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ETHNOGRAPHIC OBSERVATION IN EARLY-AGE 
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Abstract: The article discusses the subject of ethnographic observation. The author’s expe-
rience related to the implementation of the project Model Education for Future Teachers of Pre-
-school and Early-School Education at the University of Lodz is presented. The project includes 
observation practices in kindergartens and schools as well as workshops aimed at analysing 
the collected research material. The thesis has been put forward that ethnographic observa-
tion is an important part of the process of becoming a teacher. It fosters the development of 
the students’ research attitude, thanks to which the educational reality becomes a collection 
of questions and requires constant interpretation.
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Streszczenie: W artykule podjęto tematykę obserwacji etnograficznej. Przedstawiono do-
świadczenia autorki związane z tworzeniem przestrzeni wzajemnej edukacji budowanej – 
przez badaczy, nauczycieli i studentów – w toku realizacji na Uniwersytecie Łódzkim projektu 
Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Istotnym 
elementem projektu są praktyki obserwacyjne w przedszkolach i szkołach oraz warsztaty słu-
żące analizie zgromadzonego materiału badawczego. Ich podstawą jest obserwacja etnogra-
ficzna, uznawana przez autorkę za ważny element procesu stawania się nauczycielem sprzyja-
jący rozwijaniu postawy badawczej studentów, dzięki której rzeczywistość edukacyjna staje się 
zbiorem pytań i wymaga nieustającej interpretacji.

Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli, edukacja wczesnoszkolna, przestrzeń edukacyjna, 
obserwacja etnograficzna 

WPROWADZENIE

Główna rola obserwacji w badaniach społecznych już od długiego czasu przyj-
mowana jest bezdyskusyjnie. Znaczna część naszej wiedzy o świecie pochodzi 

z trwającej całe życie obserwacji. W odniesieniu do badań obserwacja jest proce-
sem bardziej systematycznym i formalnym niż obserwacja właściwa codziennemu 
życiu. Szczególne miejsce zajmuje w badaniach etnograficznych, usytuowanych  
w naturalnym kontekście i dających wgląd w codzienne okoliczności, w jakich prze-
biegają obserwowane procesy. Zdaniem M. Angrosino (2007) tym, co określa bada-
nie etnograficzne, jest regularna i powtarzająca się obserwacja ludzi i sytuacji, często  
z intencją uzyskania odpowiedzi na jakieś teoretyczne pytania dotyczące natury za-
chowań czy organizacji społecznych. Studia wykorzystujące obserwację etnograficzną 
do badania procesów edukacyjnych rozwijają się od lat 50. XX wieku. Osobą szcze-
gólnie predystynowaną do prowadzenia obserwacji etnograficznej, skoncentrowanej 
na procesie edukacyjnym, jest nauczyciel. Postulat łączenia w jego osobie postawy 
badacza i praktyka edukacji wynika między innymi z pokrewieństwa tych zawiera-
jących elementy nauki i sztuki dziedzin ludzkiej działalności (Kawecki, 2009). Two-
rzenie warunków do nabywania umiejętności obserwacyjnych jest zatem jednym  
z zadań w procesie kształcenia nauczycieli. 
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O STAWANIU SIĘ NAUCZYCIELEM*

Zawód nauczyciela nie ma postaci ostatecznej. Żadne studia nie czynią nauczycie-
la, a dostarczają jedynie informacji oraz możliwości do badań nad sobą. Pomagają  
w odkrywaniu własnej indywidualności, stwarzają okazje do posługiwania się wła-
snymi zasobami intelektualnymi, sprawnościowymi i uczuciowymi. Dzieje się tak, 
ponieważ nauczyciele działają w sytuacjach otwartych i niepowtarzalnych, mimo 
wielu elementów stałych pozornie świadczących o stabilności (Kwaśnica, 2010). Ich 
praca wymaga postawy badawczej, dzięki której świat przestaje być postrzegany jako 
harmonijna i trwała struktura, do której łatwo się przystosować, a staje się zbiorem 
pytań, na które trzeba odpowiedzieć, obszarem niepewności poznawczej i praktycz-
nej. Każdy uczeń wymaga od nauczyciela gotowości do tworzenia, do transgresji 
polegającej na przekraczaniu tego, co się już wie i umie. Wymaga zbudowania nowej 
niepowtarzalnej relacji (Kozielecki, 1996). 

