na jej poprawienie towarzyszą realizacji programu od samego
początku i dalej będą.
Długoterminowe zastosowania i zakres interwencji na różnych poziomach
(grupy kierowników, zespoły pedagogiczne, rozszerzone zespoły, pracownicy
administracji, pedagodzy, asystenci, partnerzy społeczni) wymagały:
i.

bieżącej ewaluacji formatywnej18 w trakcie trwania programu oraz

ii. ewaluacji ogólnej, podsumowującej19.
Bieżąca ewaluacja formatywna programu to wysiłek zbiorowy. Opiera się na
procedurach zaproponowanych przez Komitet Naukowy, ale organizowana i
realizowana jest przez samych trenerów-facylitatorów. Ten typ ewaluacji:
□

stanowi

narzędzie

w

bieżącym

redefiniowaniu

celów

oraz

dostosowywaniu technik szkoleniowych,
□

umożliwia jednostkom szkoleniowym systematyczne monitorowanie

szczególnych okoliczności, w których program jest realizowany,
□

pozwala na rozwój poczucia zbiorowości i zrównoważenia relacji

pomiędzy trenerami-facylitatorami a zespołem naukowym,
□

promuje wzajemne szkolenie się,

□

krzewi atmosferę wspólnej odpowiedzialności trenerów-facylitatorów w

odniesieniu do procedur programu,
□

zwiększa pewność siebie i zdolność do refleksji całego zespołu

szkoleniowego,
□

zapewnia zaangażowanie się ze strony trenerów-facylitatorów w

nieustanne ulepszanie swojej pracy oraz
□

potwierdza stosowność „poradników samoewaluacji formatywnej”20.

17

Zgodnie z Vergidis & Karalis (1999: 133) „Ewaluacja określana jest jako „wewnętrzna”, kiedy
ewaluator pochodzi z organizacji realizującej program.”
18
Według Dimitropoulosa (1999: 37) termin ‘ewaluacja formatywna’ odnosi się do „ewaluacji
dokonywanej równolegle z procesem edukacyjnym, ułatwiając tym samym ciągłe kształtowanie tego
procesu.”
19
Określenie ‘podsumowująca’, według Vergidis & Karalis (1999: 128-129) odnosi się do „ewaluacji
dokonywanej w celu wyciagnięcia wniosków i dokonania udokumentowanej oceny co do wartości
programu, co zwykle wiąże się z jego kontynuacją lub rozbudowaniem.”
20
Patrz: załączniki 1 i 2.
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Ewaluacja ogólna podsumowująca uważana jest za konieczną, aby:
□

ocenić, w jakim stopniu osiągnięto cele programu oraz sformułować

końcowe wnioski, a także
□

potwierdzić kluczowe czynniki kształtujące końcowy rezultat w różnych

warunkach edukacyjnych.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik I: Przykłady ewaluacji formatywnej pedagogów
I przykład
PROGRAM SYNERGIA
Dzienny zapis

Daty:


Jakie zajęcia zaproponowałeś/łaś ty, a jakie zaproponowały dzieci (nie

koniecznie w czasie godziny dydaktycznej)?
Zajęcia zaproponowane przez osobę Zajęcia zaproponowane przez dzieci
dorosłą



(werbalnie lub niewerbalnie)

Jak zostały wykorzystane sugestie dzieci?
-

Zrealizowaliśmy je natychmiast?

-

Zapisaliśmy je?

-

Obiecaliśmy zrealizować je w ciągu kolejnych kilku dni?
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Drugi przykład dotyczy szczegółowego nagrania danego zajęcia w celu
ewaluacji bardziej skomplikowanych danych. Stosowany jest przez zespoły
juz zaznajomione z procesem szkolenia.
II przykład
PROGRAM SYNERGIA
Nagranie zajęć


Czy propozycja pochodzi od dzieci czy od osoby dorosłej? (krótki opis)



Jak przekazano polecenie? Co dokładnie powiedzieliśmy?



Jakie były interwencje dorosłego?



Co zaproponowały dzieci?



