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1 Въведение
1.1

Какво представляват QualiTools?

Инструменти за качество, изградени отдолу нагоре и с фокус върху
обучаващите се
Инструментите за качество, използвани от учители и обучители, са от решаващо
значение за подобряване на преживяването по време на обучение и за
резултатите от него. За разлика от
традиционната
обратна
връзка,
(въпросници
за
нивото
на
удовлетвореност), в края на курс на
обучение
или
програма,
тези
инструменти имат непосредствен
ефект върху образователния процес,
тъй като се прилагат пряко, по време
на самия процес на обучение/
подготовка.
Затова QualiTools са базирани в
класната стая и изградени отдолу
нагоре методи за качество. Те
подемат конструктивистичния подход към обучаването и ученето – поставят
обучаващите се, в качеството им на активни и заангажирани личности, в
центъра на обучението и подготовката и насърчават плодотворното
сътрудничество между учителите/ обучителите и учениците/ обучаващите се.
QualiTools допринасят за отваряне на „черната кутия” на процесите на обучение
и учене. Те са в тясна връзка с образователния процес и в много случаи могат
да изпълняват и функцията на педагогически интервенции 1. Ориентирани са към
постигане на подобрение и отчитат, че за да бъде постигнато качествено
развитие в преподаването/ обучението, учителите и обучителите трябва да
получават обратна връзка от обучаващите се, да предприемат самооценка и да
търсят професионална обратна връзка от свои колеги.
Терминология
В този текст, терминът „QualiTools“ ще бъде използван взаимозаменяемо с други
сходни изрази за обозначаване на методите, предоставени в методологичната
база данни на QualiTools, както и на всички други подобни методи, които попадат
в категорията на пряко приложими, базирани в класната стая качествени
инструменти, прилагани от учители и обучители.
1.2

Наборът методи на QualiTools

Наборът от методи, разработени по проекта „QualiTools за обучители по ИКТ”,
служи като изходна точка за развиване на качеството на преподаването/
обучението. Те обхващат предимно процесите на обучение и учене, но също и

1

За сравнение: „мултифункционални методи“ https://eval-wiki.org/glossar/Multifunktions-Instrumente (22.06.2017 г.)
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резултатите от ученето и трансфера на знания. Някои примери за методи,
включени в QualiTools са следните:
• методи за събиране на информация за очакванията на обучаващите се;
• методи за установяване на придобитите от тях знания до този етап;
• методи за анализ на процесите на учене;
• методи за обмен на въпроси по качеството на обучението между колеги и
получаване на обратна връзка;
• методи за осигуряване на трансфера на знания в ежедневната работна
практика;
• методи за междинна и окончателна обратна връзка.
Методите на QualiTools могат да бъдат намерени в базата данни на проекта, с
опция за търсене, на интернет страницата на проекта (www.qualitools.net/methods) или в наръчника на QualiTools (също наличен онлайн на: www.qualitools.net/handbook).
1.3

Как се използват QualiTools

Методите на QualiTools, пригодени за учители/ обучители
Методите на QualiTools са преди всичко пригодени за учители и обучители. Тъй
като този тип методи обичайно не са във фокуса, (още по-малко интегрирани),
на който и да е вид институционално управление на качеството, употребата им
зависи от инициативата на учителите/ обучителите да ги включат в своята
практика на преподаване/ обучение.
Използването на методи за качество на ниво класна стая е маргинално
Ето защо, използването на тези много мощни методи за качество не е широко
разпространено в сферата на образованието и обучението, с малки различия
между различните типове държави, сектори от образованието, клонове и
условия. В части от образованието за възрастни например, някои от
инструментите са често срещани и включени в цялостния педагогически подход
на учители и обучители.
Като цяло обаче, в процеса на управление на качеството не се отчита какво се
случва в действителност в класните стаи или залите за семинари. Учителите/
обучителите нито биват подкрепяни, нито подготвяни, (напр. чрез обучение за
учители или професионално развитие), да включват методи за качество в
процеса на преподаване/ обучение. Тази ситуация изобщо не изглежда
задоволителна, особено предвид сериозното въздействие на подхода върху
качеството на процесите на преподаване и учене и резултатите от тях.
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1.4

Защо създадохме това ръководство?

Интеграцията в процесите за осигуряване на
качеството в организациите е от основно
значение
Затова и интеграцията на методите на QualiTools в политиката и управлението на
качеството на организациите, може да бъде
считана за решаваща за преминаване от
прилагането им на случаен или еднократен
принцип от отделни учители/ обучители, към
широко възприета в институциите практика,
подобрявайки по този начин ученето на всички
студенти/ участници.
Ръководството има за задача да подкрепи постигането на тази цел. Ще се
съсредоточим по-подробно върху това, как методите за качество QualiTools,
базирани в класната стая и изградени отдолу нагоре, могат да бъдат въведени,
за да подпомогнат институциите да поддържат и насърчават този подход към
качество на по-широко равнище. Ръководството е пряко свързано с методите
QualiTools, независимо дали се борави с базата данни и/ или наръчника – те
могат и трябва да бъдат използвани заедно.
Нов подход на базата на проучвания
Заинтригуващ е фактът, че усилията за постигане на качество, базирано на
педагогическите качества на учителя и управлението на качеството в
организациите не са били обвързани до момента. Успяхме да открием само
няколко положителни примера, обичайно свързани с (пилотни) проекти, по които
има стремеж за въвеждане на инициативи за качество, ориентирани към
учители/ обучители. Прегледът на литература и търсенето на сходни доклади
или наръчници за качество не ни предоставиха модел за необходимото ни
ръководство. Затова ние трябваше да основем своята работа на собствените си
изследвания в тази област и да разработим това ръководство „от нулата” – с
много вдъхновение от нашите проучвания на случаи и интервюта (вижте
синтезирания доклад и националните доклади) и от литературата, която
открихме по въпросите на иновативното качество и подходи за оценка. Списък
на ресурсите, източниците и използваната литература може да бъде открит в
приложението.
1.5

Какво да очакваме от това ръководство?

Имайки предвид естеството на задачата, това ръководство не предоставя
подход от типа „стъпка по стъпка” или „рецепта”. Употребата на QualiTools зависи
от културата на институцията по отношение на качеството, от мотивацията и
находчивостта на учители/ обучители, от общите условия, касаещи обучението
и подготовката и това е само малка част от предусловията. Освен това,
институциите, предлагащи образование и обучение са много различни, което
прави идеята за унифициран подход към това начинание невероятна, или дори
невъзможна. Ето защо, всичко, което представяме в това ръководство, трябва
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да бъде разглеждано като материал за размисъл и начална идея. Различните
институции ще трябва да адаптират своите планове и дейности към
специфичните за тях ситуация и цели.
Затова и в настоящото ръководство ще предоставим обща информация по
аспектите, които трябва да бъдат обмислени, в случай, че предстои методите
QualiTools да бъдат въведени в една институция. Ще посочим и възможни начини
за действие, от които читателите могат да подберат подходящите, за планиране
и организация на собствения им подход.
1.6

Към кого е насочено това ръководство?

Проектът “QualiTools за обучители по ИКТ” е насочен предимно към сектора на
обучение по ИКТ, с неговите образователни институции и учители/ обучители.
Затова и основната таргет група на това ръководство са професионалистите,
отговарящи за осигуряване и развитие на качеството
на обучението/
образованието, като например:
• генерални мениджъри/ мениджъри,
• мениджъри по качеството;
• мениджъри човешки ресурси/ ръководители на отдели за професионално
развитие;
• ръководители на отдели/ клонове на институцията (напр.отдели за обучение
по ИКТ в по-големи образователни институции, координатори на учебни
програми и др.);
• експерти по осигуряване на качеството, по оценяване и образование/
педагогика;
• ръководители на екипи (напр. по определени предмети, програми);
• но също и учители/ обучители, които искат да насърчат и подкрепят
възприемането на подхода QualiTools в своите институции.
В рамките на обучението по ИКТ принципно са обхванати всички образователни
нива - от училищата, началното професионално образование и обучение,
университетите / политехниките (висшето образование), до продължаващото
(професионално) обучение и образованието за възрастни. При все това, поради
разнообразието на условията в отделните институции, конкретните подходи при
всяка от тях се ще различават значително - затова и винаги ще бъде необходимо
разработването на собствена „конфигурация".
Същото важи и за използването на това ръководство, (както и на методите
QualiTools, които то се стреми да популяризира), в образователните институции
извън сферата на обучението по ИКТ, или във всеки друг сектор на
образованието и обучението. Методите на QualiTools и начините за проектиране
и въвеждане на организационна промяна, предложени
в настоящото
ръководство са до значителна степен общоприложими, но те винаги трябва да
бъдат съотнесени към конкретните условия и обстоятелства в отделните
институции.

