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W dniach 7-9 czerwca 2021r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej
NUBO, przy ul. Gdańskiej 145,
odbyły się warsztaty adresowane do
nauczycieli oddziałów żłobkowych NUBO i rodziców dzieci uczęszczających
do placówek.
Włoscy partnerzy, pracownicy Coopselios/ProgettereZerosei w Reggio
Emilia, eksperci
metody Reggio Emilia zapoznali polskich opiekunów
i wychowawców z koncepcją pracy z małym dzieckiem metodą Reggio Emila
opartą na wypracowanych założenia Lorisa Malaguzziego, kierującego się
ideą – przekonaniem, że
dzieci już od pierwszych dni życia są
indywidualnymi jednostkami, o jednostkowym potencjale, pragnącymi się
rozwijać i odkrywać świat wszystkimi zmysłami, komunikującymi przy tym
swoje emocje i potrzeby.
Włoscy partnerzy: Adrea Pagano, Chiara Cota i Lina Borghi
poprowadzili warsztaty dotyczące prezentacji żłobków i przedszkoli jako
miejsc dziecięcej edukacji opartej na:
- komunikacji z rodzicami,
- komunikacji z dzieckiem,
- komunikacji (relacji) z przestrzenią – także placówki edukacyjnej.
Włosi silnie akcentowali prawo dziecka do edukacji wysokiej jakości
osadzając ją w kontekście wzajemnych relacji, czyniąc z zarówno
z przedszkola jak i żłobka miejsce dobrego dziecięcego samopoczucia.
Ważne wydaje się być nieustanne podkreślanie
przez włoskich
partnerów roli myślenia konstruktywistycznego w procesie budowania
dziecięcej wiedzy o świecie i siły nauk neurobiologicznych wyjaśniających
proces dziecięcego kształcenia i samokształcenia. Stąd też warto pogłębić
wiedzę nauczycieli i opiekunów dzieci placówek NUBO proponując warsztaty,
czy też wykłady na temat dominujących w nurcie włoskich teorii koncepcji
wymienianych przez nich pedagogów: J.Piageta, J.Brunera, H.Gardnera,
M.Montessori, L. Malaguzziego i współczesnych neuronauk, aby zrozumieć
istotę dziecięcego rozwoju w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym
i językowym.
W wystąpieniach Włochów silnie wybrzmiały pojęcia: IDEA,
KOMPETENCJE I PARTYCYPACJA. Z punktu widzenia polskich nauczycieli
i opiekunów terminy te (rozumiane jako postulaty) mogą się wydawać
szalenie ważne z uwagi na zmianę (czy też udoskonalenie) pracy własnej
w interakcji z dzieckiem, ale i konieczność silnego zaangażowania w proces
wychowawczo-opiekuńczy i dydaktyczny rodziców dzieci.
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Opisując sposób budowania relacji z rodzicem Włosi podkreślali
nieustannie konieczność działań ukazujących i wzbudzających poczucie
odpowiedzialności rodziców za placówkę, edukację i tworzenia społeczności
otwartej na zmianę i progres; budowanie dialogu w który wpisane jest troska
o edukację dnia codziennego.
Szansę na taką uważną i empatyczną komunikację w rzeczywistości
polskiej dają systematyczne spotkania wychowawców z rodzicami –
monitorujące rozwój dzieci, możliwość wymiany doświadczeń, tutoring
rodzicielski, czy też wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodzica. Do tych
sposobów komunikacji można zachęcić rodzica poprzez tworzenie
„mini grup wsparcia” , otwarte warsztaty coachingowe czy też tutoringowe.
Nie bez znaczenia wydaje się udzielenie także wsparcia samym
nauczycielom i opiekunom dzieci, odpowiadając na zgłaszane przez nich
bieżące potrzeby: dostępność materiałów i narzędzi do pracy dydaktycznej,
cotygodniowe spotkania w grupie samokształceniowej (analiza treści,
tworzenie tematyki projektów, wymiana informacji pomiędzy placówkami
itp.), pogłębianie wiedzy we wskazanym obszarze czy też krótkie treningi
rozwojowe, tak aby mogli spokojnie budować środowisko edukacyjne dla
dziecka w które wpisana jest przestrzeń (także wewnętrzna/ osobista),
kontekst (dla budowania idei, pojęć, wiedzy, języka) i relacja (oparta na
zaufaniu, serdeczności i trosce względem drugiego człowieka).
Włosi wielokrotnie podkreślali, że dzieci mają złożony sposób
poznawania świata i uczenia się, który zawiera w sobie wiele dyscyplin,
dlatego postulowane zostało dokumentowanie dziecięcego procesu rozwoju
i kształcenia.
Podążanie za dzieckiem wymaga przygotowania szerokiego kontekstu
w który wpisane są zróżnicowane przestrzenie edukacyjne i refleksja nad
trafnością wykorzystywanych materiałów. Dobrze byłoby zastanowić się
z w jaki sposób budować dziecięce portfolio – monitorujące stały postęp
i zmianę w rozwoju i zachowaniach najmłodszych.
Dziecięce portfolio mogą stanowić panele dokumentacyjne, prace
i wytwory najmłodszych oraz „dyskusje”/poszukiwania/ działania twórcze
grupowe, które sukcesywnie byłyby uzupełniane i zamieszczane
w przestrzeni żłobka. Ważne, aby były one także przedstawiane rodzicom
z komentarzem wskazującym na postępy, pracę i zaangażowanie dziecka.
Trafną propozycją wydaje się być również organizacja wieczoru/ wystaw
programowych ukazujących narzędzia i metody angażujące dzieci
i rozbudzające ich ciekawość poznawczą. Przestrzeni zarówno dyskusji grona
pedagogicznego, jak i przestrzeni w której może być budowana relacja
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opiekun- rodzic. Nie wolno dopuścić do luki w zaangażowaniu i zrozumieniu
problematyki rozwoju dziecka spowodowanej upływem czasu, w której rodzice
nie otrzymywaliby informacji zwrotnej na temat własnego dziecka.
Praca dzieci powinna być przez rodziców monitorowana. Taką
możliwość stwarzają współczesne media społecznościowe (wewnętrzne
grupy). Prezentowane działania budują świadomość rodzicielską dotyczącą
postępów dziecka, kreatywności, zdolności dzieci oraz realizowanych przez nie
projektów.
Z całą pewnością to zmusza nauczycieli do refleksji nad założeniami
procesu, tego co chcą zauważyć, gotowości odstąpienia od założonego języka
efektów na rzecz heurystyczności działań i pobudzania myślenia
dywergencyjnego oraz otwartości na dodatkowe działania. Wsparcie
i zachęta nauczyciela, zaangażowanie w pracę dzieci, wzmocnienie/ usprawnienie komunikacji z rodzicami z całą pewnością rozpalą głębsze poszukiwania
dydaktyczno-wychowawcze.
Aby system opieki wspierającej rozwój dziecka był efektywny, konieczne
jest zwrócenie uwagi na dziecko, tak aby stało się ono centrum wszelkich
odziaływań i podmiotem edukacji. Kluczem do sukcesu wydaje się być
nieustanne monitorowanie zmian, uważne podążanie za dzieckiem i jego
rozwojem, nie ocenianie a doceniania, zgodna na indywidualność i własne
tempo rozwoju. Być może dobrym kierunkiem oddziaływań dydaktycznych jest
promowanie edukacji „ku mądrości”, rozwijanie myślenia krytycznego,
twórczego już od najmłodszych lat. Wymaga to jednak dalszych szkoleń
i pogłębiania wiedzy pedagogicznej adekwatnej do kompetencji kluczowych
i kompetencji XXI wieku, które można już rozwijać od najmłodszego etapu
rozwoju – oczywiście na miarę możliwości poznawczych dzieci.
Zebrane doświadczenia podczas warsztatów zachęcają do tworzenia
środowiska zapraszającego, bezpiecznego, do tworzenia przestrzeni w której
„chce się być!”, bogatej treściowo, ożywionej i polisensorycznej, bo taka
przestrzeń jest w stanie aktywizować myślenie dziecka i zachęcać je do
eksploracji świata. Przestrzeń dedykowana dzieciom powinna umożliwiać
obserwację, doświadczanie i samodzielne konstruowanie wiedzy, zachęcać do
stawiania pytań, poddawania w wątpliwość, negowania rozwiązań
i tworzenia na ich miejsce własnych pomysłów.
Prezentowane przez Włochów przekonanie, że dziecko przychodząc na
świat od urodzenia posiada już kompetencje, które trzeba pogłębiać
i rozwijać od samego urodzenia, można przełożyć na polskie - autonomiczne
postrzeganie dziecka jako jednostki, której należy stwarzać okazje do
rozwoju, by w przyszłości znając swoje umiejętności, kompetencje i zasoby
mogło wzbogacać środowisko społeczne (zgodnie z ideą L.Malaguzziego
i M.Montessori).
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Opis rozwiązania
Ciągłe, dynamiczne zmiany w polskiej edukacji powodują konieczność
poszukiwania nowych, niestandardowych metod czy też form pracy nie tylko
na poziomie edukacji przedszkolnej czy też wczesnoszkolnej, ale również na
poziomie pracy opiekuńczo-wychowawczej adresowanej do dzieci w wieku
1-3 r. ż. oraz ich rodziców i prawnych opiekunów.
Twórcze podejście, kreatywność i nieszablonowy sposób myślenia
nauczyciela to cechy, dzięki którym nauczyciel może zaplanować i realizować
działania o charakterze odmiennym od standardowo realizowanych wzorców
pracy w łódzkich żłobkach i przedszkolach.
Zaproponowane rozwiązania przybierają postać nowej metody:
„Tutoring rodzicielski w oparciu o metodę Reggio Emilia Approach”.
Nowatorska koncepcja ma charakter rozwiązania programowego,
metodycznego a także organizacyjnego mającego na celu nie tylko poprawę
jakości pracy placówek NUBO, ale przede wszystkim wyróżnienie jej na
lokalnym rynku edukacyjnym.
Zebranie doświadczeń i rezultatów zainicjowania i rozwoju projektu
pozwalają na określenie nowych kierunków zmian i dostosowania ich do
bieżących potrzeb dzieci i przede wszystkim ich rodziców ułatwiającym im
powrót na rynek pracy i do aktywności zawodowej w poczuciu komfortu
emocjonalnego (w trosce o życie, bezpieczeństwo i edukację dziecka).
Oddziaływania obejmują:
- Przeniesienie na obszar wczesnej edukacji metody Reggio Emilia w
trosce o zachowanie jej „czystości”, w zgodzie ze źródłowymi
założeniami
i
wskazówkami
metodycznymi,
organizacyjnymi
i programowymi włoskich ekspertów;
- Budowanie sieci współpracy i współdziałania w triadzie: zarządnauczyciel- rodzic już od pierwszego spotkania (rekrutacyjnego
i adaptacyjnego dziecka i rodzica w żłobku NUBO);
- Budowanie i strukturalizowanie wiedzy zarówno w obszarze procesu
opiekuńczo – wychowawczego jak i samokształceniowego - opiekun
(wychowawca), rodzic;
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- Stałe szkolenia rady pedagogicznej pogłębiające wiedzę z obszarów
pedagogiki, psychologii rozwojowej i psychologii społecznej i
metodycznej– prowadzone przez ekspertów przedmiotu;
- Spotkania tutoringowe adresowane do rodziców ułatwiające im
zrozumienie sytuacji problemowych napotykanych na drodze własnej
adaptacji w procesie zmiany, jak i napotykanych przez dziecko;
- Spotkania tutoringowe adresowane do nauczycieli/ opiekunów
osadzające ich w procesie zmiany, samokształcenia i rozwoju,
motywujące do działań, odpowiadające na bieżące potrzeby obszaru
zawodowego i prywatnego;
- Konsultacje z psychologiem dziecięcym o charakterze cyklicznym
i stałym – w zależności od indywidualnych potrzeb – zarówno rodzica jak
i nauczyciela;
- Samokształcenie nauczycieli – eksploracja metody Reggio Emilia
przeniesionej z Włoch, a adoptowanej w łódzkich oddziałach żłobkowych z uwzględnieniem specyfiki edukacji i potrzeb międzykulturowych;
- Stałe dokumentowanie procesu rozwojowego i edukacyjnego dziecka
z wykorzystaniem współczesnych technologii;
-Warsztaty dla rodziców ukazujących możliwości holistycznego
wspierania rozwoju dziecka z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z
zakresu biomedyki, neurodydaktyki, pscyhologii i pedagogiki;
Adaptacja metody Reggio Emilia wymaga nowego podejścia do
określenia wewnątrz placówki zasad „pilotowania” rozwoju dziecka oraz
realizowania indywidualnego programu wzmacniania dziecka w nieustannym,
dynamicznym progresie. Działania wpisane w nową metodę to także ruchy
oparte o współpracę ze specjalistami instytucji dydaktyczno – wychowawczych wspierających rodziców dzieci o specjalnych potrzebach opiekuńczych
i edukacyjnych.
Nowa metoda obejmuje także możliwości wykorzystania nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie komunikacji (stałego
przepływu informacji), kształtowania, wychowania i opieki.
Rozwiązania metodyczne w zakresie wspierania rozwoju dziecka (w tym
metody RE jako techniki przyspieszającej ten proces) obejmują sposób
przekazywania wiadomości, form pracy i monitorowania postępów
i osiągnięć dzieci.
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Głównym założeniem nowej metody jest skupienie się na dziecku w
odniesieniu do jego rodziny, innych dzieci, nauczycieli, środowiska i
pozostałej szerszej społeczności. Objęcie tutoringiem rodzicielskim
opiekunów dzieci ma na celu wzmocnienie świadomości rodzica rozwoju
każdego człowieka, budowania swojego wizerunku, pewności siebie, poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. To tworzenie warunków
naturalnego rozwoju w oparciu o świadomość rzeczy ważnych. To celowość
działań skupionych na dziecku i na sobie samym wyrażających się w dążeniu
do samodzielności i samorozwoju w oparciu o to co jest najcenniejsze w
każdym człowieku.
W procesie rozwoju tutoring rodzicielski w oparciu metodę Reggio
Emilia dotyka różnych obszarów i daje takie narzędzia jak:
-zrozumienie naturalnych warunków rozwoju;
- umiejętność budowania porozumienia ze swoim dzieckiem bez
stosowania przemocy;
- umiejętność motywowania dziecka i siebie samego do działania;
- umiejętność wychowywania bez poczucia porażek;
- umiejętność pracy z dzieckiem skoncentrowanej na rozwiązaniu a nie
na problemie;
- umiejętność odkrywania i wyznaczania naturalnej drogi życiowej;
- budowania indywidualnej ścieżki rozwoju i własnej kariery zawodowej.

