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.

• 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 потребностие.+

• Целите на образователните институции са силно повлияни от външната среда, като социално отворени системи в
условията на децентрализация
• Образователният мениджмънт като научна област за обяснението на поведението и събитията в образователните
институции, което създава "концептуален плурализъм“.
• Предизвикателството пред образователния мениджмънт през 21 век когато образователните институции се свързват с
идеята за диференциацията на добри практики.

• В този контекст е необходимо да се акцентира върху това до каква степен образователните институции в условията на
децентрализация могат да интерпретират правителствената политика и да развиват алтернативни управленски подходи,
модели основани на институционални ценности и визия. Управлнската дейност в образователните инситуции и
необходимостта за вникване в проблемите на психологията на децентрализираното управление.














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, предване 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..
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.

Въпрос с изключителна значимост за мениджърите, които в условията на
децентрализация интерпретират правителствената политика развивайки
алтернативни управленски подходи, модели, основани на институционалните
ценности и визия.
 Ще си позволя да изложа няколко групи от фактори, които иновативните
подходи детерминират въздействието им при промяна и внедряване на модели
с индикатори за качество в образователната институция.
 Една от групите фактори са обособени на принципа предвидимост за
развитие на образователната институция в динамична среда при автономия
за провеждане на образователни политики в условията на децентрализация,
като ефективността /качеството на управление е с научна обоснованост, а
именно: непредвидим и инертен фактор:




Непредвидимият фактор
е самата промяна в управление на институцията, когато не следва правилата, законите и
алгоритъма за управление на промяната (приоритизиране, програмиране, мониторинг);



Инертният фактор
e статуквото, рутината, безразличието на субекти в институцията – човешкият ресурс.
Това са вътрешни фактори, които мениджърът проследява със SWOT анализа – като
слаби страни. Те са проекция на мисленето, компетентността и личностния интегритет
на основния фактор, човешкият ресурс.







Гарантиращ фактор за реализиране на политиката управление на качеството е
децентрализацията на управлението, утвърждаването на финансова самостоятелност на
образователните институции и автономия за прилагане на образователни политики.
Децентрализацията е външен фактор. Външните фактори са проследим от мениджъра
анализатор с PEST анализ - политическите, икономическите, социалните и технологичните
аспекти на въздействие.
Необходим фактор са ресурсите при критерии за качество на входа, в процеса на
преобразуването им и на изхода - ресурси във вид на образователна услуга и продукт. Найценният ресурс за организацията е човешкият ресурс.
Той е основен, субективен, динамичен, най-ценният, но може да бъде и рисков (Закон на
Парето 20/80). Интегриран с високи професионални компетентности, с личностни качества,
с рефлексия за стандартизация /измеримост - самооценка, с рефлексия към парадигмата
«учене през целия живот», с организационна и дигитална култура.



Интензивен фактор за промяната, реформиране „отвътре“ е управлението на образованието /институцията, в т. ч. и
човешките ресурси. Управление с подходите за качество – системен и процесуален при предприемачество с приоритетно/
стратегическо инвестиране, с рефлексия за принципите на управление на качеството. Управлението е вътрешен фактор за
институцията (вътрешни фактори са проекция на стил, функции, личен интегритет на мениджъра – концепции, цели, стратегии,
ресурси, технологии, политики, модели, организационни структури, организационна култура, философия. Анализирайки
въздействията на факторите със SWOT и PEST анализ, се структурира/ изгражда „стратегия за динамично развитие на институцията
при предприемачески стил на управление за внедряване на иновации и реализиране целите на институцията при ограничен времеви
ресурс. [2] Стратегически фактор е стратегическото планиране, програмиране, стратегическото инвестиране.



Формиращ фактор е позитивната среда, естетична, емоционално балансирана, интегрираща, предпоставяща креативност и
експериментално – изследователска дейност за апробиране на иновативни педагогически модели на взаимодействие.
Характеристики на средата са: предприемачество; иновативност; делегиране на права и отговорности; популяризиране на добри
практики; обратна връзка; креативност; интегрираност, интелигентен и устойчив растеж за равен достъп за качествено образование
(индикатори за качество). Това е институционалната среда при ситуиране на модела с индикатори за качество.



Системен фактор за подобряване и усъвършенстване на качеството е мониторингът, алгоритъмът за управление на качеството,
системата за управление на качеството, стратегията за непрекъснато образование и квалификация



Съществен фактор е организационната култура за управление на качеството – ценности, традиции.