© Гуткнехт-Гмайнер 2017 г.

7

QualiTools Ръководство за мениджъри

2 Защо подходът QualiTools е от такава важност?
Международни проучвания ясно показват, че случаващото се в класната стая е
определящо за ученето на обучаващите се/ участниците, (за сравнение, напр.
Хети 2009 г.). Добре планираните, прозрачни и с осигурено качество
административни процеси и адекватната инфраструктура са неизменно важни,
но процесите на преподаване и учене са лакмусовият тест за качество и успех
на всяка образователна институция.
Преподаване и учене – „черната кутия”
Тези процеси обаче, си остават до голяма степен „черна кутия” – за
институцията, но също така до известна степен и за самите учители/ обучители,
които, често, по необходимост, си затварят очите за повечето от случващото се
в класната стая (за сравнение Дъдли 2014 г. и по-долу).
Повече или по-малко повърхностни „оценяващи
въпросници”,
съдържащи
питания
за
удовлетвореността на обучавания/ участника,
обикновено раздадени след обучението/ курса и
като следствие от това, с малко или никакво пряко
въздействие върху същинското преживяване от
обучението/ образованието - в обичайния случай
това е единствената обратна връзка, която бива
събирана. Между другото:
разбира се, че
използването на писмени проучвания и въпросници
може значително да се подобри, за по-добро
обслужване на информационните нужди на тези,
които могат да повлияят върху качеството на предоставяне на образование,
напр. учителите/ обучителите, но също и координаторите и мениджърите на
обучителни институции. Ще видим някои примери за това по-долу (вижте раздел
5.4).
Ограничения на традиционното управление на качеството
При все това, факт е, че традиционното управление на качеството, със своя
фокус върху стандартизирани процеси, не може да бъде достатъчно за
адекватното осигуряване и подобрение на образованието и обучението. Има
нужда от нещо различно, система, която отчита, че процесите на обучение и
учене не могат да бъдат стандартизирани като промишлен процес. Те по-скоро
са „копродукция” между учителите/ обучителите и обучаващите се. Тъй като и
обучаващите се, и контекстите се променят, и процесът на преподаване/
обучение до голяма степен е ситуационен и постоянно трябва да бъде
адаптиран. Затова и активното включване на обучаващите се през цялото време
е от решаващо значение за качеството на преподаването/ обучението - факт,
който обичайно не се взема предвид в процеса на управление на качеството.

Професионализъм на учителите/ обучителите
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Определяща роля тук имат учителите. Солидното образование на учителя и
педагогическата му подготовка са добра база, а опитът в преподаването
допринася за представянето му. При все това, като професионалисти,
учителите/ обучителите трябва да се ангажират с постоянни практики за анализ
(Шьон 1983 г.), с цел да се справят с постоянно променящите се
предизвикателства в ежедневната им работа. Освен това, както отбелязва
Дъдли (2014 г.), успешните учители/ обучители се научават да управляват
учебните ситуации, като интернализират и предприемат действия спрямо
придобитите практически познания, като по този начин филтрират части от
информацията в конкретната ситуация в класната стая. Следователно,
постоянната обратна връзка от обучаващите се и ангажирането с тях и
конкретната ситуация, както и професионалният обмен с колеги са първичните
условия за: 1) откриване на слепи петна в собственото възприятие, и 2)
възможност за привеждане в съответствие на модела на обучение и дейностите
по него, с нуждите и интересите на обучаващите се. Методите QualiTools
представляват точната подкрепа за този процес.
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3 Какви са настоящите условия и предизвикателства за
въвеждането на QualiTools?
Причините, защо подход, фокусиран върху класната стая/ залата за лекции/
помещението за семинари, не е повсеместно приет, се крият в редица условия,
касаещи образованието и обучението. Добре е да ги разберем, за да разработим
начини за промяна.
3.1

Преподаването и обучението като професионални дейности

Както вече подчертахме по-горе, преподаването и обучението представляват
професионални дейности. Докато общите цели за качество, критерии и дори
процеси (напр. важните/ необходими елементи на доброто обучение и др.), могат
да бъдат договорени на институционално ниво, то задаването на определени
модели учебни проекти и методи, които ще работят добре за някои обучаващи
се и учебни ситуации, но ще бъдат недостатъчни за други, би било безсмислено.
Това, което е необходимо, са експертният опит и преценката на
професионалистите - учителите и обучителите - за планиране, прилагане и
анализ на образователния процес. Така и подкрепата за QualiTools на
институционално ниво ще се основава до най-голяма степен на доброволното
участие и действия на учители/ обучители.
3.2

Законово положение и договорни взаимоотнопения, касаещи процеса на
обучение

Да се предписва на учителите какво точно да правят, е пренебрежително не само
към тяхната роля и идентичност като професионалисти и сложността на
преподаването/ обучението, но и би ограничило правата им в повечето страни,
и в повечето сектори на образованието. Професионалната автономия на
учителите или „свободата на преподаване” в официалния образователен сектор
(училища, университети), често са гарантирани по закон, или дори от
Конституцията. В други сфери на образователната система, примерно в
(продължаващото) професионално образование и обучение, където работят
професионалисти и хора от бранша, на свободна практика, какъвто е случаят в
областта на обучението по ИКТ, също може да не бъде осъществимо да се
наложат специфични изисквания за провеждане на обучение, тъй като това би
било в противоречие с трудовото право. Ето защо, освен професионалните
съображения и отчитането на сложната същност на процеса по предоставяне на
образование/ обучение, може да са налице и законови ограничения.
3.3

Култура и подготовка на учителите/ обучителите

Мотивирането на учителите/ обучителите да се ангажират с осигуряването и
развитието на качеството в класната стая, често е нелека задача. Въпреки, че в
областта на образованието и обучението съществуват сектори, където
специалистите вече са възприели самооценката, анализа и сътрудничеството с
колеги като начин на живот, (виж по-горе), това съвсем не е правилото:
•

Учителите в училищата традиционно работят сами (или „в изолация”, за
сравнение: студията на Лорти от 1975 г., която още е валидна). Те са свикнали
със ситуацията и разглеждат свободата да правят каквото желаят в „своята”
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класна стая, като част от професионалната си идентичност. Преходът, от „аз
и моята класна стая” към по-отворено и кооперативно отношение, изисква
фундаментални промени в професионалната култура.
•

В други сектори на образованието, като във висшето образование или в
професионалното/ техническо образование и обучение (ПОО, където е и
голямата част от обучението по ИКТ), на уменията за преподаване и
педагогическите качества често не се отдава толкова внимание, колкото на
професионалните знания на обучителите/ учителите/ лекторите по
съответната материя. Понякога учителите и обучителите дори нямат
педагогическа подготовка.Това постепенно се променя. И все пак, дори в тези
сектори, много учители/ обучители традиционно работят сами и без
съществена обратна връзка от обучаващите се или от колеги.