8

!

WNIOSKI
z warsztatów z uczestnikami projektu,
przeprowadzonych przez eksperta w ramach
wypracowywania nowej metody
Grant ”Tutoring rodzicielski w oparciu o metodę
Reggio Emilia Approach”
Zebranie doświadczeń i rezultatów zainicjowania i rozwoju projektu, już
od pierwszego spotkania, pozwala na przedstawienie informacji dotyczących
współpracy i współdziałania z rodzicami (uczestnikami projektu) poprzez
budowanie sieci współpracy i samokształcenia.
Doświadczenia wpisane w metodę Reggio Emilia (RE), wynikające
z literatury przedmiotu, przeniesione z włoskiej przestrzeni edukacyjnej do
Polski i adoptowane do pracy w łódzkich żłobkach NUBO, warunkują
właściwe podejście do planowania i prowadzenia pracy pedagogicznej oraz
tutoringowego wzmacniania rodzica w procesie rozwojowym (własnego)
i w oddziaływaniach wychowawczych kierowanych do własnego dziecka.
Siła tutoringu polega na tym, że jest on metodą , która opiera się na
mocnych stronach i na indywidualnym (relacyjnym) wskazywaniu obszarów
ważnych i wartych do wzmacniania i rozwijania. Nauczyciel/opiekun dziecka
(w którego rolę wchodzi także, być może przede wszystkim rodzic) jest
równorzędnym partnerem w interakcji dziecka pomiędzy dynamicznymi
i plastycznymi możliwościami dziecka a środowiskiem w którym ono żyje
i
wzrasta. Podstawą kontaktów w triadzie dziecko – rodzic –
nauczyciel/opiekun, staje się wymiana zasobów własnych
Już po pierwszym spotkaniu zauważono:.
- potrzebę kontaktów nie tylko grupowych, ale i indywidualnych z ekspertem
w roli tutora procesu, potrafiącego moderować rozwój osobisty rodzica zaangażowanego w projekt. Pozwoliłoby to uniknąć pojawiających się w trakcie
procesu grupowego sytuacji trudnych, intymnych, na które trener powinien
zareagować (odpowiedzieć) - na co w pracy
procesowej z liczną grupą nie ma przestrzeni. Proponowana zmiana to
skrócenie godzin warsztatowych z sześciu do czterech/pięciu,
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z pozostawieniem dwóch godzin na konsultacje indywidualne (w tym
interwencję kryzysową);
W trakcie pracy grupy zauważono:
- spontaniczną i kierowaną wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami/
i prowadzącym;
- potrzebę wykorzystania dobrych przykładów w praktyce;
- stopniowe poszerzanie kompetencji rodzicielskich – przekładanych na role
i zadania opiekuna i wychowawcy dziecka;
- pozytywne nastawienie do metody (RE) – wcześniej nieznanej;
- otwartość na proponowane zadania, wyzwania i ćwiczenia;
- radość współdziałania i współdoświadczania;
- stopniowe otwieranie się na grupę, wprowadzania w środowisko polonijne
rodziców -emigrantów; Niestety nie udało się rozpoznać potrzeb rodzin
mieszanych – przede wszystkim cudzoziemców z uwagi na ich śladową
obecność podczas proponowanych warsztatów. We wszystkich spotkaniach
uczestniczył tylko jeden rodzic - opiekun w placówce, wzbogacając wiedzę
i wykształcenie pedagogiczne – nie jest miarodajnym przykładem;
- zainteresowanie pedagogiką relacji opartej na bliskości;
Podkreślano:
- dynamikę warsztatów (dla trzech osób warsztaty stanowiły całkiem nowe
doświadczenie);
- atrakcyjność proponowanych ćwiczeń uświadamiających rolę rodzica w
procesie rozwoju dziecka i konieczność samorozwoju;
- umiejętność eksperta przekazania dużej dawki wiedzy w krótkim czasie;
- poczucie dobrze spędzonego czasu;
- ogrom informacji i własny brak wiedzy na temat rozwoju poznawczego
własnego dziecka i możliwości jego wspierania;
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- podobały się ćwiczenia ułatwiające zrozumienie optyki dziecięcego
obrazowania świata i patrzenia na świat; ćwiczenia angażujące ruchowo
z poziomu dziecięcej metafory;
Warsztaty przebiegały według założonego scenariusza.
Drugie i trzecie spotkanie warsztatowe z rodzicami potwierdziło
wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące budowania procesu tutoringowego.
Pomimo dużej liczby osób przekraczającej standardowe normy pracy
zespołowej (powyżej 20 osób) pomiędzy trenerem prowadzącym a grupą
nawiązała się nić porozumienia i otwartości na współpracę.
Tuż przed rozpoczęciem warsztatów i w trakcie ich trwania, rodzice
zgłaszali potrzebę indywidualnej rozmowy – wsparcia w procesie
opiekuńczym swojego dziecka. To szalenie ważne doświadczenie.
Indywidualnego wsparcia i pomocy udzielono po zakończonym spotkaniu
(i w trybie bieżącym), dodatkowo obejmując rodzica opieką udzieloną drogą
telefoniczną w tygodniu trwającym po przeprowadzonych warsztatach.
Zainteresowanie rodziców poruszaną problematyką spotkania w proces
wspólnego doświadczania przełożyło się nie tylko na ich aktywne
uczestnictwo w proponowanych zadaniach, ćwiczeniach, sytuacjach
problemowych, ale wpłynęło na wzrost liczby osób uczestniczących
w drugim spotkaniu. Doceniono pracę trenera występującego w roli tutora.
Najczęściej pojawiające się opinie dotyczyły wysokiego poziomu energii,
pozytywnego
nastawienia
i
ciekawego
sposobu
przedstawiania
i przekazywania wiedzy. To ważne z uwagi na podnoszenie energii rodzica
i jej wpływ na wzrost motywacji rodzica w obszarze samorozwoju
i oddziaływania na rozwój własnego dziecka.
Z uwagi na dostosowywanie scenariusza spotkania do bieżących
potrzeb uczestników – założony przebieg spotkania uległ modyfikacji.
Wprowadzono 20-minutowy trening uważności – Mindfulness, który rozluźnił
i zrelaksował rodziców, jednocześnie ukazując siłę spokoju i uwagi w procesie
kodowania wiedzy.
Doświadczenie treningu uważności i gotowość rodziców do zgłębiania
jego istoty, zostało uwzględnione w trakcie projektowania i realizacji
trzeciego spotkania. Rodzice płynnie weszli w proces pracy z oddechem
i wizualizacją wyobrażeń. Otwarcie dzielili się własnymi przemyśleniami,
doświadczeniami i prywatną praktyką Mindfulness w towarzystwie dzieci.
Rodzice zauważyli pierwsze próby wprowadzania elementów metody RE
w pracy
z dzieckiem w przedszkolu. Z radością i zaangażowaniem
przywoływali obrazy – kalki zadań i ćwiczeń stawianych przed dziećmi.
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Z uwagą
zastanawiając
zaprojektować
„oczyszczenia”
przedmiotów.

