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JAKO ŚĆ  W  EDUKACJI

Peter Senge zauważa, że w miarę jak świat staje się coraz bardziej złożony

i dynamiczny, praca powinna zawierać coraz więcej elementu uczenia się. Instytucja ucząca

się, powiada Senge, nieustannie powiększa swoje możliwości tworzenia własnej przyszłości.

Mówiąc językiem T Q M szkoła optymalizuje swój system, włączając procesy i produkty

uczniów i nauczycieli do stałego ulepszania własnej pracy.

„Musimy wyposażyć uczniów i studentów w pewne kluczowe umiejętności

intelektualne: myślenie analityczne, myślenie krytyczne, zdolność formułowania

sądów, rozumowania w kategoriach ilościowych, ważenia przeciwstawnych punktów

widzenia. Musimy skupić się raczej na tym, jak się uczyć, jak myśleć.”1

(cyt. Ellen Futter)

Zupełnie nowe pojmowanie jakości wprowadził Edward Deming amerykański uczony, twórca

jednej z najnowocześniejszych teorii organizacyjnych T Q M (Total Quality Menagement),

głosząc swoją tezę:

„ Jakość – to co zadowala, a nawet zachwyca klienta.” Dzięki takiemu określeniu jakości dziś

w znacznym stopniu  uczeń i jego rodzic co raz świadomiej  decydują o wyborze szkoły,

uczeń staje się najważniejszym klientem szkoły,  a szkoła jakości, to szkoła ukierunkowana

na rozwój ucznia.

Co charakteryzuje szkołę jakości?

Jest to instytucja w której cała społeczność (nauczyciele, rodzice, uczniowie, samorząd

i władze szkolne) wspólnie dbają o stworzenie uczniom najlepszych szans przyszłego sukcesu

edukacyjnego, zawodowego i osobistego. W której nie stopnie są ważne ale zwrotna

informacja o rozwoju edukacyjnym uczniów, dokonywana w postaci opisowej. W której

odbywa się dialog z uczniem, z jego rodzicami i nauczycielami oraz ze wszystkimi

zainteresowanymi pracą szkoły. To dostrzeganie indywidualnych potrzeb ucznia

i dostrzeganie nauczyciela jako osobowości wychowującej – doradcy.

                                                          
1 Artur C. Clarke „Dwudziesty lipca 2019: życie w XXI wieku”
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T Q M to nowy sposób myślenia, który przenika wszystkie aspekty życia. Kiedy

T Q M jest w pełni wdrożona w szkole, staje się istotą sposobu jej funkcjonowania. Muszą ją

zaakceptować wszyscy członkowie instytucji (szkoły), wszyscy, którzy wpływają na jej

system lub są pod jego wpływem; musza ją przyjąć na zasadzie „tutaj tak się robi”.  T Q M

wymaga ciągłego wysiłku całego zespołu, działającego zbiorowo w dążeniu do wspólnych

celów opartych na przyjętej wizji i misji, i oceniającego na podstawie danych ilościowych

i jakościowych, jak skutecznie system spełnia potrzeby wszystkich zainteresowanych

wewnątrz szkoły i poza nią. Szkoła staje się miejscem gdzie ludzie kultywują swoje wrodzone

pragnienia.

W szkołach jakości rozumie się, że podniesienie wyników uzyskiwanych przez

uczniów można osiągnąć na okres dłuższy, tylko jeśli procesy uczenia się nieustannie

ulepszane przez  pracowników „pierwszej linii”, zespoły nauczyciel – uczniowie oraz jeśli

cały system wspierający te procesy jest również ustawicznie ulepszany przez dyrektorów,

którzy tworzą w szkole warunki do największych możliwych sukcesów. Narzędzia techniki

T Q M, takie jak schematy blokowe i wykresy związków przyczynowo – skutkowych, mogą

być pomocne przy odkrywaniu, kim są wszyscy „gracze” w systemie     i jaki jest ich wpływ

na system.