В допълнение към това, много учители/ обучители не са подготвени за
активиращ и самооценъчен подход към образованието и обучението, базиран на
доказателства и ориентиран към обучаващите се и към резултатност. Те не са
придобили необходимите знания и компетенции по време на обучението си, или
пък, може би изобщо не са преминали през такова, за което стана въпрос погоре.
3.4

Ресурси и условия на работа

Друг важен фактор са ресурсите, особено времето. Съобразяването на
обучението с нуждите и интересите на обучаващите се, събирането на обратна
връзка, спазването на последователността на преподаването/ обучението и др.,
е времепоглъщащо и допълнително положените усилия може и да не бъдат
непременно възнаградени, особено ако учителите/ обучителите са на свободна
практика. В допълнение, основен елемент на подхода QualiTools е
сътрудничеството с други учители/ обучители. Това може да включва съвместна
подготовка, срещи, проследяване на дейности в класната стая и като цяло,
ангажимент и с извънкласни мероприятия.
В много страни и образователни сектори, съществуват и инфраструктурни
ограничения за този тип сътрудничество между учители/ обучители.
Институциите са създадени във времена, когато не е отдавано голямо внимание
на съвместната работа на учители/ обучители и в тях просто няма (достатъчно)
място за провеждане на срещи. Вместо да могат да разчитат на съществуващото
място и ресурси, учителите/ обучителите, които желаят да си сътрудничат, са
принудени да търсят „креативни” решения.
Същото важи и за регулацията на работното време и графиците на обучение,
които също не са от помощ за сътрудничеството, по причина, че координацията
и сътрудничеството между учителите се разглеждат или като „занимания в
свободното време” за прекомерно отдадените, или пък защото отделните им
графици почти не позволяват срещи в рамките на нормалното работно време.
Тази ситуация може да бъде наблюдавана примерно в училищата, но и в
образователни институции и центрове за обучение, в които има работещи на
непълно работно време или на свободна практика, които идват само за да
преподадат часа си, което им оставя малко възможности за срещи с колеги.
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Липсата на финансови ресурси за адекватно заплащане на учителите за
техните усилия за развитие на качеството и сътрудничеството, често не е
проблем само на индивидуално ниво, но и на цели институци, които нямат
достъп до необходимите финанси:
•

в официалния образователен сектор, например, заради регулациите за
заплащане, при които се очаква всички подобни дейности да се поемат „на
добра воля” и/ или не е предвидено извършването на допълнителна работа,
или;

•

на образователния „пазар”, където институциите могат да изгубят от своята
конкуретноспособност, или, (в случай на обществени фондове), може да не
им
бъде
„разрешено”
да
възнаградят
извънкласни дейности на учители, (с изключение
на някакво време за подготовка).

За да обобщим, условията за работа на учителите/
обучителите, техните графици, заплащане и достъп
до ресурси имат решаващо влияние и върху
мотивацията им, и върху материалните им
възможности да се ангажират с дейности по
осигуряване на качеството отдолу нагоре.
3.5

Ориентирано към отчетност управление на
качеството

Самият процес на управлението на качеството, по
ирония на съдбата, може да се превърне в сериозен
препъни камък, ако системата му е ориентирана
отгоре надолу и към отчетност/ съответствие. Този тип системи за управление
на качеството поддържат лесни за измерване числови индикатори и разчитат на
широко разпространените в институциите инспекции, докато другите видове
дейности по качеството – като методите QualiTools – не се вписват в тази
картина. Те също така насърчават култура на контрол, която най-често води до
обезсърчаване на учителите/ обучителите за доброволно участие и за
иновативно преподаване на базовото ниво.
.
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3.6

Предизвикателства и шансове в обучението по ИКТ

Имайки предвид тези общи условия в образованието и обучението, какви са
специфичните предизвикателства и шансове по отношение на употребата на
инструменти за качество на ниво класна стая, в обучението по ИКТ?
На първо място, по-голямата част от обучението по ИКТ е професионално/
техническо обучение, най-вече съсредоточено върху самия предмет.
Педагогическите аспекти често не са от голяма важност. Това има общо и с
„културата” на самия ИТ сектор, която ясно поставя на първо място „твърдите”
факти (в нашия случай: какво да бъде преподавано) над „меките” аспекти (как да
се преподава). В центъра на това обучение са заложени ясно дефинираните
резултати, най-вече стандартизираните сертификати за индустрията, което
измества въпросите за процесите на преподаване и учене на по-задна позиция.
Учителите/ обучителите най-често се набират от ИТ бранша и са специалисти по
ИКТ, но не винаги са професионални обучители. В общия случай, те не идват от
педагогическите среди и имат малка, (или дори никаква), подготовка като
преподаватели. Още повече, те често работят на (почасова) свободна практика
и основното им внимание е насочено към професията им на специалисти по ИКТ.
Никак не е лесно такъв тип обучители да бъдат убедени в ползите от
педагогическа подготовка, камо ли за обучение по инструменти за качество,
концентрирани върху самия процес на преподаване. Също така, текучеството
при обучителите би създало нужда от постоянни курсове за обучаване на
обучители в преподавателски умения.
Като следствие от горното, условията за въвеждане на методи за качество в
класната стая не са особено благоприятни. При все това, ИТ секторът е изправен
пред много предизвикателства, като разнородността на обучаващите се или
необходимостта да бъдат постигани резултати от обучението, обвързани с
успеха на обучаващите се, което ясно очертава нуждата от подобряване на
преподавателските умения на обучителите по ИКТ, в това число и чрез методи
за повишаване на качеството.
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4

Как да подходим към въвеждането на QualiTools

4.1 Цялостен подход с фокус върху обучението и ученето
Ако предстои QualiTools да бъдат въведени в по-голям мащаб в някоя
образователна институция, то това трябва да бъде подчинено на разбирането за
образователно „качество” и произлизащите от него политики и стратегии.
Успешното въвеждане на QualiTools зависи от някои характеристики на
организацията:
• Цялата организация трябва да бъде фокусирана върху „ключовия процес” на
обучение и учене.
• Към обучението и ученето трябва да се подхожда от професионална и
педагогическа гледна точка, а не само от управленска перспектива. Това
също означава, че институцията възприема обучението и ученето като
ситуативен и адаптивен процес, провеждан от професионалисти, учители и
обучители, при който обучаващите се са в центъра на всички дейности.
• Развитието на качеството на образованието трябва да бъде поне толкова
важно, колкото и механизмите за контрол на качеството, фокусирани върху
съответствието.
Как това ще се превърне в система за управление на качеството, която
насърчава културата на качество на институцията, се разглежда по-подробно в
раздел 4.2.
Въвеждането на QualiTools изисква дейности на различни нива, от:
• самооценка на учителите/ обучителите и дейности в обучителната ситуация;
• до обмен и обратна връзка от колеги;
• до дейности и възможности на институционално ниво.
Графика: цялостен подход към въвеждането на QualiTools
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Тези

елементи
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Индивидуалните дейности на учители/ обучители се подпомагат от съвместните
дейности на групи учители/ обучители, които от своя страна са част от пошироката организационна структура, която предлага обща ориентация и
подкрепа за преподавателския състав. С отделните елементи ще се занимаем
по-подробно в следващата глава.
4.2 Създаване на култура на качество в институцията
4.2.1 Пригодяване на системата за
управление на качеството
За да се постигне ориентация на
индивидуалните и групови дейности
към общата цел за подобряване на
преподаването и ученето, те трябва да
бъдат интегрирани в политиките и
управлението на институциите. За това
е важно системата за контрол на
качеството да бъде подобаващо
пригодена.
В
противен
случай,
дейностите, подемани на базово ниво и
съвместните разработки за качество на
учителите/ обучителите може да се
окажат неподкрепени от институцията,
или дори да предизвикат конфронтация.
Всичко това започва от върха на
организацията, където трябва да бъдат възприети политики за качество, които
да дават предимство на педагогическото качество и при които се използват
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подходящи цели и критерии за качество. Учителите/ обучителите, които ще
бъдат отговорни за въвеждането в действие на тези политики, трябва да имат
право на глас в разработката им. В идеалния случай, те трябва да бъдат част от
екипа по създаването им, от самото начало на процеса.
Съответно, механизмът на управление на качеството трябва да подкрепя тези
политики, чрез подходящи процеси и структури, и, най-вече, възможности за
професионално развитие и за сътрудничество вътре в институцията.
4.2.2 Осъвременен подход към събирането на данни и оценката им
От „техническа” гледна точка, адекватната система за качество трябва да
използва „микс” от методи, тоест да включва „меки” квалитативни и ситуативни
инструменти, като QualiTools, съвместно с (предполагаемо) „твърдите” подходи
(анкети, статистики).
Достоверните и обосновани качествени данни трябва да бъдат събирани и
оценявани така, както и количествените, тъй като те ги допълват и често
предлагат по-ясна и пряко приложима информация, в сравнение със сухите
цифри.
Данните трябва да бъдат тълкувани и оценявани, иначе събирането им става
безпредметно. Количествените и качествените данни трябва да бъдат
обединени в анализ. И най-важното – по оценките и находките трябва да се
предприемат действия. Това важи както за управлението на качеството на
институционално ниво, така и за употребата на QualiTools на ниво класна стая.
Проследяването на цикъла на качество (цикъл PDCA) 2 до край, включая
„действието” от фаза 4, ще даде допълнителни напътствия за този процес.

