
Съвместно сътрудничество/учене и подкрепа на всички

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕКИПНОТО УЧЕНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ

Учителите се учат как да работят заедно като екип;
Съвместната работа и съвместното (колаборативно) учене (лице в лице или чрез ИКТ) са фокусирани
и подобряват процеса на учене и резултатите както на учениците, така и на учителите;
Учителите се чувстват комфортно да се обръщат един към друг за консултация и съвет;
Доверието и взаимното уважение са основни ценности;
Учителите заедно обмислят как да направят собственото си учене по-продуктивно;
Училището осигурява време и други ресурси за съвместна работа и съвместно (колаборативно)
учене;

Сътрудничеството и съвместното (колаборативно) учене са основен елемент на училището, което е учеща
организация, защото те допринасят за професионалното развитие на учителите и надграждане на
педагогическите им умения. Важно е да уточним, че не всички екипни дейности са съвместно учене. За да има
съвместно учене, членовете на екипа трябва да са провокирани да мислят и да действат заедно в работното си
ежедневие - да планират и реализират общи педагогически проекти, да си сътрудничат за постигането на едни
и същи учебни цели с учениците. Фокусът при съвместното учене не е върху ученето като самоцел, той е върху
споделеността и съвместния път, по който колегите вървят, за да постигат общи цели. В учещата организация
персоналът се научава да работи заедно и да учи съвместно – лице в лице и/или използвайки ИКТ – като
структурите, които позволяват съвместното учене, играят важна роля за повишаване на професионализма на
учителите и училищния ръководител. В училище, което е учеща се организация, колегите учат за своето учене
заедно. Те отделят време, за да обмислят:

Какво разбира всеки член на екипа за ученето и знанията, които са създали колективно,
Какви са условията, които подкрепят съвместното учене и трупане на знание,
Какво означава всичко това за начините (процесите, структурите), по които си сътрудничат.

Доверието и взаимното уважение са основни ценности при сътрудничеството и съвместното учене. Доверието
формира основата за сътрудничество между индивида и екипа. Когато хората се доверяват и уважават един
друг, различните инструменти за управление и контрол могат да бъдат сведени до минимум. Създаването на
организационна култура на доверие и уважение, в която съвместното учене и сътрудничество могат да
процъфтяват, включва повечето, ако не всички членове на организацията. Учещите организации изграждат
структури, които подкрепят сътрудничеството и съвместното учене - те осигуряват разпределение на задачите
и времето на участниците по начин, който позволява екипни срещи, време за съвместно планиране на уроци и
време за взаимно посещение на часове. В училищата като учещи се организации се очаква учителите да
споделят своите прозрения за ученето и преподаването със своите колеги. Те се срещат редовно, за да
обмислят заедно как да се справят с предизвикателствата и да решават проблеми и да научат как да подобрят
обучението на учениците и/или своята собствена педагогическа практика. Организацията на работата в
училище е така направена, че да насърчава сътрудничеството и диалога между учителите, като се очаква от
всеки учител да участва в редовни ПУО срещи, обучения, партньорски коучинг или наставничество. Всичко
това са примери за сътрудничество, което подкрепя съвместното учене на учителите. (вж. Пример 1).

Пример 1: Фондация LeerKRACHT, Холандия (холандската дума за учител)
Фондация leerKRACHT е създадена през септември 2012 г. като има за цел подкрепи изграждането на
капацитет у училищата чрез създаване на висококвалифицирани и високоефективни учители, както и да
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насърчи училищата да създават култура на непрекъснато усъвършенстване. Фондацията смята, че качеството
на учителите е ключово, а за да се създаде това качество, в училищата трябва да се създаде култура на
непрекъснато усъвършенстване (непрекъснато учене). До 2020 г. Фондацията успява да достигне до 5000
(от общо 8 700) училища в цялата страна. Ето и ключовите концепции, на които стъпва Фондацията в своята
работа:
Учителите работят заедно, за да подобрят своето преподаване, като училищните лидери служат като модел
за подражание. Три процеса на подобрение са основни за програмата:

● Наблюдения в класната стая и разговори за обратна връзка;
● Съвместно планиране на уроци;
● Седмични ПУО или “работни срещи”;

Тези ПУО срещи се основават на движението LEAN в производствената индустрия, където малки екипи
провеждат ежедневни срещи за подобряване на качеството. Подходът е подкрепен от редовни срещи за
подкрепа от Фондация LeerKRACHT в региона и от посещения на бизнес компании, които имат култура на
непрекъснато подобряване, т.е. са учещи организации. Тази инициатива на Фондацията към момента
(материалът е писан през 2016 г.) включва едно на всеки десет средни училища, едно на всеки три
професионални училища и стотици основни училища в Холандия.

