+

Com superar
les resistències
i garantir la
qualitat?

DIGNA COUSO
@dignacouso

CRECIM – UAB

APRENENTATGE
DOCENT ENTRE IGUALS

+ QUÈ ÉS LA OBSERVACIÓ ENTRE IGUALS?
Un procés de reflexió,
tant individual com col·lectiva, orientat a
millorar professionalment
a partir d’observar altres docents i permetre qee
altres docents t’observin.

+ QUÈ ENS SUGGEREIX ALS DOCENTS?

+ PER QUÈ ÉS UN BON MODEL DE

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL?

Auto-analitzar-se
professionalment

Com són els
meus alumnes
sense mi?

veure el que
normalment no pots
veure de “casa teva”
n Regalar-te un temps per
pensar on normalment
només tens temps de fer.
n Aprendre de tu mateix
amb els altres i a través
Què fa ell/a? Com ho
del altres.
fa? Com li resulta?

Què s’està fent
en el meu
context?

n Poder

Per què crec que ho
fa així? ...

I jo com
ho faig?
Com em
resulta?

+ PER QUÈ ÉS UN BON MODEL DE

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL?

Construir un discurs i
mirada col·lectives
n Identificar

allò que fem
similar i ens uneix.
n Explicitar allò que fem
molt diferent i ens
separa.
n Facilitar arribar a
consensos.
n Entendre la importància
de les evidències en
aquestes decisions

Jo no li dono tanta
importància al soroll ...
És tan important?
Veig que tots
tenim
problemes a
certes hores ho
fem com ho
fem!

Quina diferència de
clima d’aula! Profe
tranquil, alumnes
tranquils...

+ QUÈ CAL PERQUÈ FUNCIONI? (1)
n CONFIANÇA!!!!
n La

confiança és el factor més
important en la formació de
comunitat docent (Stoll & Louis
2007, Couso 2016)

n Desenvolupar-la
n Acció: adressar

requereix:

el tema
explícitament des del principi
n Temps: entendre que trigarà a ser
real del tot

+ QUÈ CAL PERQUE FUNCIONI? (2)
n EINES,

ESPAI I TEMPS

Diaris d’observació i reflexió, plantilles
d’observació, contractes de “feedback”, …
n Espais de formació, facilitar canvis
d’horari,...
n

n ESTRATÈGIES

i LIDERATGE

Identificació de reptes i fortaleses
individuals i conjunts (dinàmiques)
n Progressió del grau d’observació i
feedback i de l’objectiu: explorar,
aprofundir, millorar (planificació)
n Detecció de necessitats de formació
concretes (expertesa)
n

n…

+ QUÈ CAL PERQUE FUNCIONI? (3)
n VALORS
n

Aprenem dels iguals sobretot quan NO són tan
iguals ...
n

n

importància de respectar i valorar la diversitat
també a la sala de profes, d’entendre que ens
uneixen més coses que ens separen.

A educació els canvis són lents, l’aprenentatge
és lent, de grans i petits
n

Si volem que hi arribin tots (p. ex. tot el claustre) hem
de consensuar, negociar i tenir paciència.

n EVIDÈNCIES
n

/ AVALUACIÓ

Hem de donar a importància a produir
registres, recollir evidències, ...
n

Superar el “jo crec” “tu creus” i passar a “com ho
sabem o ho podríem saber?”
n

Aquí la recerca educativa hauríem d’ajudar més
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