2

PDCA: Plan Do Check Act – Планирай, създай, провери, действай
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4.2.3 Да се живее в култура на качество
Погледнато като административен процес, управлението на качеството няма да
създаде култура на качество само по себе си. Важно е да се разгледа поподробно какво всъщност правят хората – на управленско ниво, персоналът,
учители/ обучители и др., а не само какво е написано в правилника за управление
на качеството. Някои характеристики на културата на качеството, фокусирана
върху процесите на обучение и учене са, например:
• Мениджърите въплъщават идеята за поставяне на обучението и ученето в
центъра на мисията и целите на институцията;
• Стратегиите, процесите и структурите отговарят на тази цел;
• Окуражават се инциативите за качество, стартиращи на базово ниво;
• Поощряват се изпробването на нови подходи, набора на данни и самоанализ.
• Учителите/ обучителите, които се ангажират с такива дейности, получават
положителна обратна връзка и стават популярни модели за подражание в
институцията;
• Вътреинституционалната комуникация е отворена и приветства обратната
връзка на всички нива;
• Обратната връзка не се използва за търсене на грешки, а за развитие на
професионалната практика.
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5 Кои са елементите и методите за въвеждане на QualiTools?
5.1

Индивидуални дейности на учители/ обучители

Тъй като основната цел е пригодяването и подобряването на обучението и
ученето, отделните обучители са основни таргет групи за всички политики и
действия.
Дейностите, които учителите/ обучителите изпълняват са от всички раздели на
обучението: в подготвителната фаза; в началото на продължаващо обучение/
урок/ курс; в обратната връзка и оценката, по време на обучението и в края му,
до проследяването и трансфера на урок/
обучение. В центъра на всички тези дейности е
стремежът да бъдат получени отговори на
следните въпроси:
•

Какви знания имат вече започващите
обучението? Какви компетенции имат?

•

Какви са нуждите и интересите им?

•

Как учат?

•

Какво учат?

•

От каква подкрепа се нуждаят?

Така че, независимо, че всичко това оказва
влияние върху съобразяването на съдържанието на обучението (съдържанието
на предмета, учебния план, конспекти на курсовете и др.), основното ударение е
върху процесите на обучение и учене, (и как те си взаимодействат), и върху
резултатите от обучението. Обратната връзка от обучаващите се и от колеги е
от кардинално значение.
Методите QualiTools включват многобройни начини за взаимодействие с
обучаващите се и за получаване на обратна връзка, извън стандартните писмени
въпросници, чрез комбинации от количествена и качествена обратна връзка и
креативни методи. Най-същественото е това, че те са времево съобразени,
тоест, че се прилагат по време на обучението. Това дава възможност на
учителите/ обучителите пряко да реагират на случващото се в класната стая/ по
време на семинара. Методите QualiTools могат да бъдат открити на: www.qualitools.net/methods
Въпреки, че учителите/ обучителите могат да започнат да прилагат методите
QualiTools по своя собствена инициатива, в множеството от случаите ще бъде от
по-голяма полза те да работят съвместно с колегите си – заради възможността
за взаимна подкрепа, за поддържане на мотивацията, за обмен на опит, и, за да
могат да се учат един от друг.
5.2

Сътрудничество между учители/ обучители

Често началото на сътрудничеството между учители/ обучители не е лесно,
защото много от образователните институции нямат подходящата структура и
организация за подпомагане на обмена и сътрудничеството помежду
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преподавателския състав (за справка вижте глава 3). Защо при все това е
толкова важно да бъде подкрепяно и поощрявано сътрудничеството между
учителите/ обучителите?
•

Преди всичко, има аспекти от учебните програми, уроци/ курсове и др., по
които сътрудничеството всъщност е задължително – заради това, че
съдържанието на предметите е обвързано и има необходимост от споделено
мнение за това какво и как да бъде преподавано, или затова, че самата
работа с обучаващите се изисква координация (унификация на условия,
подкрепа, комуникация и др.).

•

Работата с колеги също така спомага за ученето един от друг, за обмен на
практики, достигане до нови идеи, получаване на професионална обратна
връзка и откриване на „слепи петна”. Тя е могъщо средство за
професионалното развитие на учителите/ обучителите. Постигането на
цялостно разбиране по даден проблем се получава най-добре в условията на
аналитична дискусия с други професионалисти.

•

Също така, по-добрите решения се постигат в екип. Затова е добра практика
да се работи съвместно по разработването на нови подходи – независимо
дали това ще са учебни планове/ съдържания, методи за преподаване и
учене, упражнения, стандарти за оценяване, обратна връзка за обучаващите
се и др. Когато се работи в екип, приемането на решения в институцията ще
бъде на по-широка основа, а усилията за разпространение на новите
практики ще бъдат минимализирани.

•

И последно, но не по значение, вграждането на фокуса върху обучение и
учене в цялостната структура на институцията, изисква общ ангажимент, за
който неминуемо до известна степен са необходими координация и
сътрудничество.

