
Kata Okulu Nedir?

Bir KATA okulu, Gelişim Katası / Kata Koçluğu konularıyla ilgilenen herkes için bir
buluşma noktası oluşturur, böylece  birlikte çalışarak daha büyük şeyler
başarabiliriz.  Gelişim Katası, bilimsel düşünceyi geliştirmek için bilinçli bir
uygulama sürecidir.

KATA Okul Manifestosu
 
Geleceği göremiyoruz ve bu bizim için sorun değil. Her ne kadar hedeflerimize
giden yolun tam olarak ne olacağını ön göremesek de, onlara doğru yaklaşmanın
etkili bir yolunu deneyimleyebiliriz.
 
Bir Yaşam Becerisi Olarak Bilimsel Düşünme

Bilimsel düşünme, şu anda öngörülemeyen ve karmaşık alanlardan geçerken
hedeflerimize doğru yönlendirilen en etkili araçtır. Çünkü bizi belirsizlik karşısında
daha uyumlu ve yaratıcı kılar. Bilimsel düşünme, bizi algılarımız tarafından
kandırılmamızı önlemede, yardımcı olur.
 
Bilimsel düşünme, kontrol edemediğimiz veya tahmin edemediğimiz,  karmaşık bir
dünya hakkında sürekli merak içerisinde kalarak, onu daha iyi anlamak adına, bizi
bir sonraki adımı atmamız için yönlendirir. Kısacası bilimsel düşünme, bir sonraki
aşamada ne olacağını tahmin etmekle, aslında gerçekte ne olduğunu
görmemizle ilgili bir karşılaştırmadır, bu farklılıktan ne öğrendiğimize dayalı bir
uyum sağlamalıdır.
 
Herkes Pratikte Bilimsel Düşünmeyi Öğrenebilir

Biz, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek için öğrenmek isteyen ve
uygulamaya istekli olan herkesin bu yeteneğe sahip olduğuna inanıyoruz. Hepimiz,
bir bilimsel düşünme modelini planlı uygulama rutinleri ile birleştirerek, bilimsel
düşünme becerisini kazanabiliriz. Biz eski yolun yerini alan yeni bir yol uygulayarak
alışkanlıkları değiştiriyoruz.

Gelişim Katası, pratik, dört aşamalı bir bilimsel düşünme modelidir.  Her bir adım,
Başlangıç Katası adıyla bireylere, takımlara ve organizasyonlara bu modeli
içselleştirerek işler hale getirmek için yardımcı olan yapılandırılmış uygulama
rutinlerine sahiptir. Koçluk Katası, Gelişim Kata kalıplarını öğretmesi için Başlangıç
  Katasını içerir.
 
Başlangıç Katasını uygulamak, yeni düşünme ve hareket etme alışkanlıkları
geliştirmeye başlamamıza yardımcı olur. Bunlar bir başlangıç   noktasıdır ve bunları
uygulamak, sabit hale gelmek anlamına gelmemelidir, ancak onun yerine seni
yeni bir yola sokar.



 
Kaynaklar Merkezi Olarak KATA Okulu
 
Bir KATA Okulu, kaynaklar, iletişim ağı oluşturma ve Gelişim Katası ve Koçluk
Kata'sını uygulayan veya onlarla ilgilenen kişilere destek olmak için, bir merkez ve
bilgi kaynağıdır. Kaynakları bir KATA Okuluna getirebilir ve KATA Okulu'ndan
alabilirsiniz. Amaç, her yerde insanların daha fazla, bilimsel düşünme ve hareket
etme yollarını uygulamasına yardımcı olmaktır, böylece kendimizi ve toplumu
hayal edebileceğimizin en iyisine ve daha fazlasına doğru geliştiririz.
 
Herkes bir KATA Okulunun parçası olabilir.  Sorumluluk almaya istekli olduğu
sürece herkes bir KATA Okulu kurabilir. Tek resmi gereklilik, bu bildiriyi kabul etmek
ve yayınlamaktır.
 
KATA Okulu Taahhüdü

Bir KATA Okulu, çeşitli kuruluşlardan, farklı bir çalışan topluluğunu bir araya getirir.
Kazandığınız dersleri ve deneyimleri başkalarıyla paylaşın. Sizin Kata Okulunuzu
kurmaya yardımcı olması için bilgi alışverişi yapmaya çalışın. Ve diğer KATA
okullarını da destekleyin.
 
Bir KATA okulu aracılığıyla sunulan ve paylaşılan içerikler, Kata Kodu ruhuna uygun
olmalıdır :
 

1. Koşullar tahmin edilemez.
2. Öğrenme alanının tadını çıkarın.
3. Yönü anlayın, mevcut durumu kavrayın, bir hedef durum belirleyin, hedef

duruma doğru deney yapın.
4. Yeni başlayanlar, Başlangıç   Kata'yı tam olarak uygularlar.
5. Koç olun, koçunuz olsun.

Bir KATA Okulu "halter beyni" logosunu kullanabilir. Bir KATA Okulu kendi kârını
yapmakta özgürdür. Karların diğer kuruluşlara transfer edilmesine gerek yoktur ve
KATA Okulunuzun operasyonel maliyetini karşılamaya gidebilir ve KATA okulunuzu
büyütebilirsiniz.
 