Cykl Deming’a jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi TQM

w procesie ciągłego doskonalenia. Jest to model uczenia się pomocny przy analizowaniu

i ulepszaniu procesów, którymi posługujemy się, aby wykonać jakąś pracą. Służy

on nauczycielom i uczniom do ciągłego doskonalenia wspólnych wysiłków, wynajdywania

coraz lepszych form interakcji do osiągnięcia coraz większych sukcesów.
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CYKL  DEMINGA

PLANOWANIE
- aktywnie słuchać na lekcji
- dobre notatki
- zarezerwować czas na naukę
- wątpliwości i pytania kierować

do nauczyciela
- zespół uczniowski:

pomagać i korzystać z pomocy

                      UDOSKONALANIE
                                                                                                WYKONANIE
           - praca w zespole uczniowskim
               - udoskonalić proces uczenia się - wykonać zgodnie
                                                                                                                                 ze wszystkimi
                                                                                                                                 punktami planu

                                                       BADANIE WYNIKÓW
- czy plan okazał się skuteczny?
- Co mogę zmienić by ulepszyć

proces uczenia się i wyniki?

Jakościowa zmiana w oświacie polega na przejściu od nauczania i testowania
do ciągłego uczenia się i doskonalenia. Reasumując podaję przykłady zmian przytoczone
przez Boustingl`a2:

JAKOŚCIOWA  ZMIANA  PARADYGMATU
W  OŚWIACIE

STARY PARADYGMAT NAUCZANIA
I TESTOWANIA

NOWY PERADYGMAT CI ĄGŁEGO
UCZENIA SIĘ I DOSKONALENIA

Sukces jest sztucznie ograniczony do nielicznych
„zwycięzców”. Wszystkich innych uczy się postrzegać
siebie i swoja pracę jako przeciętnych lub podrzędnych

Celem nauki w szkole jest ciągłe, nieograniczone
doskonalenie i takież sukcesy.

Oparte na konkurencji Oparte na współpracy.

Lekcje są kolejno po sobie następującymi odcinkami
jednostronnej komunikacji

Uczenie się przypomina spiralę z energia skierowaną
na ciągłe doskonalenie

                                                          
2 Boustingl, John Jay: 85 – 86.
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Nastawione na produkt: skupienie się wyłącznie
na wynikach, bez zauważenia ich krótkotrwałości.
Oceny  i ranking są ważne same w sobie.

Nastawione na proces: cele są ważne, ale proces
dochodzenia jest co najmniej równie istotny.

Życie w tym również nauka jest cokolwiek warte tylko
jeśli osiąga się jakieś cele.

Życie jest podróżą i ma wartość samo w sobie, jeśli
wypełniamy je zapałem do życia, miłością
i uczeniem się.

Sam proces ma niewielką lub żadną wartość. Najważniejsze ze wszystkiego jest pragnienie
poznania.

System i jego procesy liczą się o tyle, o ile prowadzą
do osiągnięcia celów.

System musi być zdrowy i spójny, a także być
utrzymywany w takim stanie, w przeciwnym ulegnie
suboptymalizacji i przestanie działać.

Praca jest zadaniem do wykonania i nie musi cieszyć
tego, kto ją wykonuje.

Praca powinna stanowić wyzwanie dla inteligencji
i umiejętności człowieka, mieć sens i wzbudzać zapał.

Szkoła jest miejscem w którym uczniów poddaje się
nauczaniu. Uczniowie są bierni a nauczyciele aktywni.

Szkoła jest miejscem w którym nauczyciele
i uczniowie uczą się coraz lepiej wykonywać wspólną
pracę.

Nauczyciele są od siebie izolowani w czasie
i przestrzeni.

Nauczyciele pracują razem w godzinach zajęć
lekcyjnych z połączoną grupą młodzieży, by budować
wspólny sukces.

Dyrekcja jest postrzegana jako naturalny przeciwnik
(czy wręcz wróg) nauczycieli.

Dyrektorzy są postrzegani jako współpracownicy
i ci którzy pomagają usuwać przeszkody na drodze
do nieustannego sukcesu.