Czy wystąpiły interakcje (wśród dzieci, pomiędzy dziećmi i dorosłym)? Czy
zaszły jakiekolwiek zmiany co do ustaleń przestrzeni i czasu, przyjętego
podejścia, propozycji?

© EADAP

Page 31

32



W jaki sposób osiągnęliśmy nasze własne wstępne cele?
(np. Obserwuję postępy w mowie)



Czy rodzice się zaangażowali? W jaki sposób?

Przykłady trzeci i czwarty przeznaczone są dla zespołów pedagogicznych o
większym doświadczeniu szkoleniowym. Jak możemy zauważyć, są to
narzędzia związane z planowaniem i ewaluacją, czyli procesami powiązanymi
ze sobą. Faktycznie zaobserwowano, że im jaśniejsze są cele projektu lub
działania i im lepiej są one zaplanowane, tym łatwiej jest znaleźć kryteria i
ocenić je.
III przykład
PROGRAM SYNERGIA
Planowanie

1.

Treść projektu pedagogicznego

Tytuł:
Data rozpoczęcia:
Planowane działania:
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2.

Powody, dla których ten konkretny projekt został wybrany:
Np. rozwiązywanie problemów, przestrzeń, trudne momenty, motywy
osobiste, potrzeby dzieci itp.

3.

Priorytety. Cele krótko- i długoterminowe:

4.

Sugestie organizacyjne:
Sposoby na zorganizowanie przestrzeni i czasu (warsztaty, kąciki,
odwiedziny, itp.)

IV przykład
Raport z działań pedagogicznych21 za rok 2000-2001

1. Opis swojej klasy (wiek, liczba dzieci).

2. Opis projektu wybranego i zrealizowanego w tym roku.

21

W tym przypadku ewaluację nazywamy raportem, ponieważ jest to termin, który nie
wywołuje tak negatywnej reakcji jak słowo ewaluacja, która jest kojarzona z testami szkolnymi
bądź administracyjnymi.
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3. Jakie są cele pedagogiczne twojego projektu?

4. Jak dzieci przyjęły to konkretne działanie?

5. Co

zmieniło

się

w

klasie

pod

wpływem

sposobu,

w

jaki

pracowałeś/łaś w tym roku?

6. Czy coś zmieniło się w twoich relacjach z rodzicami?

7. Biorąc pod uwagę tegoroczne działania, co warto zachować na
następny rok?

Załącznik II: Przykład poradnika samoewaluacji formatywnej dla
trenerów-facylitatorów
Poradnik ten ma na celu pomoc facylitatorom w systematycznej ewaluacji
szkolenia-facylitacji pedagogów w ramach programu Synergia. Analiza
technik wsparcia, jakie facylitatorzy wykorzystują w przypadku pedagogów,
stopniowo prowadzi do coraz bardziej elastycznych i efektywnych interwencji.
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Poradnik powinien być uzupełniany trzy razy w roku: na początku interwencji
facylitatorów, w połowie i na koniec roku.

1.

Priorytety interwencji - Cele



Zaplanowane interwencje:



Data rozpoczęcia interwencji:



Powód wyboru tych interwencji:

2.

Przebieg interwencji



Techniki wsparcia pedagogów:



Techniki negocjacyjne:



Tworzenie zespołu pedagogicznego i technik wsparcia:
Następstwa interwencji

3.


na poziomie pedagogów (zaangażowanie, oddanie, aktywacja, itp.):



na poziomie zespołu pedagogicznego (zespół ośrodka, rozszerzony

zespół):


na poziomie partnerów (osoby zarządzające, wybrani urzędnicy, rodzice,

społeczność, itp.):


na poziomie facylitatora (modyfikacja technik i taktyk):



na poziomie programu (konsekwencje, odchylenia, innowacje, stagnacja):

4.

Dostosowywanie interwencji

Sugestie co do przyszłego dostosowania interwencji i postępu programu
szkoleniowego pedagogów.
Załącznik III: Ankieta dla uczestników szkolenia
CZĘŚĆ PIERWSZA (INFORMACJE OGÓLNE)


Wiek:


22-30



31-40



41-50



51 i więcej
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Ukończona szkoła / kierunek :

….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………


Lata doświadczenia jako pedagog:

….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………




Obecnie wykonujesz:


Pracę tymczasową



Stałą pracę

W jakiej gminie / jednostce uczestniczyłeś/łaś w programie
szkoleniowym Synergia?

