Tony Townsend: Lokálnost a globálnost – nové požadavky na efektivitu a zdokonalování práce školy

…„Když se vrátíme k tématu manchesterské konference z roku 1998, jež znělo Oslovit všechny, kdož se učí, musíme se znovu ptát, co takové heslo znamená. Zjišťujeme, že stejné téma by mohla nést konference ICSEI i dnes, ale museli bychom je jinak pojmout. V poslední kapitole knihy, která z konference vzešla, jsme pod titulem Školy třetího tisíciletí – vyhlídky a problémy efektivity a zdokonalování práce školy (Townsend, Clarke, Ainscow, 1999b) uvažovali nad tím, kam tyto procesy spějí. Snažili jsme se v ní nastínit změny v myšlení o školách mezi druhým a třetím tisíciletím. Může být poučné vzpomenout, co jsme tehdy uvedli, a podívat se, jaké změny – pokud vůbec – proběhly ve školství od doby, kdy Drucker tvrdil (1993, s. 209), že „žádné instituce nečekají tak radikální výzvy jako ty, které budou mít za úkol transformovat školu“. 



Charakteristiky škol druhého a třetího tisíciletí

Školy druhého tisíciletí
Second Millennium Schools
Školy třetího tisíciletíThird Millennium Schools
Školy poskytují formální vzdělávací programy, kterých se musejí žáci účastnit po určité minimální časové období.time on task
Lidé mají přístup k učení 24 hodin denně a 365 dní ročně skrze nejrůznější zdroje, z nichž jedním jsou školy.
Školy nabízejí široké kurikulární spektrum, které připraví žáky na různé životní situace.
Školy nabízejí úzké kurikulum zaměřené na gramotnost, základní početní operace a všeobecné technologické a profesní dovednosti.
Učitelé jsou od toho, aby „věděli“, žák se učiteli přizpůsobuje.
Učitelé jsou od toho, aby přizpůsobili vyučování potřebám žáka.
Školy jsou komunitami učících se jednotlivců, pomáhaji naplnit jejich potenciál.
Školy jsou učícími se komunitami, kde se podle konkrétních okolností každý (žáci, učitelé, rodiče, administrativní pracovníci) učí, ale i učí druhé.
Informace, které se žáku dostávají, jsou specificky odstupňovány, žák si je osvojuje v určitém pořadí. Všichni přijímají podobný obsah, dochází jen k omezené diferenciaci podle zájmů.
Přístup k informacím je dán schopnostmi a zájmy žáka. Jakmile si žák osvojí základní dovednosti, přijímané informace se značně rozrůzní.
Školy se formálně a funkčně příliš nezměnily od doby svého vzniku.
Formy a funkce škol doznaly dramatické proměny, resp. byly nahrazeny novými formami a funkcemi. 
Školy mají omezenou nebo žádnou interakci s těmi, kteří později zaměstnávají jejich žáky, stejně jako se členy komunity, v níž škola sídlí. 
Komunity jsou odpovědné za vzdělávání žáků i dospělých. Podnikatelské subjekty aktivně zasahují do rozvoje škol.
Školy jsou úspěšné, uvedou-li své žáky do některé z možných podob budoucího života – od okamžitého zaměstnání jako nekvalifikované síly po studium v rámci odborného terciárního vzdělávání.
Školy jsou úspěšné jen v případě, že si všichni žáci osvojí dovednosti potřebné pro uplatnění v proměnlivém pracovním, sociálním a ekonomickém klimatu a umějí se jeho proměnám přizpůsobovat.school climate
Instituce formálního vzdělávání jsou chráněny proti tržním vlivům.
Instituce formálního vzdělávání podléhají tržním vlivům.