По-надолу ще разгледаме широката скала от възможности за съвместни
дейности на учителите/ обучителите. Така институциите могат да подберат
подхода, който най-добре съответства на конкретния им контекст.
5.2.1 Съвместни дейности
Сътрудничеството може да включва различни видове дейности:
Повече или по-малко структуриран обмен между учители/ обучители е една от
базовите форми за сътрудничество и такава, която не предизвиква притеснения.
Затова и тя е много добър избор за начална дейност.
Следващ етап може да бъде фокусът върху обратна връзка от колеги (оценка
от колеги), често свързан с наблюдение в класната стая ( QualiTool
“Наблюдение от колеги”). То може да бъде одобрително – концентрирано върху
това, кое работи добре и в търсене на примери за добра практика, или покритично, с определена процедура, която да търси и силни страни, и области за
подобрение. И тук важи това, че може да е по-добре да се започне с по-малко
заплашителния подход, докато учителите/ обучителите свикнат с гостуването на
свои колеги по време на уроци/ обучения и след това да се приложи цялостна
обратна връзка. Много задълбочен метод за анализ на случаващото се по време
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на обучение е проучване на урока. Той е насочен към последствията от
методологичните избори върху ученето на студента/ участника (Дъдли 2014 г.).
Учителите/ обучителите могат и да се подкрепят един друг, особено по
практически проблеми или „казуси”, чрез супервизия от колеги, или
интервизия ( QualiTools “Насоки от колеги: Две опции за интервизия”).
С интервизиите са свързани менторските
схеми, които обикновено се прилагат между
опитни и „нови” учители. Те могат да
изиграят важна роля по време на
въвеждащата фаза, но могат да бъдат
използвани и когато учителите/ обучителите
изпитват проблеми или пък просто търсят
по-нататъшно професионално развитие.
Обучение в екип е най-интензивната
форма на сътрудничество между учители/
обучители. Има различни възможности за
обучението в екип – от по-леки схеми, като
обучението на един и същ курс/ група
студенти с последователно участие на
различните преподаватели, до пълномащабно обучение в екип, със съвместно
планиране на уроци/ курсове, съвместно преподаване и съвместен анализ. При
този тип сътрудничество учителите обичайно провеждат и съвместна обратна
връзка.
5.2.2 Фокуси на сътрудничеството
Особено полезни са дейностите, които действително се фокусират върху
процесите на обучение и учене и резултатите от тях. Ако темите, които са
предмет на разглеждане бъдат уточнени и ясно дефинирани, съвместните
усилия (като обратна връзка от колеги), обичайно биха довели до по-полезни
резултати, указвайки как точно да се разработят преподаването/ обучението и
индивидуалните професионални стратегии и действия. В някои случаи, и поповърхностна обратна връзка, или такава по най-характерните аспекти на
отделен урок/ семинар, също може да бъде полезна.
Предвид широката тема за случващото се в класната стая/ по време на семинар/
лекция, оценката от колеги трябва да бъде съсредоточена основно върху
обучаващите се, напр. начина, по който те вземат участие (или не), колко бързо
и какво научават, къде изпитват проблеми и др. Друг важен аспект е
взаимодействието между учители/ обучители и обучаващите се, или между
самите обучаващи се.
Действията на обучаващите се винаги трябва да бъдат разглеждани спрямо тези
на учителя. Трябва да бъде отделено внимание на подготовката/ плановете на
обучението и тяхното реализиране, както и на ролята на учителя, неговите
умения и компетенции, и нуждата му/ и от допълнително развитие.
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5.2.3 Групови формати
Има различни видове формати на сътрудничество: учители/ обучители могат да
работят в тандем (по двама), в малки групи (до 6 души) или в по-големи групи.
Събития от голям мащаб, (конференции, събития на открито и др.), събират на
едно място учители/ обучители от различни части на институцията, което
допринася за разпространяването и обмена на идеи на институционално ниво.
Сътрудничеството може да бъде постоянно или да се случва по време на
отделно събитие. Събитията се провеждат най-често във формат „лице в лице”,
но за тях могат да бъдат използвани и електронни платформи. Тяхната употреба
е полезен подход, когато организацията на персонални срещи е трудна за
осъществяване. Професионалните образователни общности на учители/
обучители предоставят възможности за редовен обмен и съвместна работа по
общи теми. Това е особено полезно при проблеми, за чието решение се изисква
постоянна концентрация или по-дълго време за постигане на подобрение.
Екипите могат да бъдат събирани според предметите, особено когато става
въпрос за преподаване и учене на специфична материя или по теми,
произлизащи от различни предмети, като по този начин се поощрява обмена
между различни области на обучението. .
Също така, членовете на екипа могат да останат едни и същи или да бъдат
заменяни, на принципа на ротацията или
според
предмета.
Приемствеността
повишава доверието и допринася за
постигане на цялостно разбиране, а с
промяната на членовете на екипа
постъпват нови идеи.
Сътрудничеството често се базира
върху проекта и е съсредоточено върху
специфични нужди, напр. разработването
на нови подходи/ методи/ съдържание и
др. В такива случаи работата в екип е
изключително уместна, защото така се
откриват по-добри решения и се подсилва приемането им (вижте по-горе).
Съвместната работа по проекти може да бъде организирана така, че да пренесе
идеята за сътрудничество в цялата институция и да окаже подкрепа за работните
взаимоотношения между учители/ обучители от различни отдели на
организацията.
Външно сътрудничество също би било възможно, но в повечето случаи това е
още по-трудно за организиране. Най-често се прилага във връзка със
специфични теми/ нужди, с цел да бъде извлечена полза от специалните
експертни знания и умения на външните партньори.
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5.3

Институционална подкрепа

5.3.1 Конференции/ Семинари/ Срещи/ Обмен
Важен фактор тук са адекватните структури и процеси, които да позволяват
подпомагането на дейности по качеството на ниво класна стая и на
сътрудничеството. Най-важните са:
• време, и;
• възможност за сътрудничество.
Координацията е от решаваща важност: и в
ежедневната
работа,
касаеща
продължаващото развитие на качеството, но
също и по време на семинари и конференции,
когато се разглеждат мащабни теми или пък
трябва да бъдат споделени експертни и иновативни подходи с цялата
институция.
Примери за добри практики в това отношение са графици на преподаване/
обучение, които позволяват срещи с колеги и по-специално запазени за такава
дейност часове (седмично, на всеки две седмици или месечно). „Фиксирани дни”
също са полезни за общи събрания на персонала, срещи по проекти или срещи
на групи за развитие.
За учителите/ обучителите, които не присъстват редовно в институцията или за
теми, по които не е необходима постоянна работа, по-мащабни и по-редки срещи
могат да послужат за целта на поддържане на обмена и сътрудничеството (напр,
симпозиуми или конференции, веднъж или два пъти годишно).
5.3.2 Развитие на персонала/ педагогическо (последващо) обучение
Персоналното развитие и последващо обучение на учителите/ обучителите е от
решаващо значение за въвеждане на подхода QualiTools. При тях трябва да
става въпрос не само за актуализирането на материалите по отделните
предмети, но и за развитието на компетенците на учителите/ обучителите по:
• дидактически въпроси, и;
• методи за качество.
Тъй като QualiTools са дълбоко обвързани с педагогическите стратегии и
дейности, работата по тях, по възможност, трябва да бъде взаимообвързана.
Таргет групи
Основните таргет групи на персоналното развитие, разбира се, са учителите и
обучителите.
При все това, за да бъдат въведени новите педагогически подходи за качество,
ще бъде важно също така и мениджърите, (директори, ръководители на отдели,
отговарящите за човешките ресурси и качеството), да имат добри познания за
QualiTools. В един от нашите казуси, въвеждането на управление на качеството
започна с разширено обучение на цялото ръководство и това се оказа от полза,
дори определящо, за успешното възприемане на чисто педагогическия подход
към качество в институциите.
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Формати
Форматите на възможностите за професионално развитие могат да бъдат
(традиционно) обучения/ курсове, семинари, но и коучинг, супервизиия/
интервизия, менторство, чрез обратна връзка и също, ако е осъществимо,
обратна връзка от ръководителите, след оценяване. Затова и персоналното
развитие се препокрива с дейностите, извършвани съвместно с колеги и
колаборативните дейности (вижте по-горе). Тези дейности могат, а и трябва, да
допринасят за постигане на същата цел.
Какъвто и формат да бъде използван, винаги е от особено значение
теоретичната част да бъде обвързана с практическите компетенции на
учителите/ обучителите. Това означава, че трябва да се работи по техните
проблеми, въпроси и „казуси” от практиката, (обучение на основата на
проблемите), и, да се изпитват и практикуват конкретни методи за преподаване/
обучение.
Форматите, като професионална супервизия, коучинг, обратна връзка от колеги/
експерти и др., които са насочени към същинската практика на преподаване, са
особено ефективни. Те са актуални и при други сходни професии, осигуряват
непрекъсната подкрепа и затова трябва да бъдат основен приоритет.
Един интересен пример от нашето изследване беше да предложим специално
дидактическо обучение под формата на „усамотяване”, за около 2 дни, за
учители/ обучители от образователни институции. На тези „усамотени места” се
провежда практическо обучение от експерти по педагогика. Също така се
дискутира и споделя общата визия за това, какво всъщност се подразбира под
качество на обучението в класната стая.
Фази
Когато „нови” учители започват работа в една институция, най-често се поставя
ударение върху професионалното развитие и то е това, което характеризира
въвеждащата фаза.
•

В официалната образователна система има структурирани процеси, като
например период на практика за учители/ обучители, които току-що са
завършили и са нови в професията. Тази въвеждаща фаза обичайно включва
някакъв вид наблюдение/ менторство от страна на опитен учител/ обучител в
същата област. В другите образователни сектори, въвеждането е по-малко
официално и често се състои само от разговор с координатора по програмата
за обучение, в който се обсъжда единствено какво се очаква от учителя/
обучителя. Някои институции издават неформални брошури, съдържащи и
педагогически аспекти. Те биват връчвани на учителите/ обучителите,
понякога и като част от трудовия договор.