Praca nauczyciela wymaga kompetencji, które ze swej natury są niegotowe, niewy-
starczające i pozostają w bezustannym ruchu. M. Wrońska (2019, s. 73) interpretu-
je je jako złożoną dyspozycję stanowiącą wypadkową wiedzy, umiejętności, postaw, 
motywacji, emocji i wartościowania, warunkującą efektywne działanie w określonej 
dziedzinie. Za najważniejsze uznaje się kompetencje praktyczno-moralne: interpre-
tacyjne, moralne i komunikacyjne. Kompetencje interpretacyjne to zdolności rozu-
miejącego odnoszenia się do świata. Dzięki nim widzimy świat jako rzeczywistość 
wymagającą stałej interpretacji. Umożliwiają zadawanie pytań, dzięki którym rozu-
mienie świata staje się niekończącym się zadaniem (Kwaśnica, 2010). „Fachowość 
pojawia się wówczas, gdy potrafimy interpretować konkretne przypadki, wykraczając 
poza kurczowe trzymanie się zasad odczytywanych dosłownie” (Ledzińska, Czer-
niawska, 2011, s. 365). Kompetencje komunikacyjne to zdolność bycia w dialogu 
z innymi i z samym sobą. Dialogu rozumianego za H.G. Gadamerem (2010), jako 
wymiana tego, co najbardziej osobiste, indywidualne i niepowtarzalne, a nie tylko 
będącego obiektywistycznym opisem świata, komunikowaniem wiadomości. Kom-
petencje moralne są zdolnością prowadzenia autorefleksji moralnej, samorozumienia 
wzbudzanego i podtrzymywanego przez pytanie: jaki jestem, jaki powinienem być 
i w jaki sposób postępować, by z jednej strony dochować wierności sobie, a z dru-
giej by nie ograniczać innych w prawach do wewnętrznej wolności i podmiotowości 
(Kwaśnica, 2010)?

*  O ile w klasycznym modelu ideału nauczyciela mowa była o „byciu”, o tyle zwolennicy nowych 
orientacji wskazują na proces „stawania się” (Paris i in., 1983; Paris, Ayres, 1994), kształtowania cech  
i umiejętności potrzebnych w praktyce nauczycielskiej. Od tego czasu kategoria „stawania się nauczycie-
lem” coraz częściej pojawia się w tekstach pedagogicznych, których autorzy wskazują na procesualność 
i dynamizm tego fenomenu (m. in. D. Klus-Stańska, B.D. Gołębniak, M. Grochowalska. A. Wach,  
Ł. Marciniak). Odnosi się zarówno do etapu akademickiego kształcenia, jak i okresu aktywności zawo-
dowej. Funkcjonuje w wielu aspektach zróżnicowanych przez to, kim się człowiek staje, przez sytuacje, 
w których się staje, oraz przez cel, do którego dąży. Stawanie się uwarunkowane jest otwarciem na dia-
log. Akcentuje się w nim dynamikę procesu, zwraca uwagę na niepewność, która towarzyszy działaniom 
podejmowanym przez nauczyciela (Grochowalska, 2014).
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TWORZENIE PRZESTRZENI WZAJEMNEJ EDUKACJI 
PRZEZ BADACZY, STUDENTÓW I NAUCZYCIELI 

Proces stawania się nauczycielem wymaga nie tylko wysiłku podejmowanego 
przez samego zainteresowanego, ale też zapewnienia mu odpowiednich warun-
ków sprzyjających rozwijaniu kompetencji praktyczno-moralnych, których pod-
stawą są umiejętności obserwacyjne. Jednym z nich może być tworzenie przez 
badaczy, studentów studiów nauczycielskich oraz nauczycieli –opiekunów prak-
tyk studenckich przestrzeni wspólnej edukacji (Kalman, 2019; Telka, 2017)*. 
Przestrzeń wzajemnej edukacji rozumiem jako miejsce ekspresji różnorodnych po-
glądów, wymiany myśli, w którym dochodzi do nowych stwierdzeń, gdzie pojawiają 
się nowe umiejętności, gdzie objaśniany jest sens praktyki, gdzie podejmowany jest 
wysiłek, by integrować wiedzę teoretyczną i praktyczną**. Tak rozumiana przestrzeń 
umożliwia wspólny namysł nad zdarzeniami z pola praktyki, postawienie pytań: jak 
jest, jak może być, jak to osiągnąć? Organizatorzy procesu edukacyjnego podejmu-
ją trud analizy realizowanych działań, proces dekonstrukcji dotychczasowych stra-
tegii, pozwalający odkryć obszary wiedzy stosowanej w praktyce zrelatywizowanej 
czasowo – przydatnej raczej w konkretnych sytuacjach, oraz wiedzę wykraczającą 
poza czasowość, ogólną i pozwalającą sprostać specyfice wielu sytuacji (Dewe, 1996).  
M. Kuźnik (2018, s. 37) dostrzega w tej przestrzeni możliwość łączenia wątku eman-
cypacyjnego – wzmacniania wyjątkowości, unikalności z wątkiem socjalizacyjnym 
– uwewnętrznianiem znaczeń niesionych przez kulturę. Nierozerwalny splot obu 
wątków nie tylko wydaje się nie rodzić konfliktu, ale wręcz stwarza przestrzeń dla 
kreowania społecznych i indywidualnych sensów. Stanowi bazę dla wspomagania 
rozwoju dziecka i nauczyciela. 