Nauczyciele są postrzegani jako naturalni przeciwnicy
uczniów.

Nauczyciele są w stosunku do uczniów
współpracownikami; pomagają usuwać przeszkody
na drodze do kolejnych sukcesów.

Model taylorowskiej fabryki: rządzenie przez
posłuszeństwo, kontrolę, nakazy. Autorytarne
i hierarchiczne.
Strach jako narzędzie władzy.

Nowy model: rządzenie przez pomaganie,
przekazywanie wizji i przywództwo, pozwalające
nauczycielom i uczniom czerpać radość i dumę
ze wspólnej pracy i procesów ciągłego doskonalenia.

Scentralizowana kontrola nad programem, metodami
nauczania, długością lekcji, długością dnia i roku
szkolnego, i tak dalej.

Decyzje w sprawie programów, metod, czasu trwania
lekcji podejmowane lokalnie.

Nauczanie poszczególnych przedmiotów. Uczenie się wielo – i  międzyprzedmiotowe.

Prawda, jedyna słuszna odpowiedź na każde pytanie
nauczyciela, podana z zewnątrz.

zewnętrzne i wewnętrzne prawdy odkrywane w toku
wspólnych poszukiwań uczniów i nauczycieli.

testowanie jako zasadniczy środek oceniania wyników
procesu uczenia się.

Testowanie w miarę potrzeby, w celu modyfikacji
(poprawienia) procesu nauczania i uczenia się. Inne
sposoby: teczki i wystawy samodzielnych prac.

Celem nauczania jest generowanie (prawidłowych)
odpowiedzi.

Celem nauczania jest generowanie coraz lepszych
pytań, a następnie samodzielne poszukiwania ucznia
w obszarze niektórych z tych pytań. Uczniowie
wykazują coraz lepsze zrozumienie charakteru pytań
i sposobów poszukiwania odpowiedzi.
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Nauczyciele podają informacje, uczniowie uczą się ich
na pamięć, a następnie większość zapominają.

Uczniowie uczą się od nauczycieli, od innych uczniów,
od członków społeczności i z innych źródeł,
a następnie włączają tą wiedzę w swoje życie, stosując
ją odpowiednio do napotykanych wyzwań.

Rodzice są „outsiderami”; często daje im się
do zrozumienia (nawet niechcący), że są niemile
widziani w szkole.

Rodzice jako partnerzy, dostawcy i klienci. Są oni
nieodłączną częścią drogi uczniów od samego początku
aż do końca edukacji.

Przedsiębiorstwa prosi się czasami o „patronat” nad
szkołą, po czym trzyma się je na odległość.

Przedsiębiorstwa zaprasza się do zostania partnerami
(dostawcami klientami drugiego rzędu) w ciągłym
doskonaleniu się uczniów, bez bezpośredniego zysku.

Członków społeczności lokalnej nie zachęca się
do brania udziału w życiu szkoły, w kształceniu
młodzieży ani też do odczuwania dumy z lokalnych
szkół.

Członków społeczności lokalnej wprowadza się do
szkoły, starając się, by czuli się tam jak u siebie;
zachęca się ich do poświęcania swojego czasu
i talentów na rzecz szkoły i doskonalenia dzieci
w społeczności.

Cel ostateczny: uczniowie jako produkt szkoły. Cel ostateczny: uczniowie jako własny produkt,
nieustannie się doskonalący i pomagający doskonalić
się innym.

Efektem końcowym pracy ucznia i nauczyciela powinno być przygotowanie
do pomyślnego dorosłego życia, wyposażenie w cechy człowieka przewidującego, analityka,
dobrego słuchacza, znającego języki obce, odpornego na stres, kreatywnego  i oryginalnego,
zrównoważonego emocjonalnie, posiadającego poczucie obowiązku, porządku,
punktualności, pilności. Posiadającego osobowość i charyzmę. Niezwykle ważne
u uczniów jest poczucie własnej kompetencji wynikające ze świadomości posiadania
potrzebnych do wykonywania wybranego zawodu umiejętności.

Wiesława  Kocemba
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