•

Новите учители/ обучители може и да не са „новаци” в професията, а само в
конкретната институция. В такъв случай те може да имат опит с различни
образователни подходи към преподаването и обучението. В институциите, в
които се отдава сериозно значение на случаващото се в класната стая, се
практикува въвеждане на новите колеги – чрез въвеждащи семинари,
разговори с отговорния мениджър, менторство и помощ от колеги, „гостуване”
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в час, обратна връзка и „разговори за развитието”. В тази фаза се предлагат
и възможности за професионално развитие.
Обучение по време на работа (симултанно обучение)
Значението на симултанното обучение в течение на кариерата на
професионалистите в областта, сериозно се увеличи, особено във връзка с
необходимостта те да бъдат „в крак” с новостите в образованието. Широко
разпространено е съгласието, че актуализирането на знанията и уменията по
съответната материя е задължително,
(въпреки, че вероятно на практика не се
случва точно така, както всеки го желае).
Продължаващото по-нататъшно образование
и обучение в педагогическата материя обаче,
не е постоянно преследвана цел – или се
възприема, че обучението и въвеждането на
учителя
са
достатъчни,
или
на
педагогическото обучение все пак не се
отдава толкова голямо значение. Такова
отношение към по-нататъшното обучение и
професионално развитие по образователни/
дидактически въпроси е проблематично, по
много причини:
•

Преди
всичко,
в
зависимост
от
образователния сектор и страната, първоначалното обучение на учителя
може и да не обхваща всички важни аспекти – и теоретически, но най-вече
практически. Ето защо компетенциите и практическият опит, (също), трябва
да бъдат поставени като изискване, посредством възможности за персонално
развитие по време на упражняване на професията.

•

В допълнение, педагогическите подходи междувременно също са претърпели
развитие, а настоящите учители може да са завършили преди 10, 20 или 30
години. Иновативните образователни подходи, част от които съществуват от
доста дълго време, започват да намират разпространение в системите за
образование и обучение.

•

Също така, много учители/ обучители все по-често се озовават в
предизвикателни учебни ситуации и групи участници, (напр. групи с висока
хетерогенност, липса на основни умения, високи и противоречиви изисквания,
многообразие на привички и поведение), които „крещят” за съответстващи
дидактически решения. На последно място, но не по значение, „старите”
учители „спускат завеса” пред възприятието си на случващото се в класната
им стая, (виж по-горе), така че определено има нужда от постоянни „справки
с действителността” и самоанализ.

•

Към всичко това трябва да се добави и фактът, че много от настоящите
учители/ обучители никога не са имали досег с методите за качество. Ето
защо те трябва да станат част от работата им, чрез по-нататъшно обучение
или други форми за персонално развитие.

Важност на подкрепата за професионално развитие
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Изводът е, че въвеждането на QualiTools върви в ръка в ръка с възможностите
за продължаващо професионално развитие, като тези възможности не трябва
да бъдат съсредоточени само върху учебната материя, но и върху
образователни/ дидактически въпроси и методи за качество. Методите за
професионално развитие, които предлагат постояна подкрепа в ежедневната
практика, са от най-голямо значение.
Независимо, че целта е да бъде постигнато доброволно участие, институциите
също трябва да установят изискване към учителите/ обучителите да придобият
определени педагогически компетенции, (или пък те да удостоверяват, че са ги
придобили, например, чрез оценяване), и да актуализират уменията си, не само
по своя предмет, но и по отношение на експертните им качества като учители/
обучители.
Обхващането на образователната/ дидактическа материя в самата
структура, дали чрез определянето на отговорни за това експерти, и/ или, чрез
специален отдел, занимаващ се с този въпрос, допринася за отдаване на
съответстващото на тази тема значение на символично ниво, (особено, когато
дидактиката е обвързана с управлението на качеството), но и спомага и за
създаването на вътрешна експертна среда, която е на разположение на
учителите/ обучителите, които търсят подкрепа.
5.3.3 Е-обучение и електронни платформи
Електронните платформи и е-ученето/ комбинираното учене се превърнаха в
начин на живот в много образователни институции. Областите като обучение по
ИКТ са особено отворени към подобни решения, но и други образователни
сектори и отрасли вече работят с електронна подкрепа.
Въпреки, че често се възприемат като
„безлични”,
платформите
и
еобучението всъщност практически
подпомагат
развитието
на
сътрудничеството между учители/
обучители и обмена на добри практики
в обучението. Те също така те
допринасят за навременна обратна
връзка и могат, и трябва да бъдат
използвани
стратегически,
за
постигане на напредък в развитието
на преподаването и ученето. Ние
открихме следните възможни начини за това:
Общата електронна платформа за учители/ обучители, предоставяща
материали и поддържаща електронния обмен, (чат, видео конференции), прави
работата в екип по-лесна. Професионалните образователни общности или други
екипи от учители могат да работят заедно, дори когато не са на едно и също
място, или пък са от различни институции, (за справка – външното
сътрудничество). Материалите или резултатите от работата в екип, също така,
стават лесно достъпни за други учители/ обучители от организацията.

© Гуткнехт-Гмайнер 2017 г.

26

QualiTools Ръководство за мениджъри

Когато е-обучението бъде базирано на обща платформа и учителите/
обучителите имат достъп до всички материали на останалите, (планове на
обучения/ уроци, презентации, информационни материали, упражнения, оценки
и др.), обмяната на опит, обратната връзка, дискусията и споделянето на добри
практики се улеснява неимоверно. Учителите/ обучителите могат да се
запознаят отблизо с подхода на другите към специфични проблеми или ситуации
и да вземат участие в анализа им, което само по себе си допринася за развитие
на качеството на преподаване. Споделянето на учебни материали също така
спомага за намаляване на натоварването на всеки от тях за подготовка и им дава
свобода, чрез отпускането на повече време и ресурси, за да могат да се
фокусират върху специфични педагогически проблеми.
Базиран в интернет дидактически форум: за една институция, дидактическият
център предоставя електронен форум за учителите/ обучителите, който им
осигурява: 1) примери от реалния живот на концепции за цели курсове или
отделни уроци; 2) широка селекция от дидактически методи, и, 3) библиография
на педагогическа литература за бъдещи справки. Дидактическият форум може
да бъде използван от, и към него могат да допринасят и, учители/ обучители,
които не работят в тази институция, посредством регистрация.
5.4

Специална тема: Да извлечем
„оценяващи въпросници”

(повече)