Tworzenie takiej przestrzeni jest jednym z elementów wdrożeniowego projek-
tu edukacyjnego Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój, na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego od lutego 
2019 roku. Projekt jest odpowiedzią na zmieniającą się rolę nauczyciela we współ-
czesnym świecie, którego nadrzędnym zadaniem staje się wspieranie rozwoju dziecka 
oraz planowanie zindywidualizowanych programów dla dzieci. Nauczyciel staje się 
obserwatorem, śledzącym i diagnozującym rozwój dziecka, planującym i organizu-
jącym odpowiednie, dostosowane do indywidualnych potrzeb działania edukacyjne, 
mediatorem i partnerem dbającym o optymalny rozwój uczniów. Taka rola wymaga 
rozwoju kompetencji wiążących się z postawą badawczą, dzięki której świat (również 

*  Inspiracją dla tego pojęcia jest kategoria „przestrzeń wzajemności edukacyjnej” zdefiniowana przez 
L. Telkę (2017) za C. Niewiadomskim jako przestrzeń edukacji współtworzona przez badaczy i wycho-
wawców praktyków podejmujących wspólny wysiłek refleksji nad praktyką wychowawczą. 
**  Tworzenie przestrzeni wzajemnej edukacji było jednym z celów projektu Poznać – Zrozumieć – 
Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji realizowanego 
na Uniwersytecie Łódzkim w latach 2010–2014.
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szkolny) przestaje być postrzegany jako trwała i harmonijna struktura, do której ła-
two się przystosować, a staje się zbiorem pytań, na które trzeba odpowiadać, obsza-
rem niepewności poznawczej i praktycznej. Z gotowością do tworzenia, do transgre-
sji polegającej na przekraczaniu tego, co się już wie i umie. Zaplanowane w projekcie 
efekty obejmują:

• personalizację procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu – 
wspieranie w procesie diagnozowania mocnych i słabych stron studenta jako 
przyszłego nauczyciela, w planowaniu i realizacji zadań o charakterze samo-
rozwojowym, w rozwijaniu samodzielności i odpowiedzialności studenta za 
przebieg i efektywność własnego kształcenia;

• rozwijanie umiejętności transferowalnych, przydatnych dziś i w przyszłości 
do ciągłego aktualizowania swojego potencjału w nowych, zmieniających się 
warunkach: umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decy-
zji, współdziałania w zespole, skutecznego komunikowania się i negocjacji;

• rozwijanie kompetencji kulturowej rozumianej jako proces wrastania w ję-
zyk i czynienia zeń narzędzia interpretacji rzeczywistości i spoiwa relacji mię-
dzyludzkich; podstawowym zadaniem w tym procesie będzie doświadczenie 
wychowania językowego w wybranych kategoriach teatralnych, pozwalające 
studentom samodzielnie dochodzić do coraz poważniejszych odpowiedzi na 
pytania, czym jest język, literatura, kultura w ludzkim życiu;

• uczenie się poprzez praktykę rozumiane jako refleksja nad praktyką prowa-
dząca do opanowania wiedzy podmiotowej i indywidualnych form działania; 
jest okazją do zdobycia wiedzy osobistej, pozwalającej na rozumienie zdarzeń 
edukacyjnych; prowadzi do powstania teorii o charakterze wyjaśniającym, 
użytecznym, bo wygenerowanej z praktycznych czynności podmiotowych 
poprzez intelektualny namysł nad nimi i krytyczny osąd;

