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Streszczenie: W artykule podjęto tematykę obserwacji etnograficznej. Przedstawiono doświadczenia 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 służące analizie zgromadzonego materiału badawczego. Ich podstawą jest obserwacja etnograficzna, uznawana przez autorkę za ważny element procesu stawania się nauczycielem sprzyjający 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

G

łówna rola obserwacji w badaniach społecznych już od długiego czasu przyjmowana jest bezdyskusyjnie. Znaczna część naszej wiedzy o świecie pochodzi
z trwającej całe życie obserwacji. W odniesieniu do badań obserwacja jest procesem 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 przebiegają obserwowane procesy. Zdaniem M. Angrosino (2007) tym, co określa badanie etnograficzne, jest regularna i powtarzająca się obserwacja ludzi i sytuacji, często
z intencją uzyskania odpowiedzi na jakieś teoretyczne pytania dotyczące natury zachowań czy organizacji społecznych. Studia wykorzystujące obserwację etnograficzną
do badania procesów edukacyjnych rozwijają się od lat 50. XX wieku. Osobą szczególnie 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 zawierających elementy nauki i sztuki dziedzin ludzkiej działalności (Kawecki, 2009). Tworzenie 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 nauczyciela, a dostarczają jedynie informacji oraz możliwości do badań nad sobą. Pomagają
w odkrywaniu własnej indywidualności, stwarzają okazje do posługiwania się własnymi 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 praktycznej. 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, niewystarczające i pozostają w bezustannym ruchu. M. Wrońska (2019, s. 73) interpretuje 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: interpretacyjne, moralne i komunikacyjne. Kompetencje interpretacyjne to zdolności rozumiejącego odnoszenia się do świata. Dzięki nim widzimy świat jako rzeczywistość
wymagającą stałej interpretacji. Umożliwiają zadawanie pytań, dzięki którym rozumienie 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, Czerniawska, 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. Kompetencje 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 drugiej 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 nauczycielem” 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 zawodowej. 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 dialog. 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 warunków sprzyjających rozwijaniu kompetencji praktyczno-moralnych, których podstawą są umiejętności obserwacyjne. Jednym z nich może być tworzenie przez
badaczy, studentów studiów nauczycielskich oraz nauczycieli –opiekunów praktyk studenckich przestrzeni wspólnej edukacji (Kalman, 2019; Telka, 2017)*.
Przestrzeń wzajemnej edukacji rozumiem jako miejsce ekspresji różnorodnych poglądów, 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 podejmują trud analizy realizowanych działań, proces dekonstrukcji dotychczasowych strategii, 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 emancypacyjnego – 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 projektu edukacyjnego Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego od lutego
2019 roku. Projekt jest odpowiedzią na zmieniającą się rolę nauczyciela we współczesnym 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 organizującym 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 wychowawców 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 łatwo się przystosować, a staje się zbiorem pytań, na które trzeba odpowiadać, obszarem niepewności poznawczej i praktycznej. Z gotowością do tworzenia, do transgresji 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 samorozwojowym, 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 decyzji, współdziałania w zespole, skutecznego komunikowania się i negocjacji;