śledzili prezentację przestrzeni włoskich przedszkoli RE,
się w jaki sposób przestrzeń domową dziecka, można
na wzór i podobieństwo. Zwrócono uwagę na konieczność
środowiska w którym wzrasta dziecko z niepotrzebnych

Warsztaty otworzyły uczestników na myślenie twórcze o charakterze
konstrukcyjnym. Wszyscy doskonale odnajdywali się w akcie tworzenia
konstrukcji i instalacji przestrzennych, dostrzegając w tym zadaniu wiele
wartości wychowawczych.
Wyraźnie rysujące się zainteresowane nauczycieli – opiekunów dzieci –
tematem metody RE i możliwości indywidualnego wspierania rodziców
w procesie opiekuńczo- wychowawczym, jest świadectwem konieczności
zaproponowania, adresowanych tylko do nich szkoleń metodycznych,
ukazujących czystą metodykę pracy metodą RE.
Kolejne spotkania warsztatowe z rodzicami to rozmowy z poziomu
mentalnego. Rodzice zwrócili szczególną uwagę na kierowanie się własnym
gustem, upodobaniami w doborze literatury dziecięcej, bez refleksji nad
istotą i transparentnością obrazu i możliwością uczynienia z niego przestrzeni
dialogowej. Warsztat uzmysłowił rodzicom, że przyjęcie określonych zasad
i wartości, kierunkuje sposób zachowania ich dziecka, że to sposób myślenia,
postrzegania świata, który wpływa na ich decyzje, wybory, a w konsekwencji
być może i na życie.
Spotkanie
zamykające,
ostatnie
warsztatowe
przeżycia
skoncentrowane było na możliwościach wywalania i wspierania potencjału
twórczego własnego i swojego dziecka. Okazało się, że jest to problematyka
bardzo angażująca uwagę rodziców. Przełamując własne opory
w ćwiczeniach percepcyjnych angażujących polisensorykę, rodzice odkrywali
nowe możliwości wspierania umiejętności dzieci wydobywania z nich
radosnej energii. Po raz kolejny zauważono żywe zainteresowania
potencjałem dziecka oraz możliwością przekładania przeżywanych podczas
spotkania ćwiczeń na własną – życiową przestrzeń.
Rodzice nie kryli żalu, związanego z zakończeniem warsztatów.
Akcentowali konieczność wykorzystywania i wznoszenia na jeszcze wyższy
poziom kompetencji
zawodowych nauczycieli – opiekunów dzieci deklarując chęć
projektowania i współuczestniczenia w oddziaływaniach wychowawczych.
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Zauważalne było nawiązywanie, pogłębianie i rozszerzanie kontaktów
pomiędzy rodzicami.
Pozostało jeszcze wiele pytań bez odpowiedzi
dotyczących
osobistych
trudności,
wyzwań,
przeżyć,
możliwości
świadomego wspierania i przeprowadzania przez proces opiekuńczy oraz
dydaktyczno- wychowawczy.
Rodzice wyrażali gotowość do kontynuowania warsztatów w formie
spotkań w małych podgrupach bądź też indywidualnych, najchętniej
z wyłączeniem niedzieli – jako dnia „dla rodziny”.
Salwy śmiechu i radości towarzyszące od pierwszego do ostatniego
spotkania połączyły się z łezką w oku i komentarzem: ” To co dobre, z reguły
szybko się kończy! Chcemy jeszcze!”
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Instrukcja realizacji zajęć
Najistotniejszym zadaniem warsztatów, zajęć adresowanych do grupy
rodziców biorących udział w projekcie wdrażania nowej metody „Tutoring
Rodzicielski w oparciu o metodę Reggio Emilia Approach” wydaje się być
przygotowanie rodzica do przejęcia odpowiedzialności za rozwój własnego
dziecka, jego nauki, rozwijanie samodzielności, kształcenie kreatywnego
myślenia i działania oraz umiejętności samokształcenia i doskonalenia w
trosce o zrównoważony rozwój własnego dziecka wg koncepcji Lorisa
Malaguzziego i innych metod pracy i koncepcji pedagogicznych mu
współtowarzyszących.
Opracowana instrukcja postępowania na drodze warsztatowej trenera
lub nauczyciela prowadzącego, dotyczy pracy w pięciu obszarach
tematycznych.
Tutoring rodzicielski w oparciu o metodę Reggio Emilia.
1. W jaki sposób dziecko uczy się i poznaje świat?
2. Architektura emocji – Żłobek Reggio Emilia jako miejsce wsłuchiwania
się i wpatrywania w potrzeby małego dziecka.
3. Książka obrazowa – źródłem wiedzy i doświadczeń w poznawaniu
przez dziecko świata.
4. Jak rozwijać twórcze myślenie małego dziecka?
Rola prowadzącego proces projektowy sprowadza się do roli przewodnika, obserwatora, doradcy oraz organizatora procesu uczenia się i odkrywania
wiedzy przez rodzica w trakcie spotkań. Szczególnego znaczenia nabierają
eksponowane w scenariuszach zajęć efektywne metody kształcenia oparte
na odkrywaniu i eksplorowaniu własnej świadomości rodzicielskiej oraz
płaszczyznowego i wielopoziomowego rozwoju najmłodszych.
W trakcie spotkań z rodzicami ważna jest uważność i empatia, stworzenie relacji, bezpiecznej przestrzeni na „odkrywanie się”, dzielenie radościami,
troskami i problemami. Sytuacja ta wymusza wprowadzenie zasady
„Tu i teraz”, stanowiącej swoistego rodzaju tarczę ochronną.
Szczególnego znaczenia nabierają metody projekcyjne, akcentowane
w scenariuszach zajęć ułatwiające percepcję „w głąb” samego siebie.
Instrukcja do scenariuszy proponowanych zajęć powinna być
traktowana jako zbiór sugestii dla nauczycieli/ trenerów realizujących nowy
projekt.
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Proponowane w scenariuszach zadania i ćwiczenia można wzbogacać
lub przekształcać o znane sobie propozycje tak, by czuć się w nich
bezpiecznie – niemniej jednak zawsze w zgodzie z założonymi celami
i formułowanymi korzyściami odbiorcy/rodzica.
Prezentowane scenariusze wzbogacone o karty zadań zawierają
dokładne instrukcje postępowania. Jeśli zaś chodzi o realizację zadań
otwartych pozostawiono przestrzeń na dowolność doboru narzędzi. Mając na
uwadze upodobania, wielość i atrakcyjność dostępnych każdemu
nauczycielowi materiałów autorka scenariuszy jest otwarta na samodzielny
i indywidualny dobór materiałów wizualnych, dźwiękowych i plastycznych.
Eksponowane w scenariuszach treści zaczerpnięte są zarówno z teorii
myśli i koncepcji psychologiczno- pedagogicznych, jak i praktyki
pedagogicznej
oraz
własnego
doświadczenia.
Niezależnie
od
proponowanych ćwiczeń/zadań, każdy nauczyciel powinien próbować
wdrażać własne rozwiązania i pomysły realizacji wybranych zagadnień.
Powinna mu towarzyszyć troska i dbałość o realizację głównych założeń
scenariusza spotkania z rodzicem, pamiętając o wzbogacaniu treści o
zróżnicowane zagadnienia wypływające z bieżącej praktyki i bezpośredniego
kontaktu z małym dzieckiem.
Instrukcja przygotowania warsztatu:
1. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatów poinformuj
rodziców o planowanym spotkaniu. Sprecyzuj miejsce i czas trwania
spotkania. Zapoznaj się z proponowanym scenariuszem zajęć.
2. Zadbaj o przygotowanie materiałów, narzędzi i środków niezbędnych
do przeprowadzenia warsztatów. Sprawdź salę, w której będą odbywały
się warsztaty.
3. Zaplanuj przerwę, jeśli warsztat będzie trwał dłużej niż 1,5 godz.
W scenariuszach zaproponowano warsztaty przebiegające nawet przez
4 godz. Zadbaj o catering, wodę i inne napoje.
4. W dniu warsztatów zadbaj o profesjonalny wygląd. Poinformuj
rodziców o dogodnym stroju i warunkach w jakich będziecie pracować.
Bądź godzinę wcześniej, aby móc przygotować się do warsztatów
i powitać wszystkich uczestników spotkania.
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Instrukcja przeprowadzenia warsztatu:
1. Zawsze powitaj uczestników. Przedstaw się. Omów zasady pracy
warsztatowej. Ustal sposób komunikacji. Pamiętaj o zwrócenie uwagi na
szacunek do innych.
2. Wprowadzaj ćwiczenia integrujące grupę, np. Podczas dzisiejszego
spotkania będę jak lew – pan sytuacji; sowa – uważny i skupiony itp.
3. Przedstaw cel spotkania, cel warsztatów i strukturę spotkania.
4. Zapytaj o oczekiwania, potrzeby.
5. Angażuj w ćwiczenia wszystkie osoby tworzące zespół. Nie naciskaj.
6. Zachęcaj do stawiania pytań.
7. Każde ćwiczenie omawiaj. Pytaj, czy wszystko jest zrozumiałe, jasne,
klarowne?
8. Pytaj uczestniczki spotkania o to co było dla nich ważne.
9. Na zakończenie warsztatów podziękuj za udział, zaangażowanie,
aktywność.
10. Uporządkuj przestrzeń, w której pracowałeś. Wypracowane flipy
możesz pozostawić w placówce, ku inspiracji innych.
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Tutoring rodzicielski
w oparciu o metodę
Reggio Emilia (6h)
Scenariusz 1
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Kluczowe pojęcia warsztatów:
TUTORING – tutoring rodzicielski – edukacja - metoda Reggio Emilia
- wiedza – badanie – doświadczanie – współodczuwanie – przestrzeń
edukacyjna

Cele szkolenia:
- poznanie metody edukacyjnej – Reggio Emilia;
- wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju poznawczego i ciekawości poznawczej dziecka oraz ich roli w procesie uczenia (się);
- odkrycie istoty tutoringu i jego wpływu na poznawanie zasobów własnych;
- poszerzanie świadomości własnych możliwości i umiejętności twórczego
myślenia i działania w procesie budowania dziecięcej wiedzy;

Korzyści ze szkolenia:
- poznanie metody edukacyjnej Reggio Emilia - nastawionej na rozwój
dziecka w duchu wolności, samodzielności podejmowanych decyzji
i współodpowiedzialności za proces uczenia się – poznawania przez dziecko
świata;
- wzmocnienie własnego zaangażowania się w proces stymulowania
ciekawości poznawczej i rozwoju twórczego małego dziecka;
- poznanie własnych możliwości i dyspozycji torujących drogę do budowania
relacji z dzieckiem;
- przezwyciężanie sztywnego
uczenia(się);

i stereotypowego myślenia o procesie

- eksperymentowanie na konkretnym materiale zadaniowym – tworzenie
banku pomysłów zadań budujących relację z dzieckiem opartą na
komunikacji bliskości.

Metody pracy:
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- praktyczne działania;
działanie konstrukcyjne na materiale
wizualno – obrazowym; wykład interaktywny, rozmowa moderowana.