Наблюдения в класната стая и разговори за обратна връзка

Системите за наблюдение на часове - групирането на учителите в малки групи или двойки с цел наблюдения в
класната стая и разговори за обратна връзка след тези наблюдения, са ключови за надграждането на
професионализма на учителите. Чрез тези партньорства учителите формират общност от учащи, които открито
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и конструктивно си предоставят обратна връзка за обучението в класната стая. Те споделят обща философия
за пряката връзка между поведението на учителите и резултатите на учениците и търсят начини за
подобряване на ученето чрез промени в подхода и инструментите, които ползват в класната стая. Чрез
системите за наблюдение на часове се създават условия за професионално израстване, което се случва
“отвътре”, без необходимостта от външни авторитети. Учителите работят в партньорство, наблюдават
преподаването на колегите в класните стаи с цел изпробване на конкретни стратегии за преподаване и
съотнасяне на случващото се в класната стая към общото разбиране за качествено учене и качествено
преподаване. Налице е атмосфера на съвместно сътрудничество, насърчаване и подкрепа един към друг, тъй
като чрез обратната връзка след урока се набелязват следващи стъпки за подобряване на качеството на
работата на колегите. Посещението на чужди класни стаи намалява изолацията, която обикновено изпитват
много учители. Говоренето за процеса на учене и преподаване в класната стая с перспектива, която няма за
цел оценка, вдъхновява учителите да мислят честно и открито какво правят и как биха могли да го направят по
различен начин.

Системата за съвместно наблюдение на часове е инструмент за взаимна подкрепа при въвеждане на нови
национални, регионални или училищни политики. Четирите ключови елемента на процеса на съвместно
наблюдение са:

1. Информационна среща/разговор преди наблюдение.
2. Събиране на данни в класната стая и анализ на урока.
3. Среща за обратна връзка.
4. Набелязване на следващи стъпки.

Култура на непрекъснато усъвършенстване. Училищата, използващи структурирано наблюдения на часове от
учители, които взаимно посещават класните си стаи, създават култура на учене и непрекъснато
усъвършенстване, която е ключова предпоставка за ученето на организационно ниво. Съвместното учене,
което се реализира при наблюденията на часове, позволява предизвикателствата, идеите и опитът да се
споделят в сътрудничество, а бариерите около професионалното усъвършенстване на учителите да бъдат
преодолени.

Съвместно планиране на урока

Съвместното планиране на уроци се отнася до съвместните усилия на учителите да планират уроците си в
нарочно организирани за целта срещи. Въз основа на своите размисли, споделен опит и дискусии, учителите
създават уроци и дейности за непрекъснато подобряване на процеса на преподаване и учене. Този модел
осигурява устойчиво подобрение в преподаването. Доказано е, че съвместното планиране:

Дава възможност за създаване на добри междупредметни връзки в рамките на обучението на един
клас;
Осигурява възможност на учителите за професионален диалог, който насърчава сътрудничеството и
доверието между колеги;
Подпомага учителите да се фокусират върху практическите проблеми на преподаването чрез търсене и
споделяне на доказателства за ученето на учениците в и извън класната стая;
Подкрепя разработването на учебно съдържание, в което могат да бъдат изпробвани нови
педагогически методи и инструменти;