•

rozwijanie kompetencji kulturowej rozumianej jako proces wrastania w język i czynienia zeń narzędzia interpretacji rzeczywistości i spoiwa relacji międzyludzkich; 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 prowadząca 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 indywidualnych przypadków, zdobywanie umiejętności intencjonalnej kreacji
warunków dydaktycznych, których nie można znaleźć w szkolnictwie powszechnym 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 prowadzonych przez zaproszonych wykładowców z Europy oraz udział w wizytach
studyjnych w wybranych europejskich ośrodkach stosujących niekonwencjonalne podejście edukacyjne na etapie wczesnej edukacji.
Za umiejętność prymarną, niezbędną w nabywaniu scharakteryzowanych powyżej
kompetencji, uznano umiejętność obserwacji.
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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 sprawstwa, będącego podstawą silnej wewnętrznej pozytywnej motywacji do działania.
Prowadzenie przez studentów obserwacji etnograficznej nie było zadaniem łatwym. Łączyło się z wieloma trudnościami opisywanymi w literaturze metodologicznej (Angrosino, 2010; Rubacha, 2008), związanymi z zaangażowaniem emocjonalnym, barierami komunikacyjnymi czy chęcią ukrywania przed badaczem
drażliwych kwestii. Wymagało znajomości metod obserwowania, (np. metody ad
libidum, macierzy socjometrycznej, skupiania się na jednostkach, rejestracji wszystkich przejawów danego zachowania, badania sekwencji, zero-jedynkowej, migawkowej, 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 zobiektywizowaniu procesu obserwacji okazało się zwiększanie świadomości studentów
– przyszłych nauczycieli dotyczącej pułapek i zagrożeń (pułapki diagnozowania, etykietowania, 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 przedszkolach (30 godzin) i 5 szkołach (30 godzin), na terenie Łodzi – zgodnie z założeniem, że „klasyczna etnografia, wpisująca się w paradygmat teorii krytycznej czy konstruktywistyczny, 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 badań wyłącznie jako badacze (Angrosino, 2007). Zgromadzony materiał analizowali
w trakcie warsztatów (45 godzin).
Początkowo obserwacja miała charakter holistyczny, tak by możliwe było uzyskanie jak najpełniejszego obrazu badanej grupy. Studentów/badaczy interesowało
zarówno życie codzienne toczące się w placówkach, zwykłe rozmowy, zwyczajne sytuacje, jak i zdarzenia wyjątkowe. Analiza zgromadzonego materiału uzupełniona
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dialogiem pomiędzy studentem a nauczycielem z placówki oraz studentem a nauczycielem 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 placówce, jego relacje z dziećmi i nauczycielami.
Później obserwacja przybrała charakter zogniskowany, koncentrując uwagę badaczy na konkretnych zdarzeniach i pogłębiając wgląd w badane obszary. Wykorzystanie wielu narzędzi: aparatów fotograficznych, dyktafonów i dzienników obserwacji
pozwoliło na utrwalenie wielu czynności i wypowiedzi dzieci, które początkowo wydawały się niepozorne i błahe, a które po namyśle i czasem wielokrotnym przywołaniu odsłoniły swoje początkowo ukryte znaczenia. Potwierdziło to tezę, że metody
wizualne mają raczej charakter eksploracyjny, a nie weryfikacyjny, i umożliwiają badaczom dostęp do obszarów, których istnienia mogli nie podejrzewać, oraz dokonywać 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 dostępność 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 wieku 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 uświadomiła studentom potrzebę pogłębienia ich wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej. Najwięcej spostrzeżeń dotyczyło umiejętności komunikacyjnych dzieci. Obserwatorzy zwracali uwagę na intensywny wzrost zasobu słownikowego oraz rosnącą
poprawność gramatyczną wypowiedzi dzieci. Choć spostrzeżenia studentów dotyczyły 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 nauczyciela, milczenie, tęsknota za rodzicami to przykłady zachowań i stanów doświadczanych
przez dzieci. Zwłaszcza pierwsze tygodnie rozpoczynające pobyt dziecka w przedszkolu 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 określone zdarzenia z perspektywy członków badanej społeczności (uczniów i nauczycieli), 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 etnograficznych J. Tobina wykorzystanych w projekcie CARE (Karwowska-Struczyk, 2017),
w których krótkie fragmenty filmów nagranych w instytucji służyły jako bodźce wywołujące 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 pogłębionej 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 profesjonalnego 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 znaczenia dzięki postawieniu pytań o to, co zaszło i w wyniku czego, oraz prowokującymi 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 niewyrażalnie 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) środowisko 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 szczegółowym. 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 doświadczeniami, do budowania osobistej wiedzy. Doświadczenia studentów potwierdziły
stanowisko L. Telki, że obserwacja intensywnie angażuje wychowawcę intelektualnie, sprzyja wspólnej rozmowie, jest sposobnością do refleksji, twórczości i autonomii nauczycieli. Jest działaniem zorientowanym na transformację przekonań. Może
stanowić element inspirujący „intelektualne życie profesjonalne” wychowawców
w placówce (Telka, 2017, s. 20).

BIBLIOGRAFIA (REFERENCES)
Angrosino, M. (2007). Doing Ethnographic and Observational Research. London.
DOI: 10.4135/9781849208932.n1. Pobrano z lokalizacji: http://methods.sagepub.
com/book/doing-ethnographic-and-observational-research/n1.xml
Angrosino, M. (2008). Participant Observation and Research on Intellectual Disabilities. In: The International Handbook of Applied Research in Intellectual Disabilities. DOI: 10.1002/9780470713198. Pobrano z lokalizacji: https://doi.
org/10.1002/9780470713198.ch7
Banks, M. (2007). Using Visual Data in Qualitative Research. London. DOI:
10.4135/9780857020260. Pobrano z lokalizacji: https://methods.sagepub.com/
book/using-visual-data-in-qualitative-research
Banks, M., Vokes, R. (2010). Introduction: Anthropology, photography and the
archive. History and Anthropology, 21 (4). DOI: 10.1080/02757206.2010.522375.
* Donald Schön (za: Kwiatkowska, 2008) wyróżnia refleksję jako „refleksja w działaniu” i „refleksja
nad działaniem”. Refleksja w działaniu jest procesem symultanicznym („myśleniem w biegu”), obejmuje
jednocześnie działanie, namysł nad nim oraz ewentualną modyfikację tego działania. Jest procesem
trudnym, najczęściej dostępnym osobom posiadającym wiedzę o tym, jak coś robić, oraz sprawnym wykonawczo. Ten rodzaj refleksji jest możliwy u nauczycieli, których doświadczenie nasycone jest teorią.
Materią dla refleksji są bowiem pojęcia i im bogatszy świat pojęć (również psychologicznych, socjologicznych i medycznych) i myśli nauczyciela, tym więcej potrafi on dostrzec i w razie potrzeby zmienić.
Jest to także powód, dla którego ten rodzaj refleksji rzadko pojawia się u studentów, których wiedza
i doświadczenie pedagogiczne są jeszcze zbyt małe i nieczęsto prowadzą do sprzeczności poznawczych.
Dodatkowo student czuje się często zagubiony i zagrożony, bardziej zorientowany na to, co go w działaniu upewnia, niż na to, co budzi wątpliwości. Refleksja nad działaniem to rodzaj namysłu dokonywany
z dystansu czasowego. Dotyczy tego, co zaistniało wcześniej, ale ma skutki w działaniu przyszłym,
a nie teraźniejszym. Ponieważ refleksja nad działaniem jest już wolna od presji czasu, może być bardziej intelektualna i pogłębiona. Umożliwia bardziej wszechstronny namysł, gdyż jest dokonywany nad
całością działania.