• rozwijanie kompetencji badawczych studentów rozumiane jako zdobywanie 
umiejętności budowania profesjonalnego osądu na podstawie analiz indy-
widualnych przypadków, zdobywanie umiejętności intencjonalnej kreacji 
warunków dydaktycznych, których nie można znaleźć w szkolnictwie po-
wszechnym po to, by móc obserwować procesy uczenia się w sytuacjach 
przez instytucje nieprzewidzianych i nieproponowanych;

• wzbogacenie wiedzy metodycznej i umiejętności praktycznych wynikających 
z dobrych praktyk w edukacji światowej poprzez udział w wykładach prowa-
dzonych przez zaproszonych wykładowców z Europy oraz udział w wizytach 
studyjnych w wybranych europejskich ośrodkach stosujących niekonwen-
cjonalne podejście edukacyjne na etapie wczesnej edukacji. 

Za umiejętność prymarną, niezbędną w nabywaniu scharakteryzowanych powyżej 
kompetencji, uznano umiejętność obserwacji.

ZN_21_2020.indb   71ZN_21_2020.indb   71 08.12.2020   14:10:1008.12.2020   14:10:10



72 Jolanta Bonar

OBSERWACJA ETNOGRAFICZNA  
W DOŚWIADCZENIU STUDENTÓW

Uważna i wnikliwa obserwacja oraz trafna interpretacja jej wyników to ważny obszar 
aktywności każdego nauczyciela. Trafnie zinterpretowane wyniki rzetelnej obserwacji 
dają podstawę do podejmowania decyzji w odniesieniu do pojedynczych uczniów, jak 
i klasy jako całości, oraz monitorowania efektów własnej działalności edukacyjnej. 
Zdobyte tą drogą informacje pozwalają, by decyzje nauczyciela rzeczywiście służyły 
wspomaganiu rozwoju jego uczniów i budowały tym samym jego poczucie spraw-
stwa, będącego podstawą silnej wewnętrznej pozytywnej motywacji do działania. 

Prowadzenie przez studentów obserwacji etnograficznej nie było zadaniem ła-
twym. Łączyło się z wieloma trudnościami opisywanymi w literaturze metodolo-
gicznej (Angrosino, 2010; Rubacha, 2008), związanymi z zaangażowaniem emo-
cjonalnym, barierami komunikacyjnymi czy chęcią ukrywania przed badaczem 
drażliwych kwestii. Wymagało znajomości metod obserwowania, (np. metody ad 
libidum, macierzy socjometrycznej, skupiania się na jednostkach, rejestracji wszyst-
kich przejawów danego zachowania, badania sekwencji, zero-jedynkowej, migaw-
kowej, badania wielokrotnego), poznania choćby wybranych, a później tworzenia 
własnych narzędzi ułatwiających prowadzenie obserwacji. Uczniowie, nawet w tym 
samym wieku, różnią się znacząco w zakresie rozwoju fizycznego, motorycznego, 
poznawczego i emocjonalnego, a także społecznego i moralnego, w jakości interakcji 
z otoczeniem, poziomie ciekawości poznawczej. Z powodu tej różnorodności bardzo 
łatwo jest popełnić błąd w ocenie postępów rozwojowych ucznia. Pomocne w zo-
biektywizowaniu procesu obserwacji okazało się zwiększanie świadomości studentów 
– przyszłych nauczycieli dotyczącej pułapek i zagrożeń (pułapki diagnozowania, ety-
kietowania, pośpiechu, generalizacji oraz porównań) oraz najczęściej popełnianych 
błędów: łagodności, tendencji centralnej, bliskości, kontrastu oraz błędu związanego 
z efektem aureoli (Brzezińska, 2014).

Studenci prowadzili obserwacje w wybranych placówkach edukacyjnych, 5 przed-
szkolach (30 godzin) i 5 szkołach (30 godzin), na terenie Łodzi – zgodnie z założe-
niem, że „klasyczna etnografia, wpisująca się w paradygmat teorii krytycznej czy kon-
struktywistyczny, jest schematem badawczym, którego celem jest badanie określonej 
społeczności w jej naturalnym środowisku, w naturalnym kontekście kulturowym” 
(Cuprjak, 2014, s. 198). Przyjmowali rolę obserwatora-jako-uczestnika. Byli znani  
i rozpoznawani przez badanych, ale odnosili się do dzieci – „podmiotów” swoich ba-
dań wyłącznie jako badacze (Angrosino, 2007). Zgromadzony materiał analizowali 
w trakcie warsztatów (45 godzin).

