
Цикъл на управление на качеството на ученето

За да могат училищата да реагират по-бързо на променящата се външна среда, да приемат иновации във
вътрешната организация и в крайна сметка да подобрят резултатите на учениците, е необходимо да работят
като „учещи се организации“. Идеята за учеща се организация започва да набира популярност в края на 80-те
години, като повечето учени я виждат като концепция на много нива, включваща: индивидуално поведение,
работа в екип, структури и практики на организационно ниво, както и култура на учене за всяко от тези нива.
Ключов елемент на учещата организация е умението да се управлява процеса на учене като се отчита
качеството на педагогическите практики, които се прилагат, съпоставени с желаните цели и получените
резултати. Цикличността в управлението на качеството се изразява в постоянното редуване на 4 стъпки:

1) систематично и целенасочено събиране на данни за педагогическите практики и резултатите;
2) обобщение и анализ на събраните данни;
3) вземане на решения за промяна на педагогическите практики, за да съответстват на стандарта за качество в
по-голяма степен и/или да се повиши ефективността;
4) изграждане на капацитет за приложение на новите практики и въвеждането им в работата на индивидуално
и групово ниво.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Училищата като учещи се организации разработват процеси, стратегии и структури, които позволяват учене и
ефективна реакция в несигурна и динамична среда. Те организират работата си така, че да проследяват
резултатите от ученето и да ги съизмерват със заложените цели (стандарт за качество + реално постигнати
резултати); да анализират и адаптират подхода си на работа с цел повишаване на ефективността, като
променят отделни практики в класната стая или цялостно преструктурират начина, по който учителите работят
с учениците или помежду си. Без такива механизми една обучаваща се организация не може да процъфтява.

1. Събиране на данни.
Ефективното използване на данни от учители, училищни ръководители и помощен персонал заема централно
място в процесите на подобряване на училището. Когато училищата и училищните системи увеличат
колективния си капацитет да събират разнообразни и задълбочени данни относно ученето и преподаването в
училище, имат възможност да изследват как техните интервенции влияят върху резултатите на учениците и да
адаптират действията си, за да повишават ефективността. В процеса ключов елемент имат:
➢ Данни за постигнатите резултати: текущи оценявания, външни оценявания, различни данни,

отразяващи развиването на умения у учениците и постигане на образователните цели по всички
ключови за училището параметри.

➢ Данни за качеството на педагогическите практики, събирани във връзка с общото разбиране на
преподавателите в училището за стандарта на качествено учене на учениците. Тук се включват и данни
за образователните методи и инструменти, които се прилагат спрямо даден ученик или даден клас,
вкл. образователни цели, използвани ресурси в образователния процес; ключови образователни
структури, в които участват учениците и учителите;
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Данни за постигнатите резултати
Използват се както количествени, така и качествени методи за събиране на данните за резултатите на
учениците. Особен интерес през последните десетилетия събира въпросът за обективното измерване на
резултатите, свързани с овладяването на различните умения от учениците, което включва правилното
определяне на степента, в която дадено умение е усвоено в даден момент. Това са т.нар. “мета цели” или цели,
които надхвърлят знанията на учениците по конкретен учебен предмет. Не по-малко важно е и събирането на
данни за развитие на цялата училищна общност, които могат да обхващат редица институционални цели като
изграждане на благоприятна училищна среда и училищна култура, насърчаваща ученето и развитието. Това са
все цели, които все по-често заемат централно място в училищните планове за развитие и предполагат
събиране на данни, които надхвърлят средноаритметичните резултати от тестването на учениците, резултатите
от НВО и ДЗИ или срочните и годишни оценки на учениците. За събирането на данни във връзка с тези
институционални цели, както и е необходимо училищата да формулират много конкретни измерители и
системи за събиране на специфичните данни - задача която е постоянно предизвикателство пред учещите се
организации.