Bylo by samozřejmě možné se dohadovat, zda školy roku 2010 patří podle této charakteristiky spíše mezi školy druhého, nebo třetího tisíciletí. Zajisté se něco pohnulo výrazně, například ve věci podléhání škol silám trhu, něco téměř vůbec, jako se nezměnila podoba škol, jak je dávno známe. Avšak otázka, kterou si skutečně musíme klást, zní, jak velká změna se ve školství odehrála a zda skutečně dokážeme držet krok s tím, co se děje v ostatních oblastech života…

… Zvládli jsme výzvu k posunu od kvalitního školského systému pro několik lidí ke kvalitnímu školskému systému pro většinu. Naší další výzvou je nyní posun od kvalitního školského systému pro většinu ke kvalitnímu školskému systému pro všechny. 

Už roku 1981 řekl Minzey, že předchozí školské reformy se podobaly přeskupení hraček v koši, ač naší skutečnou potřebou je nový koš na hračky. Potřebujeme se nyní posunout k další křivce S, která nás přiblíží školství univerzální kvality, v němž každý jednotlivý žák prožije úspěšnou zkušenost se školou. 

Jsem přesvědčen, že v rozpětí této nové křivky S bude nutno myslet i konat lokálně i globálně. Za tím účelem se opět musí změnit metafora pro školství – od akontability, která se zjevně neosvědčila – k sociální spravedlnosti a našemu konání ve prospěch kvalitního vzdělání světové populace. Dospíváme k poznání, že má-li nastat skutečné vzdělávání, nemůžeme mít školství pro několik bohatých a privilegovaných (preindustriální metafora), nemůžeme pojímat školy jako továrny (industriální metafora) nebo obchodní podniky (firemní metafora) a nemůžeme očekávat, že naše problémy vyřeší trh (akontabilita), nýbrž musíme vidět vzdělávání jako globální zkušenost s lidmi spolupracujícími ke zdokonalování sebe sama, místní komunity i planety jako celku. Zaměření musí být celosvětové, uspět musejí všichni lidé…”


Vývoj školství 

Období
Těžiště 
Skutečně vzděláváno
Převládající paradigma doby 
před 1890 
individuální
málo lidí 
myslet i konat individuálně 
70. leta 19. stol. – 1990 
lokální 
někteří lidé 
myslet i konat lokálně
70. leta 20. stol. – 2000 
státní 
hodně lidí 
myslet celostátně a konat lokálně 
80. leta 20. stol. – 2010
mezinárodní 
velká většina lidí 
myslet globálně a konat lokálně 
2010 – dosud
globální
individuálně všichni lidé 
myslet i konat lokálně i globálně


… Poukázal jsem na potřebu nových úhlů pohledu na oblast efektivity a zdokonalení školy. Je třeba nově definovat:
– koncepci efektivity tak, aby brala v potaz kontextuální otázky, které se na různých úrovních školství vynořují;
– měření efektivity tak, aby nebralo v potaz úzké výstupy, ale široké a založené na realitě lidské zkušenosti ve světě;
– struktury a implementaci výuky tak, aby brala v potaz komplexitu této zkušenosti;
– zkušenost výuky pro žáky na základě toho, co dnes víme o učení, kontextuálních vlivech a změnách daných globalizací a novými technologiemi;
– vzdělávání učitelů tak, aby bralo v potaz výše naznačené otázky efektivity v souvislosti s profesním vzděláváním a rozvojem učitelů a vedoucích pracovníků škol…

… K nové definici zkušenosti výuky pro žáky na základě toho, co dnes víme o učení, kontextuálních vlivech a změnách daných globalizací a novými technologiemi:
Odpovídá-li níže popsaná situace současnému stavu, co můžeme změnit, aby si druhá skupina vytvořila stejný postoj jako první?


Každé ráno se ve všech školách na světě scházejí dvě skupiny žáků, které se liší představou o tom, jak bude vypadat nový den. Jedni přicházejí do místa, které se jim líbí (škola), pracovat s lidmi, které mají rádi (učitelé), na něčem, co má smysl (učení) a v budoucnu přinese ovoce. Druzí přicházejí do místa, které rádi nemají, pracovat s lidmi, o nichž si myslí, že nemají rádi žáky, a na něčem, co nemá smysl pro budoucnost, která stejně neexistuje. (Townsend, 2007, s. 957)