….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………


Okres uczestnictwa:
od....../...../.... do ..../...../..…



W jakiej gminie / jednostce obecnie pracujesz?

….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………


Czy uczestniczyłeś/łaś w jakichkolwiek programach lub seminariach
szkoleniowych przed programem Synergia?


Tak



Nie

Jeśli tak, w jakich?
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
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CZĘŚĆ DRUGA (REALIZACJA PROGRAMU)
1. Czy program Synergia spełnił twoje oczekiwania?


Zdecydowanie tak



Raczej tak



Do pewnego stopnia



Zdecydowanie nie



Brak odpowiedzi

Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
2. Jak bardzo program pomógł ci:

Bardzo

Trochę

Niewiele

Wcale

Brak
odpowiedzi

Odświeżyć praktyki
pedagogiczne
Wzbogacić wiedzę
Ocenić swoją pracę
pedagogiczną
Połączyć teorię z praktyką
Podejść do swoich praktyk
pedagogicznych w sposób
badawczy
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3. Jak bardzo program pomógł ci we współpracy z:

Bardzo

Trochę

Niewiele

Wcale

Brak
odpowiedzi

Innymi kolegami z twojego
ośrodka opieki dziennej
Kolegami z innych ośrodków
opieki dziennej
Kierownikiem ośrodka opieki
dziennej
Administracją
Rodzicami
4. Czy zrealizowałeś/łaś projekty pedagogiczne?


Tak



Nie

Jeśli tak, który z nich uważasz za najbardziej udany?
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
5. Z jakich powodów zdecydowałeś/łaś się na realizację powyższego
projektu pedagogicznego?
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
6. Czy realizacja powyższego projektu pedagogicznego miała wpływ na
pozostałe zajęcia w klasie?


Zdecydowanie tak



Raczej tak
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Do pewnego stopnia



Zdecydowanie nie



Brak odpowiedzi

Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
7. Czy uważasz, że program Synergia pomógł ci zróżnicować podejście
do dzieci w twojej codziennej praktyce pedagogicznej?


Zdecydowanie tak



Raczej tak



Do pewnego stopnia



Zdecydowanie nie



Brak odpowiedzi

Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
8. Jak bardzo zespół pedagogiczny pomógł ci:

Bardzo

Trochę

Niewiele

Wcale

Brak odp.

Wymieniać opinie z kolegami
Planować wspólne działania
Wdrażać osobiste sugestie
Oceniać wspólne działania
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9. Jak bardzo administracja podmiotu prawnego przyczyniła się do
realizacji programu Synergia, jeśli chodzi o:

Bardzo

Trochę

Niewiele

Wcale

Brak odp.

Zapewnienie wyposażenia
Aktywny udział w wydarzeniach
ośrodka opieki dziennej
(festiwale dziecięce,
jednodniowe konferencje,
otwarte warsztaty)
Wsparcie/zachęta moralna
Aktywny udział w spotkaniach
zespołu pedagogicznego
10. Jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swojego trenera, biorąc pod
uwagę:

Bardzo

Trochę

Nie bardzo

Wcale

Brak odp.

Poziom wykształcenia
Charakter
Zdolności koordynacyjne
11. W jaki sposób obecność trenera ci pomogła?
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
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12. Proszę wymienić pozytywny aspekt programu szkoleniowego
Synergia:
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
13. Proszę wymienić negatywny aspekt:
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
CZĘŚĆ TRZECIA (PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU)
14. Których „narzędzi” dostarczonych przez program używasz nadal w
swojej codziennej praktyce? (proszę wskazać te używane najczęściej)


Kamera wideo



Dyktafon



Plakaty



Albumy



Siatki obserwacji



Notatki pisemne



Aparat



Inne……………………………………

15. Czy nadal należysz do zespołu pedagogicznego?


Tak



Nie



Brak odpowiedzi

Z jakiego powodu?
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
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….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
16. Czy nadal uczestniczysz we wspólnych działaniach z kolegami z
ośrodków opieki dziennej z twojej lub innej gminy/jednostki ?


