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I. ФОРУМ „Управление на качеството и социалното възпитание“

• Теми:

1. „Единство в многообразието в дигиталния и физическия свят“

2. „Общуването и личностният интегритет“

ФОРУМ „Качество и измеримост“

• Теми:

1. Стандарти, критерии, измеримост

2. Инструментариум – тест, проект, самооценка / инструмент за качество



Актуалността на проблема е в динамично променящата се реалност, силната ресурсна зависимост, развитието на технологиите,

глобализацията, новата концепция за образование, цели, политики и модели за тяхното реализиране, като една от политиките за

реализиране целите в образованието е управление на качеството.

• Управлението на качеството предпоставя рефлексия за реалностите в образователната институция, в контекста на

устойчивото й развитие, в съответдтвие с потребностите.

• Управлението на качеството е визия за институцията, като стратегията й на развитие е с цели и политики за интелигентен и

устойчив растеж, осигуряваща равен достъп до качествено образование.

• Управлението на качеството в образователната институция систематизира процесите на управление за постигане качество на

образователния продукт и услуга, в аспектите: управление /мениджмънт; управление на ресурсите; мониторинг.

• Качеството е измеримо, чрез утвърдените система за качество, система за мониторинг, алгоритъм за управление на

качеството и стратегия за динамично развитие на институцията, основаващи се на стандартизация с предварително положени

стандарти, индикатори, критерии, които са променлива величина, проследаващи функционирането и динамичното равновесие на

институцията.

• Качеството е динамична характеристика на институцията и направляван процес в стуктурите на институцията.



• Управлението на качеството е по-скоро начин на мислене и необходимост от непрекъснато обучение и 
ефективен контрол – мониторинг. (Ишикава, К 1994).

Организацията е система, която на входа си получава ресурси, преработва ги и ги връща във външната среда като
продукти- стоки и услуги- удовлетворяване на определени социални потребности.

Управлението е информационен цикъл, без който управлението не е възможно.

Философски подход – способност на системата да превръща всяко външно въздействие в основен фактор за
собственото й запазване , приспособявайки се към него или приспособявайки го към себе си.

Системен подход – целенасочено взаимодействие и въздействие върху организацията за постигане на предварително
формулирани цели;

Кибернетичен подход – управлението е процес на получаване, преработване, предаване на информация и обратна
връзка.

Целта на управлението е да поддържа системата в динамично равновесие.

Управлението е информационен цикъл при два подхода – функционален и кибернетичен, а мениджмънтът е
администриране, концептуално мислене, лидерство с един подход – функционален.

Мениджмънтът е процес на рационализъм, логика, интуиция и размишления.







Мониторингът е част от интегрирани политики

за непрекъснат процес за наблюдение

качеството в институцията. Принципното

реализиране на мониторинга е / следва:

- формулиране на целите;

- определяна на стандартите/критериите;

- реализиране на дейностите в съответствие със

стандартите;

- анализ, хипотези, политики за коригиращи

действия.

Оценката има цикличен характер.
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Формулиране на алтернативни решения на 

проблема 

Избор на най-оптимално решение 

Програмиране на решението 

Оценка и контрол на ефективност на решението 

Целенасочено  изучаване на проблема 

Процесът на вземане на

управленско решение много често

в теорията се отъждествява с

управлението.

Вземането на решения е

изключително сложна,

комплексна дейност. Вземането

на управленски решения е една от

най-важните функции, чрез

които се реализира управленския

процес, етап от цикъла на

управление с няколко стъпки:





• Самооценката в количествен и качествен аспект, в контекста на управление
на качеството, предпоставя иновативни подходи и политики в дейностите на
институцията.

• Самооценката е инструмент за качество при критерии с променлива
величина, а количествените й показатели са рефлексия за управление на
качеството.
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