полза

от

традиционните

5.4.1 Действие спрямо резултатите
Извличането на повече полза от традиционните анкети на участници/ обучаващи
се, или така наречените „оценяващи въпросници”, преди всичко означава с тях
да бъде правена справка с цел разбиране на случващото се в класната стая/ по
време на обучението и да бъдат направени изводи, по които да се предприемат
съответстващи действия, (вижте и 4.2.2). За да може това да се случи, в
институцията трябва да бъде възприета конкретна процедура, гарантираща
функционирането на тези намерения.
• Тя трябва да ангажира предимно учителите/ обучителите, заети в процеса –
това изглежда очевидно, но все още не е обща практика във всички
образователни институции. Учителите/ обучителите винаги трябва да
получават обратна връзка. Те не трябва да имат задължението сами да се
справят с резултатите. На тяхно разположение трябва да има възможност за
търсене на подкрепа, когато това е необходимо. Това може да бъде помощ
за тълкуване на резултатите или за допълнително изследване на
проблемите, възможности за симултанно обучение, супервизия и др.
• Обичайно и директният ръководител е ангажиран в процеса, особено, ако
резултатите не са удовлетворителни. Състояват се различни общи дискусии
или разговори с учителя/ обучителя за вземане на решения за по-нататъшни
действия, примерно за това дали и, ако да, какъв тип подкрепа е необходима.
• В допълнение, резултатите от обратната връзка от обучаващите се могат да
бъдат интегрирани в съвместни действия с други учители/ обучители,
например да бъдат дискутирани и тълкувани с тяхна помощ или пък да станат
част от структурирана интервизия с допълнително привлечени за целта
колеги.
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5.4.2 Висококачествени въпросници
Разработването на добри количествени въпросници за обратна връзка с
участниците не е лесна задача. В някои институции това се прави от
административния персонал, който няма умения за създаване на въпросници –
затова и в тях често има сериозни „технически” грешки”. От друга страна, научният
персонал има склонност да създава дълги и сложни формуляри, с много въпроси,
които са интересни от изследователска гледна точка, но нямат отношение към
практиката. И двата вида трябва да бъдат избягвани.
Правилото е въпросниците да бъдат разбираеми и от
значение за всички, за които се касаят – за
обучаващите се, които трябва да ги попълнят, за
учителите/ обучителите, които трябва да могат да
извлекат смисъла от тях и за мениджърите (по
качеството), които ги използват за общ контрол над
качеството и/ или за внедряване на мерки за
подобрение. Въпросниците също така трябва да бъдат
„практични” - на базата на находките трябва да бъде
възможно да се предприемат действия.
Така че, не задавайте въпроси, които хората:
• няма да разберат (защото са объркващи или
двусмислени);
• намират за несъстоятелни или безполезни (защото информацията няма да
допринесе за качеството на обучението), или,
• не са в състояние да разберат (защото въпросите не са подходящи или
възможностите за отговор не отговарят на опита им).
Отново, това е въпрос, по който трябва да се работи с участието на всички
заинтересовани страни. В допълнение, въпросниците трябва да бъдат
максимално кратки, за да не натоварват тези, които дават обратната връзка, а и
всички други, които ще си имат работа с резултатите.
5.4.3 Интелигентно администриране
Начинът, по който се борави с въпросниците, също има значение за качеството
на резултатите и по-нататъшната им употреба. Това има конкретна връзка с
избраната схема за работа с тях. Няма смисъл учащите се постоянно да бъдат
атакувани с въпросници, нито проучвания да се правят толкова рядко, че да това
да не води до навременна и значима обратна връзка за предоставяното
обучение.
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Как да събираме обратна връзка
Участниците в образование за възрастни/
професионално обучение биха попълнили
(кратък) въпросник, след семинар или курс,
а
студентите
в
официалната
образователна система дават обратна
връзка веднъж в учебна година или
семестър.
Но, въпросници, които се повтарят или са
твърде общи, дори понякога касаещи една
и съща тема от образованието и учител/ обучител, силно влияят върху
мотивацията на хората да ги попълват, защото това им се струва безсмислено
(„Вече им казах какво мисля.”) и несъобразено („Защо пак ме питат това?”).
При някои учебни програми, на учащите се се раздават въпросници за всеки
преминат курс или предмет, по едно и също време, най-често в края на семестър/
учебна година. Това също повлиява адекватността и сериозното отношение към
обратната връзка. Обучаващите се не попълват въпросниците, не обмислят
отговорите си или пък ги попълват надве-натри.
Ето защо не само дължината на въпросниците и тяхното съдържание, но и
недообмислената организация могат да доведат до деморализиране, но и до
ненадеждни и неточни резултати. Затова и много от институциите прибягват до
различни видове схеми за администриране, осигуряващи събирането на обратна
връзка на ротационен принцип, (така, че за всеки курс да се получи обратна
връзка, примерно веднъж на три семестъра, докато по време на другите два е
ред на други курсове), но и гарантиращи то да не бъде толкова начесто, че да
бъде в тежест или да причинява деморализиране.
Кога да събираме обратна връзка
Друг проблем е моментът на събиране на обратна връзка. Това обичайно се
случва след курса на обучение, което всъщност е твърде късно за текущата
образователна единица. Ако се ползват хартиени въпросници, логистиката и
нанасянето на данни ще отнеме време, Всичко това означава, че резултатите,
ако те бъдат споделени с учителя/ обучителя, ще бъдат получени с чувствително
закъснение и по тях ще бъдат предприети действия при следващия, или дори последващия курс, когато настоящият ще бъде почти напълно забравен. Това не
спомага за популяризиране на употребата на обратна връзка.
Решението е да бъде постигната организация за навременна обратна връзка.
Това означава, че кратка (!) обратна връзка може да бъде потърсена по време
на обучението, докато все още по нея може да се предприемат действия, а не
това да бъде оставено за в бъдеще. Онлайн програмите за проучване на
мнението предоставят възможност за лесно боравене с въпросниците, бърз
анализ и достъпни резултати. По време на нашето изследване открихме
примери, в които обратната връзка беше предоставена навременно и
непосредствено получените резултати, (проектирани на екрана на лекционната
зала), бяха обсъдени с участниците по време на клас.
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Също така, (някои) от количествените въпросници е възможно да бъдат
допълнени или заменени с качествена обратна връзка, събрана в час, което
също беше една от добрите практики в един от нашите казуси. Дори кратка
количествена обратна връзка може да бъде събирана по интегративен и
активиращ начин по време на обучение/ урок. Идеи как това да бъде направено
могат да бъдат открити в набора от методи QualiTools.

 QualiTools, раздел: Методи за обратна връзка
Методи за количествена обратна връзка напр.:
•

„Полева” обратна връзка”: участниците разиграват степен на съгласие с
предварително дефинирани твърдения

„Жив въпросник”: участниците разиграват степен на съгласие с
предварително дефинирани твърдения
Но и други методи, като „светофарна обратна връзка” или „ 1, 2, 3” могат да
бъдат приложени, за получаването на бърза, „измерима” обратна връзка (колко
души са съгласни, с кое от твърденията).
Методи за качествена обратна връзка могат да бъдат открити във всички
раздели на QualiTools.
•
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6 Как да се придвижим напред?
6.1