Tak



Nie



Brak odpowiedzi

Z jakiego powodu?
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
17. Czy brałeś/łaś udział w jakichkolwiek programach lub seminariach
szkoleniowych po zakończeniu programu Synergia?


Tak



Nie



Brak odpowiedzi

Jeśli tak, w jakich?
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
18. W jakim stopniu korzystasz ze środków samoszkoleniowych,
niezależnie od programów doszkalających (np. książek)?


W bardzo dużym



W dość dużym



W niewielkim



W ogóle nie korzystam



Brak odpowiedzi
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19. Gdybyś miał/a okazję ponownie uczestniczyć w nowym programie
szkoleniowym Synergia, co nowego byś zasugerował/a?
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
Dziękujemy
Załącznik IV: Ankieta dla trenerów-facylitatorów
CZĘŚĆ PIERWSZA (Dane zebrane wg żłobka/ośrodka opieki dziennej)

Gmina:…......................................................……………………………….
Żłobek/Ośrodek opieki dziennej :……………...........................……………
1. Program pomógł osobom szkolonym:

Bardzo

Trochę

Niewiele

Wcale

Brak odp.

Odświeżyć ich praktyki
pedagogiczne
Wzbogacić ich wiedzę
Ocenić ich pracę
pedagogiczną
Połączyć teorię z praktyką
Podejść do swoich praktyk
pedagogicznych w sposób
badawczy
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2. Program pomógł osobom szkolonym we współpracy z:

Bardzo

Trochę

Niewiele

Wcale

Brak odp.

Innymi kolegami z ośrodka
opieki dziennej
Kolegami z innych ośrodków
opieki dziennej
Kierownikiem ośrodka opieki
dziennej
Administracją
Rodzicami
3. Uczestnicy szkolenia przyjęli metodę projektów pedagogicznych za
swoją własną:


Zdecydowanie tak



Raczej tak



Do pewnego stopnia



Zdecydowanie nie



Brak odpowiedzi

4. Program pomógł uczestnikom zróżnicować podejście do dzieci w ich
codziennej praktyce pedagogicznej:


Zdecydowanie tak



Raczej tak



Do pewnego stopnia



Zdecydowanie nie



Brak odpowiedzi
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5. Zespół pedagogiczny pomógł uczestnikom szkolenia:

Bardzo

Trochę

Niewiele

Wcale

Brak odp.

Wymieniać opinie z kolegami
Planować wspólne działania
Wdrażać osobiste sugestie
Oceniać wspólne działania

CZĘŚĆ DRUGA (Dane zebrane wg gmin)

Gmina:……………......................................………………………………….
6. Administracja podmiotu prawnego przyczyniła się do realizacji
programu Synergia, jeśli chodzi o:

Bardzo

Trochę

Niewiele

Wcale

Brak odp.

Zapewnienie wyposażenia
Aktywny udział w wydarzeniach
ośrodka opieki dziennej
(festiwale dziecięce,
jednodniowe konferencje,
otwarte warsztaty)
Wsparcie/zachęta moralna
Aktywny udział w spotkaniach
zespołu pedagogicznego
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CZĘŚĆ TRZECIA (Informacje ogólne)
7. Proszę wymienić trzy techniki, które są według ciebie bardziej
skuteczne w koordynacji zespołu pedagogicznego:
i/.……………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………..…………………………………
ii/.…………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………..…………………………………
iii/.………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………….
8. W jakim stopniu uczestnictwo w programie Synergia wpłynęło na twój
rozwój zawodowy?


W bardzo dużym



W dość dużym



W niewielkim



W ogóle nie wpłynęło



Brak odpowiedzi

Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………..………
9. Podczas programu Komitet Naukowy organizacji EADAP wspierał cię:


Bardzo



Trochę



Niewiele



Wcale



Brak odpowiedzi
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10. Co mógłbyś/mogłabyś zaproponować, aby ulepszyć program
Synergia?
i/.……………………………….........…………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………
ii/.…………………………………........………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………
iii/.……………………………………...........…………………………………………
………………………………………………..…………………………………………
Dziękujemy
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