Organizacja przestrzeni: przestrzeń otwarta, dywan i poduszki ułożone
w krąg, flipchar z kolorowymi markerami, przestrzeń stolikowa
Pomoce: karty pracy, sztywne podkładki pod karty pracy, długopisy/mazaki,
papierowe talerze, kredki pastelowe olejne, duży arkusz papieru pakowego,
klej
Adresaci: rodzice dzieci w przedziale 1-3 r.ż aktywni i nieaktywni zawodowo,
maksymalnie 16 osób ze względów organizacyjnych.

PRZEBIEG WARSZTATÓW
1. Powianie rodziców przez trenera. Przedstawienie sylwetki trenera, określenie celów i założeń spotkania. (czas 5 min.)
2. Zaproponowanie przez trenera ćwiczenia integrującego grupę, budującego
wiedzę na temat zespołu:
- „Poznajmy się” – trener rozdaje wydrukowaną kartę pracy z zapisanymi
hasłami wskazującymi na cechy z którymi może identyfikować się rodzic.
Prosi o uzupełnienie karty podpisami wg podanych kategorii. Zaznacza,
że każdy podpis powinien pochodzić od innej osoby. /Karta pracy nr 1
„Poznajmy się - Poproś o podpis kogoś kto…” / (czas 15 min.)
- „Poznajmy siebie i nasze dzieci. Portret mojego dziecka (rysunek
pastelą”). Trener zaprasza zespół rodziców do kolejnego zadania
polegającego na stworzeniu portretu własnego dziecka. „Ustawia”
rodziców w trudnościach poznawczych jakich doświadczają ich dzieci
na co dzień.
Zadanie rodziców polega na odrysowaniu dużego
papierowego talerza na kartonie, wydarcie jego kształtu ruchami
naprzemiennymi prawej i lewej dłoni (ćwiczenie motoryki małej
i koordynacji wzrokowo-ruchowej) i wypełnienie go kolorowymi kredkami tworząc portret własnego syna/ córki. Zgromadzone rysunkowe
portrety zostają przyklejone na duży arkusz papieru pakowego,
podpisane imionami dzieci i wyeksponowane w sali. (czas 25 min.)
- Trener omawia z rodzicami przeprowadzone ćwiczenia. Gromadzi
refleksje rodziców na temat ćwiczeń. Pyta o to: Co Wam się podobało
w zadaniach; co sprawiło trudność? Co zaskoczyło? Czego się
dowiedzieliście o sobie i o własnych dzieciach? Nawiązuje do roli
komunikacji i przepływu informacji w każdej ze sfer życia. (czas 15 min.)
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3. Trener przedstawia założenia tutoringu rodzicielskiego. Opisuje jego istotę,
rolę, cel jaki powinien spełniać w życiu, opiece, wychowaniu i edukacji
dziecka. (czas 15 min.)
4. Trener przybliża rodzicom filozofię koncepcji Reggio Emilia – jej istotę,
kredo i cele. Odnosi się do konkretnych przykładów. Porównuje z innymi
koncepcjami pedagogicznymi, np. pedagogiką, waldorfwską, korczakowską,
M. Montessori, planem daltońskim. Wskazuje różnice i podobieństwa metod.
Uwaga!
Trener do takiej prezentacji powinien być przygotowany. Zachęca się do
zgłębienia literatury przedmiotu, książek z obszaru pedagogiki i historii myśli
pedagogicznej, stron internetowych ukazujących praktyczne przełożenie
metod.
PRZERWA (10 min.)
5. Trener zaprasza do ćwiczenia tutoringowego wykorzystując kartę pracy
„Geometria pytań” /Karta pracy nr 2 „Geometria pytań”/ Zachęca do refleksji
nad wskazanymi na karcie pytaniami związanymi z odkrywanie samego
siebie – Ja i moje zasoby: wiedza, umiejętności i motywacja.
Uwaga!
Zadanie może być odbierane jako dość „intymne”, dlatego trener nie
powinien naciskać na podanie odpowiedzi na głos, na forum grupy. Można ją
zapisać na karcie pracy i zaprosić rodzica do przedstawienia tylko tych
obszarów, tych odpowiedzi, które są dla niego przestrzenią bezpieczną. Bez
nacisku i wywoływania presji. Trener wskazuje obszary łączące grupę oraz
szczególnie wyróżniające się na tle grupy na które powinno się zwrócić
uwagę i być może w przyszłości, podczas kolejnych tutoringowych spotkań
skupić się na nich. Wypunktowuje je zapisując n flipcharcie. (czas 30 min.)
6. Trener zaprasza rodziców do wykonania kolejnego zadania polegającego
na przyjrzeniu się sobie samemu z perspektywy własnych zasobów: wiedzy
i doświadczeń. Czyni w ten sposób rodzica badaczem i kompetentnym
uczestnikiem procesu edukacyjnego dziecka. Przekazuje założenie, że
świadomy samego siebie rodzic to świadome i kompetentne swoich
umiejętności dziecko.
Trener wręcza kartę pracy /Karta pracy nr 3 „Tabela mocnych stron”/
objaśnia zapisaną instrukcję, podaje przykłady, odpowiada na zadane
przez rodziców pytania.
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7. Po wykonanym zadaniu – uzupełnieniu karty pracy. Trener objaśnia
rodzicom ich zadania jako opiekuna i wychowawcy własnego dziecka,
czyniąc go tutorem – obserwatorem rozwoju dziecka. Wraz ze wszystkimi
rodzicami określa sposoby obserwacji dziecka (jako źródło wiedzy).
Wspólnie z rodzicami tworzy bank pomysłów zachowań, czynności,
wspólnych doświadczeń) ułatwiających budowanie komunikacji z dzieckiem
opartej na głębokiej i pogłębianej relacji. Pomysły zapisywane są na
flipcharcie przez uczestników spotkania.
Uwaga!
Ćwiczenie może być wykonane w parach lub w grupach 3,4-osobowych.
8. Zakończenie spotkania. Prośba o informację zwrotną: Z czym wychodzisz
z dzisiejszych warsztatów? Podziękowanie trenera za współpracę.
Pożegnanie.
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Karty pracy
nr 1, 2, 3
do
scenariusza 1
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Geometria pytań
Przeczytaj uważnie pytania. Zastanów się jak może brzmieć na nie
odpowiedź - przez pryzmat relacji z Twoim dzieckiem, partnerem, mężem, a
może rodziną. Wypowiedz na głos swoje myśli, odczucia, wrażenia. Możesz
podzielić się własną refleksją z osobą dla Ciebie ważną
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KARTA PRACY 1 SCENARIUSZ 1
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Poznajmy się
Znajdź w gronie rodziców osoby, które odpowiadają wybranym kategoriom.
Poproś je o podpis w zaznaczonym miejscu. Z każdą z nich chwilę
porozmawiaj. Zgłoś trenerowi wypełnienie karty okrzykiem BINGO!
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KARTA PRACY 2 SCENARIUSZ 1

Tabela mocnych stron
U podstaw tego ćwiczenia leży założenie, że własną wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniem oraz zdolnością do uważnej obserwacji samego siebie,
mamy wpływ na zachowanie i postępowanie naszych dzieci.
W kolumnie po lewej stronie wypisz zachowania i cechy
charakterystyczne dla Twojego dziecka zarówno te, które Ci się podobają,
jak i te, które niekiedy wyprowadzają Cię z równowagi.
W kolumnie prawej wypisz wszystkie swoje cechy charakteru,
umiejętności, zdolności, które wydają Ci się ważne.
Używając kolorowych mazaków/kredek przyporządkuj swoje cechy do
zachowań Twojego dziecka.
Zobacz, jak wiele zachowań i reakcji dziecka może zależeć od Ciebie samego.
Czym się charakteryzuje zachowanie

Ja i moje zasoby

mojego dziecka?

wiedza - umiejętności - doświadczenie

MOJE CECHY CHARAKTERU a możliwości wykorzystania ich w relacji
z dzieckiem
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KARTA PRACY 3 SCENARIUSZ 1
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Tutoring rodzicielski
w oparciu o metodę
Reggio Emilia
W jaki sposób
dziecko uczy
się i poznaje
świat? (6h)
Scenariusz 2
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Kluczowe pojęcia warsztatów:
TUTORING – tutoring rodzicielski –WSPÓLNOTA - edukacja - metoda Reggio
Emilia - wiedza – GROMADZENIE DOŚWIADCZEŃ– współodczuwanie
–współdoświadczania - przestrzeń edukacyjna

Cele szkolenia:
- pogłębianie wiedzy na temat metody edukacyjnej – Reggio Emilia;
- wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju dziecka oraz
i uważności w procesie uczenia (się) – głównie metodą RE;

roli zmysłów

- poznawanie, pogłębianie i odczuwanie zasobów własnych;
- poszerzanie świadomości własnych możliwości i umiejętności twórczego
myślenia i działania w procesie rozwoju dziecka oraz budowania dziecięcej
wiedzy;

Korzyści ze szkolenia:
- zgłębianie metody edukacyjnej Reggio Emilia - nastawionej na rozwój
dziecka w duchu wolności, samodzielności podejmowanych decyzji
i współodpowiedzialności za proces uczenia się;
- doświadczenie w jaki sposób rozwijają się dziecięce zmysły;
- uświadomienie sobie czego potrzebuje dziecko, by optymalnie rozwijała się
część jego mózgu odpowiedzialna za posługiwanie się zmysłami;
- wzmocnienie własnego zaangażowania się w proces stymulowania rozwoju
małego dziecka;
- poznanie własnych możliwości i dyspozycji torujących drogę do budowania
relacji z dzieckiem;
- przezwyciężanie sztywnego
uczenia(się);

i stereotypowego myślenia o procesie

- eksperymentowanie na konkretnym materiale zadaniowym.
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Metody pracy:
- praktyczne działania;
rozmowa moderowana.

działanie konstrukcyjne; wykład interaktywny,

Organizacja przestrzeni: przestrzeń otwarta, dywan i poduszki ułożone
w krąg, flipchar z kolorowymi markerami, przestrzeń stolikowa
Pomoce: 3 kolorowe piłki tej samej wielkości, karty pracy, sztywne podkładki
pod karty pracy, długopisy/mazaki,
Adresaci: rodzice dzieci w przedziale 1-3 r.ż aktywni i nieaktywni zawodowo,
maksymalnie 16 osób ze względów organizacyjnych.