Początkowo obserwacja miała charakter holistyczny, tak by możliwe było uzy-
skanie jak najpełniejszego obrazu badanej grupy. Studentów/badaczy interesowało 
zarówno życie codzienne toczące się w placówkach, zwykłe rozmowy, zwyczajne sy-
tuacje, jak i zdarzenia wyjątkowe. Analiza zgromadzonego materiału uzupełniona 
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dialogiem pomiędzy studentem a nauczycielem z placówki oraz studentem a nauczy-
cielem akademickim pozwoliła na wyodrębnienie trzech obszarów. Pierwszy dotyczył 
środowiska instytucjonalnego tworzonego przez placówki, drugi dziecka – różnych 
obszarów jego rozwoju oraz trzeci, który obejmował funkcjonowanie dziecka w pla-
cówce, jego relacje z dziećmi i nauczycielami. 

Później obserwacja przybrała charakter zogniskowany, koncentrując uwagę bada-
czy na konkretnych zdarzeniach i pogłębiając wgląd w badane obszary. Wykorzysta-
nie wielu narzędzi: aparatów fotograficznych, dyktafonów i dzienników obserwacji 
pozwoliło na utrwalenie wielu czynności i wypowiedzi dzieci, które początkowo wy-
dawały się niepozorne i błahe, a które po namyśle i czasem wielokrotnym przywo-
łaniu odsłoniły swoje początkowo ukryte znaczenia. Potwierdziło to tezę, że metody 
wizualne mają raczej charakter eksploracyjny, a nie weryfikacyjny, i umożliwiają ba-
daczom dostęp do obszarów, których istnienia mogli nie podejrzewać, oraz dokony-
wać odkryć, których się nie spodziewali (Banks, 2007, 2010).

Monitorowanie środowiska instytucjonalnego dotyczyło środowiska fizycznego  
w placówkach. Studenci zwracali uwagę na przykład na ilość, różnorodność i dostęp-
ność zabawek/ pomocy dydaktycznych oraz materiały, z jakich są wykonane; łatwość 
przestawiania mebli i przeorganizowania przestrzeni; miejsca do pracy i zabawy; 
możliwość zagospodarowania przestrzeni przez dzieci; dostosowanie toalet do wie-
ku dzieci; wielkość i atrakcyjność zewnętrznego placu zabaw, ogrodu. Spostrzeżenia 
studentów pokazały, że nie tylko doceniają oni znaczenie otoczenia fizycznego, ale 
też mają świadomość, że ważniejsze od jego wartości materialnej są funkcjonalność  
i bezpieczeństwo. Obserwatorzy zwrócili też uwagę na zachowania pozwalające poznać 
system organizacji placówki, np. przejawy współpracy z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym czy obowiązujące zasady. Dostrzegli zdarzenia pozwalające poznać klimat 
panujący w grupie/klasie – np. różne sposoby reagowania na pytania dzieci czy różne 
sposoby wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Obserwacja dotycząca rozwoju dziecka okazała się zadaniem trudniejszym i uświa-
domiła studentom potrzebę pogłębienia ich wiedzy z zakresu psychologii rozwojo-
wej. Najwięcej spostrzeżeń dotyczyło umiejętności komunikacyjnych dzieci. Obser-
watorzy zwracali uwagę na intensywny wzrost zasobu słownikowego oraz rosnącą 
poprawność gramatyczną wypowiedzi dzieci. Choć spostrzeżenia studentów doty-
czyły również innych sfer, najczęściej fizycznej, emocjonalnej i poznawczej, mieli 
oni wrażenie, że wielu zachowań obserwowanych dzieci nie rozumieją i nie potrafią  
ich zinterpretować. 

Studenci dostrzegli też wiele trudnych i konfliktowych sytuacji z udziałem dzieci. 
Kłótnia z kolegami, nieumiejętność wykonania zadania wskazanego przez nauczycie-
la, milczenie, tęsknota za rodzicami to przykłady zachowań i stanów doświadczanych 
przez dzieci. Zwłaszcza pierwsze tygodnie rozpoczynające pobyt dziecka w przedszko-
lu czy w szkole wymagają dostosowania się do nowych warunków stawianych przez 
instytucję i są źródłem negatywnych emocji. Studenci dostrzegli też wiele różnych 
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sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami, wykorzystywanych przez nauczycieli, 
i uświadomili sobie konieczność rozwinięcia własnych umiejętności w tym zakresie. 