Съвместното планиране на уроци с колеги дава възможност за споделяне на опит и принос на повече от един
учител при разработването на педагогическите ситуации. При него участващите учители се събират на едно
място (за предпочитане лице в лице, но може и онлайн), за да планират преподаването на новия учебен
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материал, упражненията и, въобще, педагогическите ситуации, които ще подкрепят по най-добрия начин
учениците в процеса на тяхното учене. Обърнете внимание, че фокусът е върху преподаването, както и върху
ученето. Дискусиите са фокусирани върху представянето на новия учебен материал, инструментите, чрез които
той се споделя с учениците, както и ресурсите, които ще се използват. На следващо място се дискутират
различните образователни ситуации, които дават възможност учениците да упражнят наученото в автентични,
близки до реалните житейски ситуации. Не на последно място, част от съвместното планиране на уроци може
да бъде и системата за проследяване на напредъка и оценяването на учениците, така че да бъдат използвани
обективни, прозрачни, адекватни изпитни материали, които проследяват нивото на усвояване на знанията и
уменията на учениците. В зависимост от честотата на срещите за планиране, фокусът на всяка отделна среща
може да бъде различен: при по-чести срещи ще се планират следващите един или няколко урочни единици,
при по-редки срещи ще се планират по-големи обеми от учебни единици, които предстои да бъдат
реализирани в следващия месец, раздел или срок.

Съвместното планиране на уроци не означава взаимно предоставяне на ресурси, въпреки че споделянето и
адаптирането на образователни ресурси може да се появи като продукт на педагогическите дискусии. Срещите
за съвместно планиране на уроци са насочени към подкрепа на професионалните разговори между учителите,
за да развият знанията си по учебните предмети, да разнообразят методите на преподаване и да се научат как
да използват ефективно учебните помагала.

Работни срещи с колеги
(Професионални учещи се общности)

Работните срещи с колеги във формат на Професионални учещи се общности помагат на хората, ангажирани с
училищното образование, да работят съвместно в демократични групи, насочени към споделяне, рефлексия и
анализ на педагогическата практика. Концепцията за ПУО е изградена върху доверието, необходимо за
участие в директни, честни и продуктивни разговори с колеги относно сложното изкуство на преподаването.
Структурирането на професионалните дискусии чрез алгоритми подкрепя ефективността на срещите и
допринася за активно участие на всички.

Професионалните учещи се общности предоставят структура за учителите да подобрят преподаването си чрез
споделяне на добри практики и даване и получаване на обратна връзка. Основната цел на дискусиите е
подобряване на ученето на учениците, като се изследват взаимовръзката между поведението на учениците и
техните резултати, от една страна, и поведението и подходите за преподаване на учителите - от друга страна.
Всяка ПУО група в училище се формира от 5-8 до 12 педагогически специалисти, които са готови да се срещат
ежемесечно, за да проучат както работата на учениците, така и работата на учителите, която е провокирала
съответно реакциите и ученето на учениците.

За всеки учител в ПУО срещите дават възможност за по-задълбочено разглеждане както на преподаването и
задаването на конкретни задачи, така и на реакциите и отговорите на учениците към тези задачи. Всеки учител
в ПУО групата споделя своя опит в класната стая, като оставя пространство колегите му да коментират какво
виждат като плюсове в подходите и преподаването и ключово - какво им липсва в представения подход на
преподаване. В резултат на дискусиите в ПУО срещите, все по-малко учители извеждат аргументи като
времето, пълнолунието или хормоните на учениците, когато даден урок не даде очакваните резултати. Вместо
това, чрез дискусиите и приложението на идеите от колегите, преподавателите успяват да подобрят
разбирането на учениците, тяхната мотивация и, като цяло, да повишат качеството на ученето.

ПУО срещите са катализатор за промени в преподаването, ученето, културата и климата на учебните общности
в различни училища. Ето три примера.
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➢ Колегите в ПУО дават обратна връзка
Гимназията Felix Varela Senior в Маями, Флорида, е на две години. През 2000–2001 г. В училището има само
9-и и 10-и клас, а през септември 2001 г. се добавя 11-и клас, като към онзи момент в училището вече има
повече от 3000 ученици. Всички 145 преподаватели, включително 11-те обучени ментори и обучители,
участват в ПУО срещи и използват алгоритми за срещите, чрез което си дават съвместна обратна връзка, за да
подобрят своето преподаване.