PRZEBIEG WARSZTATÓW
1. Powitanie uczestników spotkania, przedstawienie celów spotkania i jego
przebiegu. (czas 5 min.)
2. Trener zaprasza do zajęcia miejsc w kręgu. Tworzy klimat zaufania
i bezpieczeństwa; Pobudza aktywność uczestników warsztatów poprzez
ćwiczenia interpersonalne – cel ćwiczenia to: (identyfikacja/ wzbogacenie
informacji o współuczestnikach spotkania;
- Trener sprawdza, czy rodzice zapamiętali po wcześniejszych
warsztatach własne imiona i imiona posiadanych dzieci. Prosi jednego
z rodziców o rzucenie do piłki do dowolnej osoby i o uzupełnienie zdań:
Jestem ……(imię), moja córka/syn to…..(imię dziecka). Jesteś ……(imię),
Twoja córka/ syn to ….. Piłka krąży tak długo, aż wszyscy rodzice będą
w jej posiadaniu i będą mieli możliwość wypowiedzenia się. (czas 20
min.)
3. Dla ukazania w jaki sposób pracuje dziecięcy mózg, jak przebiega nauka
gromadzenia i informacji i ich przetwarzania trener proponuje zadania
polegające na uruchomieniu pamięci bezpośredniej poprzez zabawę „Trzy
piłki w kręgu” i pamięci odroczonej -angażującej głębokie struktury pamięci
i wymagające znacznego wysiłku.
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- Zabawa „Trzy
piłki w kręgu” polega na zapamiętaniu przez
uczestników 3 torów lotu piłek w różnych kolorach – rzucanych po kolei,
np. żółta + zapamiętanie toru lotu, pomarańczowa + zapamiętanie toru
lotu i niebieska + zapamiętanie toru lotu. Piłka tylko raz znajduje się w
dłoniach uczestnika zabawy. Uczestnicy zabawy nie zostają
poinformowani o tym, że ich zadaniem jest zapamiętanie od kogo
otrzymują piłkę i do kogo ją potem rzucają. Sami muszą do tego dojść,
tak jak dziecko, które odkrywa strategię przyswajania wiedzy. Zabawa
kończy się tworzeniem sieci reakcji. W ruch wprawione są jednocześnie
trzy piłki. Zadaniem uczestników jest dokładne odtworzenie toru lotu
piłek.- w pierwszej fazie ćwiczenia piłek rzucanych po jednej, w drugiej
trzech jednocześnie.
Uwaga!
Zadanie nie jest łatwe. Wymaga dużego skupienia uwagi, otwartości na trudności, umiejętności pracy w stresie i gotowości do rozwiązywania problemów.
(czas 40 min.)
4. Trener opowiada rodzicom o odkryciach współczesnej neurobiologii w
procesie przyswajania wiedzy i nabywania nowych umiejętności; Zwraca
uwagę na zapamiętywanie obrazowe i polisensoryczne. Akcentuje
konieczność częstego wprowadzania takich ćwiczeń także w domu. Zachęca
do zgłębiania literatury przedmiotu w której jest mowa o roli mózgu
w procesie uczenia się.
- Trener zaprasza do wykonania ćwiczenia budujące empatię i
komunikację empatyczną – ruch w przestrzeni ze stopniową eliminacją
dźwięk; piosenka bez słów „Mój FOK” . W miejsce dźwięku pojawia się
gest. Słowo zostaje zastąpione przez ruch. Przy odśpiewywaniu melodii
każdorazowo odpada jedno słowo. Efekt końcowy to „zaśpiewanie”
piosenki bez słów, a za pomocą gestów. (czas 10 min.)
Tekst piosenki:
Mój [wskazanie na siebie] Fok(g) [zakreślenie kształtu koła] on
[wskazanie Ty] ma trzy [ukazanie na palcach liczby] rogi [wskazanie rogów
na głowie – dwa palce]
Trzy rogi ma mój fok(g). [j.w.]
Bo gdyby nie [ukazanie palcem zaprzeczenia] trzy rogi, [j.w.]
To nie byłby [ukazanie palcem zaprzeczenia] mój Fog (k). [j.w.]
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5. W celu odprężenia grupy rodziców i ukazania im siły zmysłów i wyobraźni
w procesie relaksacji dziecka w ramach odpoczynku i odprężenia, trener proponuje skorzystanie z TRENINGU UWAŻNOŚCI (praca z oddechem);
‘Uważność żabki” – trening uważności dla dzieci informując o jego głównych
założeniach. Jeśli grupa wyrazi gotowość przeprowadza ćwiczenia oddechowa. Korzysta z gotowych wzorców lub samodzielnie prowadzi narrację na
tle dowolnej muzyki relaksacyjnej.
- Ćwiczenia inspirowane literaturą: E. Snel Uważność małej żabki.
Ćwiczenia uważności dla rodziców i ich maluchów; E. Snel Uważność
i spokój żabki (czas 15 min.)
6. Aby uświadomić rodzicom W jaki sposób dziecko postrzega świat? I jaką
rolę w procesie poznawania i uczenia się odgrywają zmysły, trener zaprasza
do wykonania zadania zespołowo.
- Zadanie zespołowe: „MOJE DZECKO jest aktywne fizycznie, widzi,
słyszy i czuje. Zadanie rodziców polega na stworzeniu plakatu jako
formy wypowiedzi na bazie odrysowanej sylwetki. Rodzice wypełniają
kontur dziecięcymi czynnościami, zrachowaniami poznawczymi
charakterystycznymi dla własnych dzieci. Prezentują wypracowane
„mapy”. Omawiają ich treść. (czas 20 min.)
- Trener zaprasza do wykonania zadania indywidualnego rozdając
/KARTA PRACY Jak wspomagać rozwój dziecka A, B. Zadanie ma na
celu
pogłębienie wiedzy na temat roli nauczyciela i rodzica w
stymulowania rozwoju psychoruchowego i poznawczego dziecka;
- Komentarz teoretyczny eksperta podkreśla indywidualność stylów
uczenia się i indywidualnych preferencji dzieci. (czas 20 min.)
7. Na zakończenie spotkania trener wręcza kartę pracy - zadanie
indywidualne lub do przepracowania z partnerem/ małżonkiem w domu:
KARTA PRACY „Kocham Cię i dlatego…”Uświadamia rodzicom, że w procesie
wychowywania, edukowania i opieki nad dzieckiem ważne jest nie tylko
odpowiednie stymulowanie dziecka, bodźcowanie zmysłów, ale także
budowana relacja w którą wpisane są komunikaty uzasadniające takie, czy
inne zachowania. Prosi o dokończenie zdania „Kocham Cię i dlatego…..”
Płaszczyznę kontekstualną ustalają rodzice, bez narzucania sztywnych ram
przez trenera.
8. Zakończenie spotkania. Ewaluacja: Dokończ zdanie: Chcę powiedzieć Ci,
że… Podziękowanie za udział w spotkaniu.
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Karty pracy
nr 1, 2, 3
do
scenariusza 2
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JAK WSPOMAGAĆ ROZWÓJ DZIECKA?
Kiedy w naszym życiu pojawia się mały człowiek, chcemy przede wszystkim
zapewnić mu opiekę, dać poczucie bezpieczeństwa i otoczyć miłością.
Zastanów się, czy to już czas na jego edukację?
W jaki sposób możesz wesprzeć rozwój swojego dziecka w podanych
obszarach.
Uzupełnij wskazane miejsca odnosząc się do różnych kategorii.
Co może zrobić już teraz?

32

KARTA PRACY 1 SCENARIUSZ 2
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JAK WSPOMAGAĆ ROZWÓJ DZIECKA?
Kiedy w naszym życiu pojawia się mały człowiek, chcemy przede wszystkim
zapewnić mu opiekę, dać poczucie bezpieczeństwa i otoczyć miłością
Zastanów się, czy to już czas na jego edukację?
W jaki sposób możesz wesprzeć rozwój swojego dziecka w podanych
obszarach. Uzupełnij wskazane miejsca odnosząc się do różnych kategorii.
Co może zrobić już teraz?

KARTA PRACY 2 SCENARIUSZ 2
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KOCHAM CIĘ I DLATEGO...
Co sprawia, że nasze dziecko dorastając poznaje samego siebie, swoje
uczucia i potrzeby, że mówi o nich otwarcie i głośno? Co sprawia, że rozumie
relacje ludzi skupionych wokół? Co sprawia, że późniejszym życiu nie rani
innych, nie osądza - mówi o konkretnej sytuacji i wspólnie szuka rozwiązania
problemu? Co wpływa na jego spokój, wewnętrzny opanowanie i relacje w
późniejszym życiu?
Dobry rodzic jest uważnym obserwatorem i słuchaczem swojego dziecka.
Wypełnij kartę dokańczając podane zdanie, tak aby nie ranić uczuć emocji
dziecka.
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KARTA PRACY 3 SCENARIUSZ 2
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Tutoring rodzicielski
w oparciu o metodę
Reggio Emilia
Architektura emocji Żłobek Reggio Emilia
jako miejsce
wsłuchiwania się
i wpatrywania
w potrzeby małego
dziecka (6h)
Scenariusz 3
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Kluczowe pojęcia warsztatów:
TUTORING – tutoring rodzicielski –architektura przestrzeni – architektura
emocji – żłobek a dom rodzinny - współdoświadczania - aranżacja przestrzeń edukacyjna

Cele szkolenia:
- pogłębianie wiedzy na temat metody edukacyjnej – Reggio Emilia;
- poznanie przestrzeni w której wzrasta i rozwija się małe dziecko wg.
koncepcji Loris Malaguzzi;
- poznawanie, pogłębianie i odczuwanie zasobów własnych;
- poszerzanie świadomości własnych możliwości i umiejętności twórczego
myślenia i działania w procesie projektowania przestrzeni rozwojowej
dziecka;

Korzyści ze szkolenia:
- zgłębianie metody edukacyjnej Reggio Emilia – aranżacja przestrzeni a jej
wpływ na rozwój dziecka;
- doświadczenie w jaki sposób projektować przestrzeń, aby rozwijać
poznawczo i emocjonalnie małe dziecko;
- wzmocnienie własnego zaangażowania się w proces stymulowania rozwoju
małego dziecka;
- eksperymentowanie na konkretnym materiale zadaniowym.

Metody pracy:
- praktyczne działania; działanie konstrukcyjne; rozmowa moderowana.
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Organizacja przestrzeni: przestrzeń otwarta, dywan i poduszki ułożone w
krąg, przestrzeń stolikowa
Pomoce: karty DIXIT/ seria Przygoda, mazaki, kolorowe kredki, kolorowe
czasopisma, klej, nożyczki,
30 kolorowych kartek papieru formatu A4,
zszywacze, taśmy klejące (dla każdej grupy), sznurek do zmontowania
papierowych „instalacji”.
Adresaci: rodzice dzieci w przedziale 1-3 r.ż aktywni i nieaktywni zawodowo,
maksymalnie 16 osób ze względów organizacyjnych.