76

Jolanta Bonar

Pobrano z lokalizacji: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02757206.20
10.522375
Brzezińska, A. (2014). Niezbędnik dobrego nauczyciela. Warszawa.
Cuprjak, M. (2014). Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana.
Przegląd Badań Edukacyjnych, 18. Pobrano z lokalizacji: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBE/article/view/PBE.2014.013/4886
Dewe, B. (1996). Wiedza i umiejętności w pracy socjalnej. W: E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna.
Przegląd stanowisk i komentarze. Warszawa.
Gadamer, H.G. (2010). Wahrheit und Methode. Tübingen.
Grochowalska, M. (2014). Dylematy nowicjusza. Konteksty stawania się nauczycielem edukacji przedszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 31. Pobrano
z lokalizacji: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli
Kalman, S. (2019). Teacher Trainees’ Beliefs Concerning Efficient Teaching and
Learning – Pedagogical Spaces in Focus. The New Educational Review, 55. DOI:
10.15804/tner.2019.55.1.01. Pobrano z lokalizacji: https://www.researchgate.net/
publication/332452918_Teacher_Trainees’_Beliefs_Concerning_Efficient_Teaching_and_Learning_-_Pedagogical_Spaces_in_Focus
Karwowska-Struczyk, M. (2017). Kim są dzieci, jak się uczą? – jakościowa analiza
wywiadu z wychowawcami w żłobku. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2 (5). DOI: 10.18778/2450-4491.05.05. Pobrano z lokalizacji: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/3010
Kawecki, I. (2009). Etnografia edukacyjna w szkole. Problemy Wczesnej Edukacji, 2 (10).
Kozielecki, J. (1996). Człowiek oświecony czy innowacyjny. W: J. Kozielecki (red.),
Człowiek wielowymiarowy. Warszawa.
Kuźnik, M. (2018). Szkoła jako przestrzeń wspomagania rozwoju. Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika, 18. Pobrano z lokalizacji: https://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Pedagogika/Pedagogika_18_2018.pdf
Kwaśnica, R. (2010). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński,
B. Śliwerski (red.), Pedagogika – podręcznik akademicki. Tom 2. Warszawa.
Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa.
Ledzińska, M., Czerniawska, E. (2011). Psychologia nauczania. Ujęcia poznawcze.
Warszawa.
Paris, S.G. i in. (1983). Becoming a Strategic Reader. Contemporary Educational Psychology, 8. DOI: 10.1016/0361-476X(83)90018-8. Pobrano z lokalizacji: https://
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0361476X83900188

Obserwacja etnograficzna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji

77

Paris, S.G., Ayres, L.R. (1994). Becoming Reflective Students and Teachers. Washington DC: APA.
Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa.
Telka, L. (2017). Wychowawca małego dziecka – „intelektualne życie profesjonalne”.
Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 2 (5).
Tokarczuk, O. (2020). Wykład noblowski. Czuły narrator. Pobrano z lokalizacji:
https://tvn24.pl/kultura-i-styl/wyklad-noblowski-olgi-tokarczuk-przeczytaj-esej-czuly-narrator-ra991401-2563549
Tripp, D. (1994). Teachers’ lives, critical incidents, and professional practice, International Journal of Qualitative Studies in Education, 7. DOI:
10.1080/0951839940070105. Pobrano z lokalizacji: https://www.tandfonline.com/
action/doSearch?AllField=10.1080%2F0951839940070105&SeriesKey=tqse20
Wrońska, M. (2019). Kompetencje medialne wyznacznikiem konstruktywnego
seniora w przestrzeni medialnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika, 2. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2284. Pobrano z lokalizacji: https://www.
humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/ZN%20Pedagogika/ZN%20Pedagogika%2020%202019/Pedagogika_20_2019_crop-compressed-71-79.pdf