Учителката по природни науки, например, беше дала на учениците си възможността да създадат книги с 3Д
изображения (изскачащи от всяка страница) вместо междинен изпит по География. Учениците проявиха
ентусиазъм и отделиха значително време в изработката на книгите, но резултатите, които постигнаха не бяха
на достатъчно високо академично ниво - оказа се, че учениците са вложили много повече за физическата
изработка на книгите, отколкото за проучване и създаване на информационните материали по География. В
резултат на това, учителката обмисля да се върне към предишната си практика да преподава уроците в
лекционен формат, макар да осъзнава, че това ще намали мотивацията на учениците. В крайна сметка,
учителката споделя своя план за дейностите с учениците, рубриката, която е създала за оценка на крайния
продукт (книгите), както и самите продукти, изработени от учениците на една от срещите в нейното ПУО.

По време на сещата ПУО-то използва алгоритъм за преглед и даване на ОВ към учителката. Колегите,
преподаващи различни учебни дисциплини, разгледаха заданието и работата на учениците, задаваха въпроси
и коментираха, докато представящият учител седеше извън групата и си водеше подробни бележки. В края на
сесията учителката по География реши, че ще подобри задачата, вместо да я изостави. Колегата по изкуства й
беше помогнал да види стъпките, които е пропуснала, за да обясни целта на заданието и да предостави
инструкции. Колегата по език беше допринесъл с разработването на детайлна рубрика, която да сложи силен
акцент върху академичната работа на учениците, като остави по-малко точки за творческите и художествени
аспекти на крайния продукт. Всички идеи, които учителката получи, бяха систематизирани и чрез тях идеята за
проект бе подобрена и реализирана от учениците при постигане на необходимите академични резултати.

➢ Колегите в ПУО намират нови решения
В началното училище C. W. Henry във Филаделфия, Пенсилвания, директорът и ПУО лидерът Карол Неджман
насърчават учителите да представят дневници за планираните си уроци, вместо традиционните тематични
разпределения, както и протоколи за обратна връзка, които целят да насърчат сътрудничеството и да помогнат
на учителите да намеря иновативни решения na предизвикателствата на преподаването. Например, едно от
ПУО-тата използва адаптиран алгоритъм за „консултиране“, за да предостави обратна връзка на учител, който
иска помощ с неприемливо поведение на конкретен ученик в час. В професионалната дискусия по време на
ПУО среща чрез използването на алгоритъма, учителите успяха да преминат отвъд етикетирането на ученика с
реални или предполагаеми дефицити и изследваха проблемното поведение на ученика от гледна точка на
стимулите и посланията, които получава от учителя.

Докато представящият учител си водеше бележки, нейните колеги се чудеха на глас дали тя може да е
прилагала твърде много стратегии наведнъж, вместо да остави време за една интервенция, да даде своя
резултат, преди да се въвежда следващата. Едновременното използване на разнопосочни стимули може да
действа объркващо, а не структуриращо на ученика. Други колеги споделиха предположението, че
нежелателното поведение може да се дължи на скука и нуждата от по-предизвикателна работа, която да
ангажира точно този ученик. Трети колега повдигна въпроса дали учителката е загрижена повече за
въздействието на ученика върху другите, отколкото за лошото му поведение. Този въпрос помогна на
споделящия учител да пренасочи вниманието си върху причината за лошото поведение на ученика, вместо
върху неговите разрушителни ефекти. ПУО срещата за обратна връзка помогна на представящия учител да
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намери по-ефективни начини за подпомагане на ученика, включително по-тясно ангажиране на родителите
със ситуацията на ученика. В края на срещата всички учители се обединиха около идеята, че следването на
протокола за консултиране им е помогнал да търсят реалните причини за поведението на ученика, вместо да
се фокусират върху конкретните негативни ефекти върху учебния процес

➢ Колегите в ПУО създават общност
Горните примери предлагат само бърз поглед върху ползите от създаването на рефлективни учебни общности
в училище. Структурата и форматът на ПУО срещите създават възможности за колегите да поставят под въпрос
собствената си практика, като търсят гледна точка и идеи на своите колеги. Работата в ПУО е задълбочена и
ефективна, тя предизвиква учителите да подобрят своята преподавателска практика и да доведат до
промените, от които се нуждаят училищата. ПУО общностите са организирани от колеги, които споделят една
обща цел - подобряване на ученето за учениците, като осигуряват доверие, подкрепа и обратна връзка от
съмишленици, които не спират да учат.
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