PRZEBIEG WARSZTATÓW
1. Powitanie przez trenera uczestników warsztatów. Przedstawienie celów
i założeń spotkania. Omówienie spraw organizacyjno – porządkowych, np.
przerw, cateringu, komunikacji opartej na otwartości i życzliwości itp.
(czas 5 min.)
2. Tworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa; pobudzanie aktywności
uczestników warsztatów poprzez stawianie zadań o charakterze otwartym:
- Podając piłkę po okręgu sąsiadowi po lewej stronie dokończ zdanie
„Chcę Ci powiedzieć, że …” „Dzisiaj chciałbym”, „Z ostatnich warsztatów
pamiętam….”. (czas 20 min.)
3. Trener zaprasza rodziców/ opiekunów do wykonania ćwiczenia
budującego empatię, wzmacniającego poczucie własnej sprawczości.
Ćwiczenie polega na budowaniu skojarzeń – parafrazowanie treści obrazu
(karty DIXIT/ seria Przygoda) – w odniesieniu do tutoringu rodzicielskiego i
indywidualnej relacji z dzieckiem Formułuje polecenie: Wybierz kartę, która
odzwierciedla Twoją relację z dzieckiem. Opowiedz o niej/; (czas 30 min.)
4. Propozycja Trening uważności – Mindfulness. Trener zaprasza do krótkiej
obserwacji natury własnego umysłu. Przedstawia rodzicom pewien rodzaj
podróży mentalnej
ukazującej sposoby doświadczania teraźniejszości
i akceptacji siebie samego. Doświadczenie ma na celu naukę przywoływania
i przyswajania myśli bez ich oceniania. To rodzaj gimnastyki umysłu
przyczyniającej się do zmiana w strukturach i aktywności mózgu
(Neuroplastyczność mózgu);
Załącznik: BEZPIECZNE MIEJSCE (nagranie). (czas 15 – 20 min.)
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- Trener zaprasza do zajęcia wygodnego miejsca w przestrzeni
dywanowej sali. Położenia się w dowolny sposób i zamknięcie oczu.
Odczytuje tekst. Po zakończeniu ćwiczenie prosi o informację zwrotną,
dokończenie zdania: „Po tym ćwiczeniu czuję…..”
5.
Po krótkim trening uważności trener wręcza KARTĘ ZADANIA
BEZPIECZNE MIEJSCE. Prosi o narysowanie miejsca, przestrzeni w której
rodzic czuje się dobrze i bezpiecznie. Komentarz trenerski dotyczy
umiejętności wizualizacji miejsca w którym rodzic czuje się bezpiecznie.
- Trener zaprasza do używania języka emocji, uzasadniania dlaczego ta
przestrzeń wygląda tak a nie inaczej, co użytkownik zyskuje dzięki niej
i dlaczego? Wskazuje na artykułowane i ukryte potrzeby. (czas 30 min.)
PRZERWA (czas 10 min.)
6. Przedstawienie przez trenera organizacji
przestrzeni edukacyjnej
i opiekuńczo- wychowawczej włoskich oddziałów żłobkowych pracujących
metodą Reggio Emilia; Konstruowanie pytań problemowych przez rodziców;
Uwaga!
Trener powinien przygotować prezentację multimedialną, np. w postaci zdjęć
włoskich placówek żłobkowych oraz zachęcić rodziców do refleksji, do
stawiania pytań, budowania hipotez poprzez poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie np. „Jak myślicie Państwo,
dlaczego….?” . Tak postawione pytanie aktywizuje myślenia nie tylko dziecka,
ale i osoby dorosłej.
7. Przestrzeń żłobkowa wg koncepcji Reggio Emilia bogata jest w wytwory
konstrukcyjne tworzone zarówno prze dzieci jak i ich opiekunów. Trener
proponuje rodzicom podjęcie się wykonania zadania konstrukcyjnego:
„Wieża”.
- „Wieża” - praca w grupach. Zadanie polegające na stworzeniu przez
zespół jak najwyższej wieży z wykorzystaniem 30 kolorowych kartek
papieru formatu A4 w krótkim czasie (10-15 minut). Grupa ma do
dyspozycji kolorowe kartki papieru, zszywacz i taśmę klejącą.
- Po wykonaniu zadania polegającego na transformacji materiałów
i kształtów rodzice instalują produkt w przestrzeni placówki. Nadają mu
tytuł i możliwości wykorzystania w pracy z dziećmi. (czas 20 min.)
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8. Trener zaprasza do indywidualnego projektowania przestrzeni domowych
wspierających rozwój dziecka wg koncepcji Reggio Emilia z wykorzystaniem
wycinków z gazet lub za pomocą rysunku wykonanego kredką. Rozdaje
KARTĘ ZADANIA ARCHITEKTURA EMOCJI Rodzice prezentują indywidualnie wykonane prace . Podczas prezentacji trener znajduje i akcentuje te
elementy, które wyraźnie korespondują z aranżacją wnętrz wg włoskiej
koncepcji. (czas 30 min.)
9. Zakończenie spotkania. Akcentowana włoska koncepcja Reggio Emilia
ukazuje możliwości połączenia architektury i aranżacji przestrzeni z warstwową budową emocji. Ostatnia część spotkania ma na celu ukazanie siły
eksponowanych obszarów i ich roli w aktywnym słuchaniu wspierającym
rozwój dziecka.
- Trener rozdaje KARTĘ ZADANIA: AKTYWNE I SKUTECZNE
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA. Prosi o udzielenie przez rodziców
odpowiedzi na podstawie wylosowanych haseł (zasady doboru haseł
opisane zostały w karcie zadania) i sformułowanie odpowiedzi na
pytanie: O czym należy pamiętać aby aktywnie i skutecznie wspomagać
rozwój dziecka? (czas 30 min.)
10. Zakończenie spotkania. Prośba o zbudowanie refleksji dotyczącej
spotkania. Dokończenie zdania: Z dzisiejszych warsztatów zapamiętałem
….Zastanawia mnie to, że….. W domu spróbuję…. Pożegnanie rodziców,
sprzątniecie sali. (czas 15-20 min.)
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Karty pracy
nr 1, 2, 3, 4
do
scenariusza 3
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AKTYWNE I SKUTECZNE WSPIERANIE ROZWOJU
DZIECKA
Przyjrzyj się podanym hasłom. Wybierz z nich, ile liter liczy imię Twojego
dziecka. Otocz je pętlą
Na podstawie wylosowanych haseł zbuduj komunikaty mówiące o tym o czym należy pamiętać, aby aktywnie i skutecznie wspierać rozwój dziecka.
Zapisz je
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KARTA PRACY 1 SCENARIUSZ 3
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ARCHITEKTURA EMOCJI
Znając zasady tworzenia przestrzeni edukacyjnej według metody Reggio
Emilia w placówkach żłobkowych, spróbuj zaplanować przestrzeń własnego
domu - przyjazną rozwojowi Twojego dziecka.
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KARTA PRACY 2 SCENARIUSZ 3

Bezpieczne
Miejsce
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KARTA PRACY 3 SCENARIUSZ 3
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[DZWONECZEK]
Czasem dobrze jest znaleźć swoje bezpieczne miejsce, gdzie nikt Ci nie
będzie przeszkadzał, gdzie będziesz mógł być ze sobą. Żeby znaleźć to
bezpieczne miejsce połóż się na podłoże, na kocu, albo na łóżku z poduszką
pod głową.
Teraz możesz skierować uwagę na swoje ciało. Obserwuj co czujesz.
Może czujesz jak Twoja głowa leży na poduszce, albo czujesz swój kark,
ramiona. Może czujesz jak plecy leżą na podłodze, a Twoje ręce leżą
swobodnie wzdłuż ciała? Po prostu leż.
Nic nie musisz robić. I jeśli zauważysz, że w Twojej głowie pojawią się jakieś
myśli, pamiętaj że nie musisz zwracać na nie uwagi. Po prostu niech płyną jak
chmury.
Twoje całe ciało się uspokaja. Nie musisz nic robić, ani o niczym myśleć.
Nigdzie iść. Po prostu znajdź spokój i ciszę w sobie.
I kiedy poczujesz się, już zrelaksowany możesz przenieść się do miejsca w
którym czujesz się całkiem bezpiecznym. Może to być miejsce które znasz
naprawdę, albo takie które dopiero chciałbyś poznać. Albo miejsce, które
sobie właśnie wyobraziłeś. Może miejsce w którym byleś na wakacjach. Albo
dom kogoś kogo lubisz odwiedzać. Miejsce gdzie jest pięknie i spokojnie,
miejsce gdzie czujesz się bezpiecznie i spokojnie. W tym miejscu czujesz się
kochany, w tym miejscu czujesz się SUPER! Dokładnie TAKI JAKI JESTEŚ.
Przenieś się do tego miejsca w myślach. Poczuj jak jest ci dobrze
i bezpiecznie. Co widzisz? Co jest wokół ciebie? Może widzisz piękne barwy
i zwierzęta, albo dzieci? Co zauważasz?
Nie musisz o niczym myśleć, ani nic robić, niczym się zajmować. Po prostu
bądź w tym bezpiecznym miejscu., tam gdzie jest pięknie, gdzie jest ciepło,
jest ci tam dobrze. Niczego nie potrzebujesz zmieniać.
Zawsze możesz wrócić do swojego bezpiecznego miejsca, kiedy potrzebujesz. Ono zawsze jest blisko.
Życz sobie z całego serca bezpieczeństwa i szczęścia. Zobacz siebie takim
jaki jesteś: pięknym, dobrym i miłym, i czujesz się bezpiecznie.
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Pamiętaj zawsze możesz wrócić do swojego bezpiecznego miejsca. Zostań w
nim jeszcze chwilę, a potem, gdy usłyszysz dzwoneczek, możesz przenieść to
uczucie bezpieczeństwa i ciepła z Twojego wewnętrznego świata do świata
zewnętrznego. Tam, gdzie będziesz. Bezpieczne miejsce zawsze będzie na
wyciągnięcie ręki. Po prostu skieruj na nie swój wzrok. Swoją uwagę. Widzisz?
Jest tutaj.
[DZWONECZEK]
Źródło: E. Snel (2015), Uważność i spokój żabki, Wyd. CoJaNaTo, Warszawa; [materiał dźwiękowy]
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BEZPIECZNE MIEJSCE
Po krótkim treningu uważności “BEZPIECZNE MIEJSCE” narysuj własne
bezpieczne miejsce. Możesz wykorzystać wycinki z gazet lub wykorzystać
kredki lub mazaki
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Tutoring rodzicielski
w oparciu
o metodę Reggio Emilia
Książka obrazowa –
źródłem
wiedzy i doświadczeń
w poznawaniu przez
dziecko świata (6h)
Scenariusz 4
47
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Kluczowe pojęcia warsztatów:
TUTORING – tutoring rodzicielski –książka – książka obraz(k)owa – ciekawość
poznawcza- procesy poznawcze – mowa i myślenie - dziecko – rodzic

Cele szkolenia:
- pogłębianie wiedzy na temat metody edukacyjnej – Reggio Emilia;
- ekspozycja literatury dziecięcej - książki obraz(k)owe;
- poszerzanie świadomości własnych możliwości i umiejętności twórczego
myślenia i działania w procesie stymulowania mowy i myślenia dziecka oraz
obszaru ciekawości poznawczej;
- przedstawienie propozycji zabaw na podstawie wielu książek o charakterze
obrazowym– rozwijających myślenie dziecka.

Korzyści ze szkolenia:
- zgłębianie metody edukacyjnej Reggio Emilia – koncentracja uwagi,
pamięć, spostrzegawczość, badanie i eksperymentowanie na materiale
obrazowym;
- doświadczenie w jaki sposób dobierać dziecięcą literaturą, aby rozwijać
poznawczo i emocjonalnie małe dziecko;
- doświadczanie własnej uważności w obserwacji dziecka; wzmocnienie
własnego zaangażowania się w proces stymulowania rozwoju małego
dziecka – mowa i myślenie;
- eksperymentowanie na konkretnym materiale zadaniowym.