Данни за качеството на педагогическата практика
Събирането на данните за качеството на педагогическата практика е тясно свързано с определения стандарт за
качество на ученето, към който се придържа училищният екип. Тъй като водещи методи за събиране на данни
за качеството на педагогическата практика са наблюдението, оценката и самооценката, ключова роля в
процеса играе общото разбиране за качествена практика между педагогическите специалисти в училище.
Изясняването на ключовите принципи, на които се основава качествената педагогическа практика, и
стремежът към уеднаквяване на разбиранията кои конкретни поведения на учениците, съответно на учителите
демонстрират тези принципи стоят в основата на процеса на събиране на коректни и обективни данни. Повече
за създаването на стандарт за качествено учене в училище вижте ТУК.

Наблюдението на педагогическата практика се реализира чрез наблюдение върху взаимодействията между
учениците и учителите и съпоставянето на наблюдаваните конкретни поведения (думи и действия) или липса
на поведения с получените резултати. В основата на учебния процес са именно взаимодействията между
учениците и между учениците и учителите, защото те създават условия за надграждане на личния опит и
демонстриране (приложение) на наученото в училищната среда. При събиране на данни от наблюдения е
ключово екипът учители да разполага с единен инструментариум, който да ползва при записването,
систематзирането, а по-късно и при анализа на събраните данни.

Поради силно субективния характер на наблюдението и възможните произтичащи от това трудности се налага
учителите да инвестират допълнително време в изчистването на концепцията какво, защо и как се наблюдава
в педагогическата практика. Придържането към даден стандарт за качество улеснява процеса, защото дава
отговор на въпроса “какво”. Въпросът “защо” намира отговор в училищния план за развитие и поставените в
него цели, които би следвало да са в основата и на стандарта за качество. Остава въпросът “Как училищният
екип събира информация за наблюденията по единен, структуриран и систематизиран начин?” Обединението
около конкретен инструмент, например “бланка за наблюдение на часове” със съответните ключови точки и
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реквизити е първата стъпка в тази посока. Следващата стъпка е изясняване на процесите и процедурите, по
които се събира тази информация, както и ангажираните в процеса лица. Всичко това може да бъде обединено
в единен училищен план/система за наблюдение на педагогическата практика, който дава рамката на
наблюдението и събирането на данните по начин, който ще подпомогне по-нататъшния анализ на тази
информация. Целите на наблюдението, разбира се, са свързани с отчитане на степента, в която
педагогическата практика отговаря на поставения стандарт за качество, от една страна, както и доколко води
до желаните резултати.

Оценката и самооценката по отношение както на процеса, така и на постигнатите резултати от ученето, са
други ключови инструменти за събиране на данни относно качеството на педагогическата практика. Личните
виждания на ключовите участници в училищния живот - учители, ученици, родители, техните нагласи и
възприятия могат да бъдат основен източник на информация, който информира вземането на решения в
училище. В процеса на оценяване на качеството на педагогическата практика се създават условия за
страничен, независим поглед върху случващото се в училище, а в процеса на самооценка се дава възможност
за рефлексия и осмисляне на личните нагласи и действия, довели до даден резултат.

2. Обработка и анализ на данните
Училищата, които събират богат набор от данни, т.е. “знание” какви са процесите и до какви резултати водят,
са направили първата крачка към превръщането си в “учеща организация”. Следващата стъпка е анализът и
обработката на тези данни, направени съвместно - при разговори, дискусии и обсъждания. Само чрез
споделяне и обмен на хипотези и идеи, могат да се развият съответните знания и готовност за промяна в
членовете на училищната общност. Затова, за да се появи култура на постоянно учене, училищата трябва да
създадат структури за редовен диалог и споделяне на знания между персонал и други заинтересовани страни,
като родители, членове на общността и бизнеса, когато е уместно. На следващо място, училищата трябва да
гарантират, че техният персонал има капацитет да анализира и използва данни за подобряване и, където е
необходимо, трансформиране на съществуващата практика. Това е от съществено значение, тъй като научните
данни показват, че в много училищни системи капацитетът за систематично събиране, анализиране и обмен на
знания и учене – независимо дали се използват ИКТ или не – е недостатъчно развит. Персоналът трябва да
може да използва данни и информация от множество източници (например от ученици, родители, анкети на
учители, партньорски проверки, преподаване в екип), включително чрез ИКТ, за да получи обратна връзка
относно ученето и преподаването и разпределението на ресурсите.