Analizie nagranego i zapisanego materiału towarzyszyła próba spojrzenia na okre-
ślone zdarzenia z perspektywy członków badanej społeczności (uczniów i nauczy-
cieli), tak aby uchwycić znaczenia i sens przez nich nadawane. Wzięcie pod uwagę 
tych trzech obszarów – wzajemnie ze sobą powiązanych – pozwoliło na uzyskanie 
nie tylko szerokiego obrazu warunków rozwoju dziecka, ale także wiedzy o zasobach 
potencjalnie ten rozwój wspierających i o czynnikach ryzyka potencjalnie ten rozwój 
zakłócających*. Zaproponowana metoda badania nawiązywała do analiz etnograficz-
nych J. Tobina wykorzystanych w projekcie CARE (Karwowska-Struczyk, 2017),  
w których krótkie fragmenty filmów nagranych w instytucji służyły jako bodźce wy-
wołujące rozmowę między pracownikami instytucji w ramach wywiadu grupowego. 
W metodzie tej fragmenty obserwacji stawały się inspiracją do wywołania wymiany 
opinii, poglądów. Ta wymiana nie tylko posłużyła badaczowi do realizacji założonego 
celu badawczego, ale również stała się bodźcem prowokującym uczestników do po-
głębionej refleksji nad sensem ich pracy, zadawania dalszych pytań, otworzyła nowe 
perspektywy dla wymiany doświadczeń i wiedzy.

PODSUMOWANIE

Prowadzona obserwacja przyczyniła się do zdobycia umiejętności budowania pro-
fesjonalnego osądu na podstawie analiz indywidualnych przypadków. Utrwalone  
i wydobyte przez studentów wypowiedzi i czynności dzieci stały się zdarzeniami, 
które D. Tripp (1994) definiuje jako krytyczne. Zdarzeniami kreowanymi przez nasz 
– studentów i nauczycieli – sposób patrzenia na daną sytuację, nabierającymi zna-
czenia dzięki postawieniu pytań o to, co zaszło i w wyniku czego, oraz prowokujący-
mi do opisywania głębszych struktur, które były przyczyną zdarzenia. W większości 
przypadków nie są one szczególnie dramatyczne ani oczywiste. Wymagają wnikliwej 
obserwacji i analizy, dzięki którym odsłaniają swoje krytyczne znaczenie. Są ważne, 
ponieważ pomagają w wydobywaniu znaczeń. Pięknie mówiła o tym w wykładzie 
noblowskim Olga Tokarczuk (2020): „życie tworzą wydarzenia, lecz dopiero wtedy, 
gdy potrafimy je zinterpretować, próbować zrozumieć i nadać im sens, zamieniają się 
one w doświadczenie. Wydarzenia są faktami, ale doświadczenie jest czymś niewyra-
żalnie innym. To ono, nie zaś wydarzenie, jest materią naszego życia. Doświadczenie 
jest faktem poddanym interpretacji i umieszczonym w pamięci. Odwołuje się także 
do pewnej podstawy, jaką mamy w umyśle, do głębokiej struktury znaczeń, na której 
potrafimy rozpiąć nasze własne życie i przyjrzeć mu się dokładnie”.

*  M. Brzezińska (2014) zwraca uwagę na podobne obszary obserwacji rozwoju dziecka: (1) środowi-
sko domowe; (2) środowisko instytucjonalne; (3) przebieg i efekty rozwoju dziecka; (4) funkcjonowanie 
dziecka w instytucji.
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Tak rozumiane zdarzenia stanowią punkt zwrotny w pracy dydaktycznej, zarówno 
w wymiarze ogólnym, dotyczącym np. strategii nauczania, jak i w wymiarze szcze-
gółowym. Przyczyniają się do zmiany w nauczycielach czy adeptach, w ich myśleniu  
i działaniu, powodują, że lepiej rozumieją samych siebie i swoje działania. Są kluczem 
do wydobywania wielowymiarowości i złożoności pracy nauczyciela. Inspirują do 
pogłębionej refleksji nad działaniem*, do namysłu nad dotychczasowymi doświad-
czeniami, do budowania osobistej wiedzy. Doświadczenia studentów potwierdziły 
stanowisko L. Telki, że obserwacja intensywnie angażuje wychowawcę intelektual-
nie, sprzyja wspólnej rozmowie, jest sposobnością do refleksji, twórczości i autono-
mii nauczycieli. Jest działaniem zorientowanym na transformację przekonań. Może 
stanowić element inspirujący „intelektualne życie profesjonalne” wychowawców  
w placówce (Telka, 2017, s. 20).
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