Да започнем – да подготвим почвата

Няма универсален начин да се тръгне по пътя към върхови постижения в
областта на образованието по отношение на подобряване на процесите на
преподаване и учене, както и на резултатите от тях. Както видяхме досега,
(бюрократичните) процедури по управление на качеството стигат само донякъде.
Следователно те трябва да бъдат контролирани, за да не задушат в развитие
процесите в класната стая/ залите за лекции/ лабораториите/ семинарите.
Както вече изтъкнахме, ще има смисъл да се работи по отделните елементи,
които съставят и подкрепят подхода QualiTools по цялостен начин – тоест
залагайки на различните му аспекти да се взаимоутвърждават. На практика
обаче, обичайно е необходимо да бъдат установени някои приоритети, в
съответстваща времева рамка, като енергията и ресурсите са насочени пряко
към специфични цели и дейности. В по-далечен план, могат да се предвидят
етапи на промяна, за да бъде подсигурено, че процесът няма да спре след
началните действия.
• Започването на пилотно въвеждане с „ранни застъпници”, тоест учители/
обучители, които са готови за такъв вид педагогическо и колаборативно
развитие на качеството, винаги е обещаваща стратегия, (и от
организационна, но и от психосоциална гледна точка – вижте по-долу).
• В същото време, пилотните проекти не трябва да вървят срещу политиките
на институциите – това ще ги задуши в зародиш или поне сериозно ще
попречи на успеха им. Ето защо е толкова важно основите за промяна да
бъдат положени на ранен етап, тоест чрез установяване на подходящи цели/
системи за качество и/ или чрез професионални схеми за развитие.
Подготовката на мениджърите за новия подход и привличането им за
„каузата” е важно, така че осъществяването на обучение по QualiTools за
управленските кадри може да бъде интелигентният начин да започнем.
В центъра на всички дейности трябва да бъде професионалното и доброволно
ангажиране на учителите/ обучителите.
6.2 Насърчаване на ангажираността и справяне със съпротивата
Като се има предвид, че преподаването/ обучаването са професии, при това
комплексни по характер, всякакви задължителни мерки за подобряване на
случващото се в класните стаи биха имали ограничен ефект. Затова е
препоръчително да се подбере подхода на доброволен ангажимент, за да може
учителите/ обучителите да бъдат увлечени и мотивирани да развиват своите
практики на преподаване и да се създаде обща основа и среда на
сътрудничество сред преподавателския състав.
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Насърчаването на ангажираността е, разбира се, парадоксално начинание, тъй
като вътрешната мотивация не може да бъде привнесена отвън. Все таки, има
различни подходи за управление на
професионалните промени, които са се
оказали от полза в практиката.
• Ясната и подробна информация по
време на въвеждащата фаза, (и не
само тогава),
е от решаващо
значение. Съпротивата до голяма
степен произлиза от незнанието и
(често необоснованите) страхове,
които то причинява.
• За много учители и обучители,
въвеждането
на
QualiTools
ще
означава не само пригодяване на ежедневната им практика, но и
възприемане на нов подход към начина, по който те разглеждат себе си като
професионалисти. Всичко това означава значителна промяна за съответните
професионалисти. Управлението на въвеждащите процеси трябва да вземе
това предвид, като осигури достатъчно време за всички ангажирани в тях да
се запознаят с промените. Новият подход трябва да бъде заложен в
професионалната идентичност и етика на учителите/ обучителите.
• Често най-обещаващият и необъркващ път напред е започващият с малки
стъпки и даващ възможност за натрупване на личен опит. Планът получава
подкрепа при успех на пилотните проекти, когато ползите от тях станат
видими и се споделят с другите колеги. Така че, не забравяйте, човешкото
любопитство може да бъде полезен инструмент за преодоляване на страха
от промяна.
• Сътрудничеството между колеги е средство и завършек на развитието на
качеството. Ако бъде набрана критичната маса „застъпници”, употребата на
QualiTools става начин на живот в организацията. Затова и трябва да бъде
подкрепяно по всеки възможен начин.
• Въпреки, че процесът на преподаване/ обучение остава по преценка на
учителите/ обучителите
и употребата на QualiTools е доброволна,
подържащите го дейности, като участие в програми за по-нататъшно
обучение и професионално развитие, могат да бъдат направени
задължителни, давайки ясен сигнал, че те са от важно значение за
институцията.
• Схемите за въвеждане трябва да бъдат структурирани и реалистично
планирани, което също значи, че те трябва да отличават напредъка и
постиженията – дори в случай, че на учителите/ обучителите се даде
свободата да работят със свое собствено темпо.
• И последно, но не по значение - винаги ще бъде от полза да бъдат осигурени
благоприятни условия и да бъде оказвана точната подкрепа в точния момент.
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7 Въвеждане на QualiTools – контролен списък
7.1

Как да започнем

 Започнете с малки стъпки и не бързайте: ако подходът QualiTools е съвсем
нов за Вас, може би било добре да започнете с известно експериментиране в помалък мащаб – дотолкова, че да не бъдат „изгубени от поглед” големите цели и
дългосрочни
перспективи.
Окуражавайте
и
направете
възможно
ентусиазираните учители/ обучители („ранни застъпници”) да направят опит с
QualiTools.
 Съпротивата и бойкотът на предстоящи
промени най-често произлизат от липсата
на информация. Ясното подаване на
информация за новите подходи и в какво се
състоят те, включително ползите за
учителите/ обучителите, е от решаващо
значение.
 Проведете обучение за всички. Важно е
и ръководството, и учителите/ обучителите,
които изпробват QualiTools да имат
необходимите познания и компетенции за
въвеждането на новия подход.
 Имайте доверие на дейности, тръгнали отдолу нагоре и ги подкрепяйте.
Покажете интерес и окуражавайте самоанализа и ученето от преживявания.
 Убедете се, че ресурсите са достатъчни. Най-важните от тях са времето и
възможностите за сътрудничество.
7.2

По пътя

 Осигурете постоянно внимание към въвеждането на QualiTools: пилотните
проекти са добро начало, но винаги съществува опасност дейността по тях да
остане изолирана или да „затихне”.
 Стъпка по стъпка окажете помощ за преодоляване на „рутинната изолация” на
учители/ обучители и правете оценка на резултатите от разгръщащото се
сътрудничество. Следете за спънки и нежелани ефекти и работете по решения
за премахването им.
 Разработете структури и процеси, които да допринесат за разпространението
на подхода QualiTools в институцията и за превръщането на пилотните проекти
в устойчива практика: използвайте обучения, семинари, конференции за
споделяне на (първите) резултати, насърчавайте различните форми на
сътрудничество и набирането на личен опит.
 Създайте „култура на качество” в институцията: подчертавайте
преимуществата, създавайте
възможности, оценявайте инициативата и
възнаграждавайте ангажираността. Направете необходимото комуникацията и
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решенията на ниво институция да съответстват на целите за подобряване на
преподаването и ученето на ниво класна стая.
7.3

Как да приключим (?)

 Ако сте създали достатъчно инерция и сте превърнали управлението на
качеството в начин за цялостно обхващане на базираните в класната стая
дейности по качеството, Вие сте постигнали високо ниво на резултатност.
 При все това винаги ще има нови предизвикателства, нов персонал и нови
ученици и те ще имат нужда от постоянна адаптация и развитие.
И така: има ли край този модел на качествен подход? Свържете се с нас, за да
ни кажете дали и при какви обстоятелства смятате, че вашата институция може
да „затвори” този процес.
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8 Литература и ресурси/ източници
8.1

Доклади по проучвания QualiTools

Доклад Австрия
Доклад Полша
Доклад Португалия
Доклад България
Доклад Великобритания
Синтезиран доклад от проучванията за O3 QualiTools
8.2 Примери за добри практики и методи
ДИКФО Форум Дидактика за висшето образование, Университет за приложни
науки Техникум Виена, www.dicfo.at, 23.3.2017 г.
Дъдли, Пийт (2014 г.): Проучване на урок: Наръчник. 4-то издание (актуална
версия). http://lessonstudy.co.uk/2015/11/download-a-free-copy-of-the-lessonstudy-handbook/, 30.5.2017 г.
Проучване на урок: един наръчник. Превод от английски на немски език на
„Проучване на урок: един наръчник”. (Дъдли, 2014 г.). Превод и редакция:
Ервин Мария Гирлингер; Томас Вагнер, Кристоф Вебер; lessonstudy.co.uk/2016/01/german-translation-of-the-lesson-study-handbook-isnow-available-to-download-for-free, 30.5.2017 г.
Тук могат да бъдат представени и Вашите примери. Моля, свържете се с автора,
за да осъществите включване в това ръководство.
8.3 Литература
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Крюгер; Том 6. Опледън Торонто: Издателство Барбара Будрих.
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овъзможностяването: Овъзможностяване на образованието, Изграждане
на разнобразие. 1-во издание. Основи на последващото образование.
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Бюл, Волфганг; Бестфатер, Хане; Фридрих, Верена (2011 г.): Самооценка в
преподаването: Наръчник за видимо учене и по-добро преподаване,
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Хети, Джон (2012 г.): Видимо учене за учители: максимализиране на
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Шьон, Доналд А Образоване на анализиращия практикуващ: Към нов план за
преподаване и учене в професиите. Първо издание. Поредицата за
висшето образование на Джоси Бас. Сан Франциско: Джоси-Бас, 1987 г.
Зиберт, Хорст (2009 г.): Дидактическа дейност в образованието за възрастни:
Дидактика от конструктивна гледна точка. 6-то преработено издание.
Основи на продължаващото образование, Аугсбург: Цил.
Зиберт, Хорст (2010 г.): Методи за образователна работа: Насоки за
активизиращо преподаване. 4-то актуализирано и преработено издание,
Перспектива практика. Билефелд: Бертелсман.
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