Учещите се организации изграждат училищни структури, които създават регулярни възможности за събиране
на данните, тяхното обсъждане и задълбочаване в хипотези относно това на какво се дължат тези данни.
Редовни срещи на учителите за споделяне на педагогически цели и подходи за постигането им в процеса на
преподаване под формата на Професионални учещи се общности или Методическите обединения могат да
обслужат нуждата от обработка и анализ на данните.

Правилното събиране, подреждане и структуриране на информацията, стои в основата на анализа на данните,
а информационните и комуникационните технологии дават много готови решения в тази посока. Училището
може да използва общо облачно пространство, за да събира на едно място различните данни, или да
експериментира с разнообразни платформи за събиране на информация от учители, ученици, родители и
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други заинтересовани страни. ИКТ технологиите дават много бързи и готови решения, които подкрепят
анализа на данни, като свеждат до минимум времето за събиране, структуриране, визуализиране на
информацията. Автоматичното генериране на таблици, схеми и графики улесняват много процеса на анализ,
поради което все повече училища инвестират в обучението на учителите да ползват широк набор от ИКТ както
в преподаването, така и в съвместното сътрудничество с цел обработка и анализ на данни.

3. Адаптиране на педагогическата практики за съответствие със стандарта за качество на
ученето и повишаване на ефективността

Педагогическите практики, използвани в класната стая, трябва да се адаптират и актуализират редовно въз
основа на събраната и анализирана информация. При въвеждане на промените се вземат предвид “научените
уроци” от приложението на практиките в училище до момента, адаптират се целите и подходите така, че да се
създадат условия за подобряване на ученето, съответно - за повишаване на образователните резултати.
Добрите практики, идентифицирани в рамките на наблюдението, оценката и самооценката, могат да се
разпространят сред повече учители в училището и извън него и/или да бъдат използвани като основание за
подкрепа на учителите, които ги прилагат, да задълбочат съответните взаимодействия и интервенции с
учениците, за още по-голямо подобряване на резултатите. Практиките, които не съответстват на стандарта за
качество или не водят до желаните резултати могат да се използват за набелязване на области за
професионално развитие на конкретни учители, и дори цялостно преосмисляне на теорията на ученето1, която
се прилага в училище.

Ясната визия и посока на развитие на училището са в основата на процеса по вземане на решения и
въвеждане на промени в организацията на ученето за учениците. Промените могат да адресират подхода и
подкрепата към конкретни ученици, работата с учениците на ниво класна стая или реорганизация на ключови
училищни структури, в които участват учителите. Колкото по-голяма е промяната и колкото повече хора
засяга, толкова по-трудно и ресурсоемко е въвеждането ѝ в училище. Лидерският екип на училището трябва
да управлява добре процеса на въвеждане на промените, за да се увери, че увлича ключовите хора, от които
се очаква да реализират промяната, от една страна и да им предложи адекватна професионална подкрепа с
цел надграждане на уменията и капацитета им, за да се справят с новите очаквания, роли и задачи, от друга
страна. Преди да се пристъпи към интегрирането на всички нови решения в училищния живот е необходимо
внимателното планиране на конкретни, измерими, постижими и ориентирани към резултати цели, както и
набелязване на конкретни действия, отговорни лица и срокове, в които да се реализират новите планове.

4. Изграждане на капацитет за приложение на нови практики и въвеждането им в
училище

При приложение на новите структури и практики в една учеща организация са необходими всеобхватен дух
на проучване, инициативност и желание за експериментиране с нови идеи и инструменти за работа. За да се
възползват от този дух на проучване, професионалистите трябва да могат да работят в състояние на

1 Теорията на ученето в училище са ключовите принципи, на които преподавателите в институцията изграждат
учебната среда, следвайки определени предположение относно това какви конкретни дейсвия - на макро ниво - в
училище, средно ниво - в класната стая и микро ниво - спрямо конкретен ученик следва да се прилагат, за да се
постигнат съответно желаните резултати.
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несигурност, да се стремят да не правят бързи заключения, преди да разполагат с достатъчно данни и да се
научат да задават все по-фокусирани въпроси.