Metody pracy:
- praktyczne działania; prezentacja; rozmowa moderowana.
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Organizacja przestrzeni: przestrzeń otwarta, dywan i poduszki ułożone w
krąg, przestrzeń stolikowa
Pomoce: karty DIXIT/ seria Podróże, Wizje, piłka, dzwoneczek, karty zadań
Adresaci: rodzice dzieci w przedziale 1-3 r.ż aktywni i nieaktywni zawodowo,
maksymalnie 16 osób ze względów organizacyjnych.

PRZEBIEG WARSZTATÓW
1. Powitanie rodziców przez trenera. Zaproszenie ich do kręgu.
Przypomnienie reguł i zasad spotkania opartych na wzajemnych szacunku,
opartych na otwartości i aktywnym słuchaniu, obowiązującej zasady
„tu i teraz”. (czas 10 min.)
2. Ćwiczenie integrujące zespół:
- Piłka w kręgu: Co zapamiętałeś z poprzedniego spotkania? Jakie
treści, wartości, zadania zabrałeś ze sobą? Do czego wracałeś myślami?
– ukazanie przez trenera roli symulacji mentalnych w formułowaniu
celów i w dążeniu do ich realizacji. (czas 10 min.)
- Trener na środku sali rozkłada karty metaforyczne np. DIXIT. Prosi
rodziców o wybór jednej z nich, takiej która ich zainteresowała, czymś
zaciekawiła, zwróciła uwagę. Prosi o przekazanie własnej karty (karta
rodzica) lub innej wybranej, w kręgu sąsiadowi znajdującemu się po
lewej stronie z życzeniami. Dokończ zdanie: Życzę Ci, abyś…
(czas 25 min.)
3. Rozmowa na temat formułowania życzeń, potrzeb względem drugiego
człowieka- dziecka. Trener moderuje rozmową. Zadaje pytania: Jakie są
nasze życzenia? Czy łatwiej jest formułować życzenia czy je otrzymywać? Co
zrobić z życzeniami? Jaką rolę w naszym życiu spełniają życzenia? Jakie
życzenia składacie swoim dzieciom? Jakie jest miejsce dziecka w Twoim
dążeniu do wyznaczanych celów – dyskusja moderowana.
(czas 15 min.)
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4. Trener ukazuje się przekonań, które mogą ułatwiać proces budowania
dziecięcej wiedzy. Proponuje ćwiczenia oparte na budowaniu analogii
fantastycznej i życzeniowej. Zaprasza rodziców do zastanowienia się nad
odpowiedzią na pytaniem: Gdybym był książką, byłaby to książka….. Prosi o
wybranie ze zbioru kart DIXIT (seria Wizje) karty adekwatnej do Twojego
wyobrażenia (wyobrażenia rodzica). Prosi o opowiedzenie o sobie jako
książce. W razie konieczności zadaje pytania pomocnicze: Skąd przybywasz?
Gdzie można Cię znaleźć? Jak wyglądasz? Czego się boisz? O czym
opowiadasz? Jakąskrywasz tajemnicę? (czas 40 min.)
5. Trener zaprasza rodziców do przedstawienia książek preferowanych przez
ich dzieci. Czyni z książki źródło wiedzy o dziecku i o otaczającym go świecie,
albo o wizji świata tworzonej przez jej autora i rodzica. Prosi o podział na
grupy (losowo dobrane) i o zastanowienie się nad odpowiedzią na pytanie:
Co wiemy z książek preferowanych przez nasze dzieci? Dlaczego warto
czytać dzieciom?
Rozdaje kartę zadania i prosi o jej uzupełnienie
i przedstawienie na forum (Karta Zadania KSIĄŻKA). Wiąże ze sobą
wypowiedzi, pokazuje elementy wspólne i różnicujące. (czas 60min.)
6. Trener przedstawia istotę i założenia książki obraz(k)owej. Prezentuje
grupy tematycznych książek obrazowych, książek stworzonych przez
artystów, dostępnych na polskim rynku wydawniczym, min. w obszarach:
-

rozwoju własnego;
postrzegania rzeczy i zjawisk;
dostrzegania innych przez nas samych;
własnego optymizmu;
przezwyciężania lęków;
odwagi;
cierpliwości;
trudnych emocjami;
samotności;
stosunku do osób starszych;
marzeń;
relacji z bliskimi;
kontaktów w grupie;

Uwaga!
Dobór tytułowy książek jest całkowicie dowolny, nie narzucany, zależny od
trenera. (czas 25 min.)
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7. W celu ukazania praktycznych umiejętności wykorzystania konkretnych
książek w stymulacji dziecka, trener zaprasza do ćwiczenia warsztatowego z
wykorzystaniem książki obrazowej I. Chmielewskiej „Kłopot”(2012),
R. Badescu, B. Chaud „Pomelo śni” (2013). Przedmiotem transformacji
obiektów czyni papier toaletowy, rośliny (warzywa, owoce), szablon
odciśniętego żelazka. Prosi rodziców o ukazanie możliwości wykorzystania
obiektów pod kątem innych celów niż te, które są założone i przypisane im „z
góry”. (czas 40 min.)
8. Zakończenie spotkania to Trening uważności – Mindfulness. Ćwiczenie
życzliwości. Rodzaj podróży mentalnej ukazującej sposoby doświadczania
odczuć i emocji, teraźniejszości i akceptacji siebie samego – to doświadczanie neuropatyczności mózgu. Trener przekazuje rodzicom tekst
KARTA TAJEMNICA KOMNATY SERCA . Po usłyszeniu dźwięku dzwoneczka
prosi o samodzielne odczytanie tekstu (po cichu) i o podążanie
wyobrażeniami za tekstem. Po zakończeniu ćwiczenia prosi o opowiedzenie
o odczuciach , o przemyślenia i wnioski. Pyta o samopoczucie i powstałe
skojarzenia. Zaprasza do wykonania ćwiczenia w domu. (czas 30 min.)
9. Zakończenie spotkania. Uporządkowanie sali. Ekspozycja książek.
(czas 10 min.)
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KSIĄŻKA
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Tajemnica
Komnaty
Serca
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[DZWONECZEK]
Usiądź wygodnie na krześle lub na poduszce. Kiedy już się usadowisz
wygodnie, skieruj swoją uwagę do serca. Być może będziesz miał ochotę
położyć dłonie na sercu, żeby czuć jak bije. Albo niech pozostaną tam, gdzie
teraz są. Jak wolisz.
Kiedy już skupisz się na sercu, zauważ coś niezwykłego. Twoje serce bije
dniem i nocą. Nie musisz nic robić, a ono bije.
Jednak Twoje serce potrafi coś jeszcze. Potrafi dawać miłość. Ot tak, po
prostu. Komu zechcesz.
Potrafi też przyjmować miłość, jeśli tylko otworzysz drzwi do swojego serca.
Kiedy jednak drzwi do Twojego serca są otwarte, może się do niego wśliznąć
ból albo samotność. Czasem możesz kogoś zranić, albo ktoś zrani Ciebie. To
się zdarza wszystkim od czasu do czasu.
Twoje serce może być poruszone, głęboko poruszone- smutkiem lub
radością. Ale nie można go złamać. Bo gdzieś na dnie Twojego serca, w
sekretnym miejscu, jest coś bardzo wyjątkowego. Coś co zawsze tam jest.
Chodź! Zobacz.
Wyobraź sobie, że Twoje serce jest piękną komnatą z wielkim mocnymi
drzwiami, na których złotymi literami napisane jest „Witaj, kimkolwiek jesteś”.
A teraz wyobraź sobie, ze stoisz przed tymi wielkim drzwiami i postanawiasz
wejść do komnaty Twojego serca. Wejdź i rozejrzyj się. Czujesz się tutaj
wspaniale. Widzisz piękne ciepłe barwy. Jest spokojnie.
W komnacie stoi kanapa na której możesz się położyć i stół skąpany w
delikatnym świetle. Nagle dostrzegasz kuferek stojący w ciemnym rogu. Tak,
że trudno go zauważyć. Kuferek zrobiony jest z ciemnego drewna i zdobią go
złocenia. Podchodzisz do kuferka i unosisz wieko. Twoim oczom ukazuje się
coś, czego nigdy wcześniej nie widziały . Skarb. Wspaniały Skarb.
Skarb swoim światłem wypełnia cały pokój i nawet to, co jest na zewnątrz.
Możesz dokładnie go obejrzeć. I inni wokół Ciebie też go widzą. To jest
drogocenny Skarb Twojego serca. Piękny, mocny, niezniszczalny.
Ten Skarb pozwala Ci zobaczyć, że możesz kochać innych tysiąc razy bardziej
niż Ci się wydaje. Możesz też kochać siebie samego, nawet gdy popełnisz
tysiąc błędów.
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Pozostań chwilę w jego cieple Twojego serca. Cokolwiek się stanie w Twoim
życiu zawsze znajdziesz dobrą drogą.
W cieple Twojego serca jest przyjemnie. Jesteś bezpieczny i wszystko jest w
porządku.
[DZWONECZEK]
Źródło: E. Snel (2015), Uważność i spokój żabki, Wyd. CoJaNaTo, Warszawa; [materiał dźwiękowy]

- A teraz spróbuj samodzielnie wymyśleć narrację zatytułowaną
MARZENIA MYŚLĄCEJ GŁOWY .Podziel nią z innymi – jeśli masz
odwagę.
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Tutoring rodzicielski
w oparciu o metodę
Reggio Emilia
Jak rozwijać
twórcze myślenie małego
dziecka (6h)
Scenariusz 5
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Kluczowe pojęcia warsztatów:
TUTORING – tutoring rodzicielski – twórcze myślenie – kreatywność –
wspólne działanie zadanie czy wyzwanie?

Cele szkolenia:
- zwiększenie wiedzy na temat kreatywności i procesu twórczego;
- odkrywanie i poszerzanie świadomości własnych możliwości i umiejętności
twórczego myślenia i działania w procesie podejmowania decyzji
i wyborów;
poznanie ćwiczeń
i metaforyczne;

i

zabaw

rozwijających

myślenie

indukcyjne

pokonywanie sztywności myślenia poprzez ćwiczenia w twórczym
rozwiązywaniu
problemów
z
wykorzystaniem
prostych
technik
heurystycznych.

Korzyści ze szkolenia:
poznanie wybranych, prostych technik heurystycznych pomocnych
w rozwijaniu myślenia twórczego – dziecka i osoby dorosłej;
doświadczenie zadań o charakterze intelektualnym, emocjonalnym
i praktycznym rozwijających kreatywność;
rozbudzenie własnej inicjatywy
pomysłowością i przedsiębiorczością;

uczniów

do

wykazywania

się

- przezwyciężanie sztywnego i stereotypowego myślenia w twórczym
rozwiązywaniu
problemów
z
wykorzystaniem
prostych
technik
heurystycznych;
- eksperymentowanie na konkretnym materiale zadaniowym.
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Metody pracy:
- praktyczne
moderowana.

działania

(transformacyjne

i

konstrukcyjne);

rozmowa

Organizacja przestrzeni: przestrzeń otwarta, dywan i poduszki ułożone w
krąg, przestrzeń stolikowa
Pomoce: apaszka, kolorowe poduszki i piórka, tekturowa rura, piłka,
dzwoneczek, karty zadań, odtwarzacz CD, nagrania prezentujące muzykę
poważną w tym utwory Beethovena
Adresaci: rodzice dzieci w przedziale 1-3 r.ż aktywni i nieaktywni zawodowo,
maksymalnie 16 osób ze względów organizacyjnych.

