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VTI – V-video T-trénink I-interakcí
Co je VTI?
Videotrénink interakcí (dále označováno zkratkou VTI) je krátkodobá
intervenční metoda zaměřená na podporu funkčního vztahu a komunikace.
Jak již sám název napovídá, pracuje se
s obrazovým materiálem. Komunikace totiž není jen verbální sdělení, ale
zejména široká škála sdělení neverbálních, proto ve VTI mluvíme o interakcích. Videozáznam běžných situací
se stává v rukou odborně vyškoleného
pracovníka, tzv. videotrenéra, prostředkem, na základě něhož probíhá
ta nejdůležitější část práce s klientem,
a to rozhovor nad vybranými úseky
tohoto videozáznamu1.
Metoda VTI je poměrně mladá metoda. Svůj původ má v Holandsku v 80
letech 20. století. Rychle se rozšířila do dalších zemí. Efektivita metody
byla potvrzena např. v meta-analytické studii (Fukkink, 2008)2. Šíření
metody VTI u nás a zároveň několikaleté vzdělávání videotrenérů a následné supervize videotrenérů zajišťuje organizace SPIN3.

Kde a kdy se používá?
V České republice je vyškoleno kolem 190 VTI trenérů. Metodu je možné využívat v různých komunikačních
a vztahových situacích jako prevenci
i podporu tam, kde se můžou vyskytovat těžkosti z různých důvodů. Většinou jde o 3-6 setkání. VTI lze použít
při práci s rodinou (nerovnoměrný vývoj dítěte, postižení dítěte, sociálně-emoční či výchovné problémy apod.),
ve škole (interakce pedagog –žák,
podpora začínajících učitelů apod.),
v sociální péči (oblast péče o seniory,
raná péče apod.)3. Vzorce interakce

jsou nejvíce ovlivnitelné v prvních letech života dítěte, proto je důležité,
aby rodiče, případně učitelé, neváhali
požádat o podporu co nejdříve.

Jak se používá u dětí?
Práce pomocí VTI se zaměřuje na rodiče, který je schopen změnou svého
přístupu v rámci interakce s dítětem
vyvolat změny. V rozhovorech nad
videonahrávkami se rodič za podpory videotrenéra snaží objevovat, co
je v jeho interakci funkční a jaký to
má dopad na reakce dítěte. VTI rozvíjí citlivost rodiče i na drobné, často
pouhým okem nezachytitelné signály dítěte. Cílem je dosažení naladěné
interakce. Díky tomu dítě mnohem
více získává z učení se, lépe se jej daří
usměrňovat, podporovat jej v rozvoji
řeči, ve zvládání emocí apod.

V naší organizaci využíváme tuto
metodu nejčastěji pro podporu vztahu rodič–dítě, někdy i učitel (asistent
pedagoga)–dítě. U dětí s autismem
se objevuje nedostatečná schopnost
vzájemného sdílení s druhou osobou.
To může vést pečující osoby ke „znejistění“ v kontaktu s dítětem. Prostřednictvím videonahrávky pomáhá
videotrenér rodiči znovu přesněji vnímat signály svého dítěte, prozkoumávat jeho záměry, pocity a trénuje,
jak je přijmout a dále rozvíjet. Skrze
metodu VTI tak budujeme společně s rodiči či pedagogy „nové“ vidění
a „nové“ přemýšlení o dítěti a jeho
potřebách, což vytváří základ pro vyzkoušení alternativních způsobů komunikace i výchovných1 a rozvojových
postupů.

Obrázky: https://www.youtube.com/watch?v=YRVaL_ZlxHs&t=7s
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Jak vypadá realizace VTI v praxi?

Vím, co chci
změnit….

RODICE

Protože jde o trénink dovedností,
tak nahrávání situací i setkávání
nad videozáznamy probíhá opakovaně.
Videotrenér vybírá z natočeného
materiálu pozitivní pasáže
pro mikroanalýzu.
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Jsem připravena zkoušet
nové postupy i měnit
málo funkční způsoby
komunikace….

Klient společně
s videotrenérem následně
sledují a reflektují, jak a zda
nalezené principy fungují
při interakci s dítětem,
dokud nedojde v určité míře
k naplnění počáteční
zakázky klienta.
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