Търсенето на по-преки пътища, които водят до желаните резултати, е процес, който носи несигурност,
защото кара учителите да излязат от утъпканите пътеки на знанието, на което са се уповавали до
момента, да променят нагласата, подходите и уменията си за работа и да изследват внимателно
резултатите, които ще получат в резултат на въведените промени. Изисква се определена смелост от
страна на учителите да работят в подобна несигурност, както доверие и култура на обмен на
информация, които създават култура на учене от грешките - ключов елемент на всяка учеща
организация, за който може да прочетете повече ТУК.

Необходимо е и търпение за устойчиво и постоянно интегриране на новите практики, за да се даде
възможност да станат част от училищната култура, да разгърнат потенциала си и да постигнат желания
резултат. Не можем да очакваме че 1-2ма учители, които за първи път прилагат интердисциплинарен
подход в 3-4 учебни часа един или два пъти годишно ще постигнат значителен напредък с учениците
си. За такъв напредък е необходимо количествено и качествено натрупване на знания, умения и
практика, за да може да се усетят значителни резултати.

Фокусираните въпроси, на които екипът в училище търси отговор в процеса на приложение на новите
идеи и практики, са друг ключов елемент при приложението на нововъведенията в училище. “Кои
данни от обективната действителност си заслужава да бъдат събирани? “Как да оптимизираме
процеса на събиране на данните?”; “Как да организираме анализа и вземането на нови решения по
оптимален начин?” - Именно търсенето на отговор на подобни въпроси, анализът и рефлексията върху
отговорите, до които екипът достига, водят съответно до “завъртане” на цикъла на учене в учещата
организация. Изкуството да се задават правилните въпроси и да се решават предизвикателствата с
намиране на отговорите им влияе силно върху способността за учене на организацията.

В процеса на интегриране на нови педагогически практики ключова роля имат училищните структури, които
подкрепят развитието на професионалния капацитет на учителите. Тъй като ученето в организацията е
свързано с ученето на отделните индивиди и групи от професионалисти, създаването на подходящи условия за
развитие и учене на учителите е част от отговорностите на лидерските екипи в учещите организации.
Подборът на теми, формати за учене и хора или организации, които подкрепят процеса на учене са от
ключово значение за крайния резултат от ученето на учителите и, в крайна сметка, постигането на целите му -
промяна в педагогическата практика. В този процес ключова роля има правилното определяне на нуждите от
професионална подкрепа на всеки един от учителите, умението за набелязване на подходящи форми на
продължаваща квалификация (вътрешноинституционално или чрез доставчик). На следващо място, ключова е
мотивацията на отделния учител да участва в съответната форма на професионална квалификация.
Лидерските екипи могат да приложат редица стратегии за ангажиране и мотивиране на учителите, като ясното
и категорично определяне на целите, процеса и последствията, както и прозрачността при комуникацията, са
от съществено значение при подкрепа на учителите, които първончално проявяват съпротиви към промяната.
Отбелязването на напредъка, празнуването на успехите и възможността за рефлексия и осмисляне на
изминатия път са други елементи на подкрепата, която лидерският екип може да окаже на учителите в процеса
на тяхното учене и професионално развитие.
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В обобщение, учещите организации управляват качеството на учене като целенасочено, осмислено и
последователно прилагат четирите стъпки от цикъла на учене, подкрепяйки всички в училище да задълбочават
разбирането си това какво означава качествена педагогическа практика в съответния контекст. На следващо
място, учещите организации идентифицират и надграждат качествените педагогически практики, правейки ги
по-достъпни за повече учители, като едновременно с това идентифицират и подменят некачествените
практики с нови, стимулирайки ученето и професионалното развитие на ангажираните педагогически
специалисти.
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