Przebieg warsztatów:
1. Powitanie grupy przez trenera. Zaproszenie do warsztatów. Przedstawienie
celów i założeń spotkania. Trener prosi rodziców o sformułowanie
odpowiedzi pytanie: Z czym przychodzisz? Co dajesz grupie? Ukazuje
wartość pracy zespołowej i siłę indywidualnych potencjałów. (czas 15 min.)
2. Poszukiwanie przez rodziców odpowiedzi na pytanie Na czym polega
istota myślenia twórczego – czym jest myślenie twórcze i w jaki sposób je
wyzwolić? Grupa w kręgu przerzuca piłkę formułując odpowiedź na pytanie
wg zasady różnorodności, oryginalności i akceptacji pomysłów. Ćwiczenie
„Latająca piłka” wykorzystuje technikę burzy mózgów i skojarzeń
łańcuchowych; Trener w interpretacji ćwiczenia nawiązuje do sposobów
myślenia wyobrażeniowego i opartego na skojarzeniach małego dziecka.
(czas 15 min.)
3. Trener wprowadza rodziców w rozgrzewkę twórczą torującą drogę ku
aktywnemu i wytrwałemu poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań. Pobudza
aktywność uczestników warsztatów poprzez zabawy i ćwiczenia o
charakterze muzyczno – ruchowym i gestykularnym:
- ”Ministerstwo dziwnych kroków” – poruszanie się po przestrzeni
w dziwny, zaskakujący i nietypowy sposób.
- „Sceniczny Beethoven” - poruszanie się po przestrzeni sali w rytm
muzyki Beethovena z wykorzystaniem jakiegoś atrybutu w dłoni, np.
apaszki, tekturowej rury, poduszki itp.
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- „A jeśli nie rura, apaszka … to co?” - zabawa z nadawaniem
przedmiotom różnych znaczeń, np. wykorzystanie apaszki jako laski,
ręcznika itp.
- „Wchodzenie w rolę” – „Jestem czajnikiem i robię tak… „ - ukazanie
ciałem i dźwiękiem wyobrażonego przedmiotu - metaforaczynnościowa, analogia fantastyczna (ja jako czajnik, motyl, kula śniegowa itd.).
Trener zachęca rodziców do przeprowadzenia zabaw w domu z własnym
dzieckiem. Określa z rodzicami możliwości przekształcenia ćwiczeń, w taki
sposób, aby angażowały uwagę dzieci i sprawiały wszystkim radość
i przyjemność. (czas 60 min.)
4. Tańczące dźwięki – piórkowe masażyki.
To ćwiczenie rozwijające
jednocześnie trzy kanały percepcji: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczno-ruchowy. Trener prosi rodziców o dobranie się w pary i zajęcie miejsc
naprzeciwko siebie. Prosi o ustalenie, która z osób będzie pracowała z
zamkniętymi oczami. Rozdaje rodzicom kolorowe piórka – do dwóch dłoni.
Zadaniem jednej osoby z pary jest dotykanie piórkiem ciała: rąk, dłoni,
policzków, szyi partnera w zabawie. Potem następuje zamiana.
- Po zakończeniu ćwiczenia trener zwraca się z prośba o podzielenie się
odczuciami i przemyśleniami. Ukazuje walory zabawy, takie jak:
rozwijanie uwagi, koncentracji i empatii względem drugiego człowieka;
uwrażliwienie
na
potrzeby
i
umiejętność
wyznaczania
nieprzekraczalnych granic. Zaprasza do wykonania ćwiczenia w domu,
razem z dziećmi. (czas 20 min.)
5. Uzupełnienie zasobów spokoju i uwagi. Krótka relaksacja w postaci trening
uważności – Mindfulness. Sesja ułatwiająca rodzicom umiejętność „bycia w
chwili”. Trener przekazuje rodzicom KARTĘ ZADANIA „ULOKUJ SPOKÓJ –
DRZEWO ZAPUSZCZA KORZENIE: z pąka – kwiat” odczytuje treść karty
zadania. Prosi o uzupełnienie jej o wizualizację siebie jako tańczącego
drzewa. Po zakończeniu etapu rysowania dokonuje analizy i interpretacji
projekcji. Prosi rodziców o komentarze do rysunków: Jakim drzewem jestem?
Do jakiej muzyki tańczę? Jaki jestem? Jaki mogę być?
6. Zakończenie spotkania uformowaniem z ciał rodziców drzewa grupy –
zadanie konstrukcyjne- formowanie kształtu drzewa przy zaangażowaniu
całej grupy (czas 30 min.)
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7. Podziękowanie za spotkanie i za aktywny udział w zajęciach warsztatowych. Prośba trenera o wypełnienie KARTY ZADANIA KOSZ I WALIZKA.
Z CZYM WYCHODZĘ, CO ZABIERAM? (czas 20 min.)
8. Zebranie kart, uporządkowanie sali. (czas 10 min.)
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Ulokuj spokój –
drzewo zapuszcza
korzenie

63

KARTA PRACY 1 SCENARIUSZ 5

!

[DZWONECZEK]
Drzewo zapuszcza korzenie. Z pąka w kwiat.
Żeby poczuć i ulokować w sobie spokój, dobrze zaakceptować wszystkie
kłębiące się w ciele emocje. Akceptacja to przyjęcie czegoś, całkiem jak
przyjmowanie urodzinowych prezentów. Tylko jeśli akceptujesz trudne
emocje i zgadzasz się na to, żeby czasem pomieszkiwały w Twoim ciele,
możesz też zaprzyjaźniać się ze spokojem. I wracać do niego zawsze, kiedy
poczujesz taką potrzebę.
Spokój może towarzyszyć Ci w domu, w szkole, w ogrodzie. Jeśli uważnie się
przyjrzysz zauważysz, że lubi przebywać wśród drzew. Ma ku temu dobry
powód. Drzewa są piękne, silne, stabilne i trwałe. Dlatego warto je
obserwować i naśladować.
Do tego ćwiczenia będzie potrzebne tyle miejsca, żebyś mógł/mogła
wygodnie położyć się na podłodze. Możesz zwinąć się w kłębek i schować
głowę w ramionach. Zamknij oczy i postaraj się przez dłuższą chwilę
pooddychać w ciszy. Wsłuchaj się w opowiadanie i pozwól ciału podążać za
słowami. Stopniowo budzić się i poruszać.
Kiedy historia dobiegnie końca nie musisz otwierać oczu. Zrób to dopiero
wtedy, kiedy poczujesz, że jesteś gotowy/ gotowa. Nie spiesz się.
*****************************************************
Wyobraź sobie, że jesteś maleńkim nasionkiem, które odpoczywa w ziemi.
Jest drobne, zupełnie go jeszcze nie widać. Drzemie w nim jednak ogromna
siła. Słońce ogrzewa ziemię. Jest Ci ciepło i przyjemnie.
Co kilka dni na ziemię spada deszcze. Sprawia, że powoli, bardzo powoli…
rośniesz. Tak jakby wypełniało Cię coraz więcej powietrza. Po jakimś czasie
zaczynasz wypuszczać pierwsze pędy. Maleńkie zielone nitki zaczynają
przebijać ziemię. Właśnie znalazłeś się na jej powierzchni.
Słońce nadal przeplata się z deszczem, dzień po dniu dodając Ci energię, po
to by rosnąć. Nieśmiało wspinasz się w górę wyżej i wyżej. Jesteś coraz
większy i bardziej stabilny.
Pogoda zmienia się jednak gwałtowanie. Znika słońce. Porywisty wiatr
wygina Twoje drobne listki. Deszcz nie przypomina już drobnych kropek na
skrzydłach biedronki, ale ogromne łzy, które zalewają świat.
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W oddali widać błyski, słychać pierwsze uderzenia piorunów.
Ty jednak wiesz, że pod ziemią zapuściłeś trwałe korzenie. Pozwalają Ci
utrzymać się na jej powierzchni. Wiatr smaga Twoje młode gałązki.
Wyglądają jakby tańczyły.
Podmuchy nie są jednak w stanie zrobić Ci krzywdy. Trzymasz się dzielnie.
Na niebie znowu pojawia się słońce. Zapominasz o burzy, błyskach
i piorunach.
Wiatr, uspokaja się, a deszcz kropi delikatnie. Osadza się na Tobie jak poranna rosa.
Złote promienie sprawiają, że znowu czujesz ciepło. Pod jego wpływem nieśmiało
wypuszczasz pąki z których wyrastają pierwsze kwiaty. Ich płatki wyciągają się w
stronę przyjaznego słońca.
Rosną i nabierają tęczowych kolorów. Stają się duże, coraz większe. Rozwijają się w
niesamowite kształty. Gdyby przechodził tędy zbłąkany wędrowiec, bez wątpienia
zachwyciłby się nimi.
Ty jednak wiesz coś, czego być może nie domyśla się żaden obieżyświat. Wiesz, że
poza urodą drzemie w Tobie siła, która pozwoli Ci przetrwać każdą burzę, ulewę
i wicher. Masz w sobie magiczną moc.
Możesz powoli otworzyć oczy. Uśmiechnij się! Masz w sobie magiczną moc.
Jeśli kiedykolwiek zdarzy Ci się o tym zapomnieć, powróć do tego opowiadania, które
dawno, dawno temu szeptał pod nosem Czarodziej Spokój
[DZWONECZEK]
źródło: UWAŻNE RELAKSACJE Teatru PINOKIO w Łodzi) (nagranie). „Ulokuj spokój – Drzewo zapuszcza korzenie”.
Materiał wzbogacony o warstwę dźwiękową [muzyka relaksacyjna];
https://www.facebook.com/teatrpinokiowlodzi
dostęp w dniu 20.02.2021 r.

Narysu drzewo którym jesteś. Pomyśl - Jaki jestem? Jaki mogę być? Zwizualizuj swój
kształt. Zatytułuj rysunek:
„Ja, jako tańczące drzewo”.
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KOSZ I WALIZKA
Zamiast wporst nazywać swoje pozytywne i negatywne odczucia i oceny
określ swoje emocje wpisując je w odpowiednie miejsce na Karcie.
Kosz oznacza coś zbędnego lub niedoskonałego, coś co wyrzucasz
“wymazujesz” z pamięci.
Walizka, to coś co jest dla Ciebie na tyle ważne i potrzebne, że zabierasz ze
sobą.
Których treści jest więcej? Jak myślisz dlaczego?
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