.
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Рефлексия за интегриране на подходите за качество – процесуален и системен с
кибернетичния подход при изграждане на модела;



Рефлексия за интегриране на ресурси – система за управление на качеството;



Рефлексия за удовлетворяване потребителите на образователна услуга и продукт;



Рефлексия за стандартизация – система за мониторинг;



Рефлексия за непрекъснато образование и квалификация – стратегия за квалификация и
кариерно развитие на основание резултати и визия на институцията;



Стратегически анализ и планиране – внедряване на модела;



Делегиране – модел „Проектна дейност“;



Предприемачество – визия на конкурентно способна институция;



Трансформация – трансформиране на организацията/институцията;



Научно обоснован механизъм за подбор на кадрите;



Приоритетно инвестиране – определяне на приоритетите.

.

Прилагането на принципите на научния мениджмънт, който се свързва с
името на Ф. Тейлър, в сферата на образованието (в институциите) означава:

1. Въвеждане на система за мониторинг и контрол на качеството на
образователната услуга.
2. Подборът на педагозите и служителите в институцията да става на конкурсно
начала въз основа на предварително разработени критерии за качество.

3. Непрекъснато образование и квалификация на педагогическите

специалисти и служители.

4. Поддържане на перманентна обратна връзка (основен елемент на

функционалния мениджмънт) между ръководител и ръководени с цел по-добро
функциониране на образователната институция (Гюрова, Вяра., том 103, 40).



.

.









Във всички аспекти, факторите са вътрешни /външни фактори, основен фактор е човешкият
ресурс, интензивен фактор е управлението на институцията в т.ч. човешкият ресурс,
двигател фактор – мениджъра, това са факторите действащи вътре в институцията
Вътрешната среда на организацията /институцията е съвкупност от ситуационни
фактори, които действат вътре в организацията.
Те са резултат от концептуално мислене, администриране и лидерство, философия на
управление, като концепцията е основната гледна точка за промяна, съдържаща водещата
същностна идея за ресурси, процеси и резултати при осъществяването й.
Процесът на концептоализация е в следствие на подхода за създаване и изграждане на модел
за трансформация на организацията при предприемачески стил на управление и стратегия за
динамично развитие, с внедряване на иновации – модел с индикари за управление на
качеството.



Гарантиращ фактор е децентрализацията, който е външен фактор. Външните фактори
институцията не е в състояние да промени и с които трябва да се съобрази, ако иска да съхрани
динамичното си равновесие.



Мениджърът интегрирайки подходите на управление, с акцент на философския (организацията има
свойството да се приспособява или да приспособява външните фактори за съхраняване своята цялост)
и със SWOT и PEST анализ изгражда стратегии за управление на институцията. PEST анализът е
насочен към четири аспекта на външната срeда: политически; икономически; социален; технологичен.



Децентрализираната институция е с финансова самостоятелност, с автономия за внедряване
образователни технологии при интегрирани ресурси и политика/парадигма „учене през целия живот“ за
непрекъснато подобряване и усъвършенстване качеството на образователния продукт и услуга (при
положени критерии за качество) за удовлетворяване на потребителите.



Децентрализацията е законово/формално обоснована /гарантирана със Закона за предучилищното и
училищното образование и практически осъществима /внедрима с компонентите на модела като
фактори:



Комуникация



спешното общуване е задължително, когато са поставени високи цели. Елементите на
доброто общуване не се ограничават до фактите и информацията, предавани чрез говора.
Също толкова важни са невербалните знаци и способността да се слуша активно. Малко
хора владеят наистина всички тези елементи.



Мотивация



Мотивацията и страстта са движещите сили на нашето темпо в постигането на
поставените цели. Всеки успешен мениджър трябва да разбира това и да съумява да
вдъхновява хората си. Необходимо е също служителите да знаят тези принципи, за да си
осигурят добро общуване с колегите и безпроблемна работа в колектива.



Емоционална интелигентност



Под емоционална интелигентност се разбира способността или умението да се възприемат,
оценяват и управляват собствените емоции, тези на друг човек или група хора. Това е нов
раздел в психологията, но е с вече доказана важност и потенциал. Всяко едно общуване се
осъществява между хора и емоциите са винаги фактор, независимо от опитите да се
постигне пълна обективност.



Критично мислене



Взимане на решения, базирани на факти, преценки и оценки, е постоянна практика във всяка
една фирма. Хората, които взимат решения, е нужно да притежават добре развито
критично мислене, за да свеждат лошите решения до минимум и да развиват успешно всеки
един потенциален проект. Добре подготвеният професионалист има правилна преценка и
рядко бърка в какво да вярва и в какво не.



Иноваци



Иновацията е движеща сила, способна да развие всеки един бизнес и да го направи лидер на
пазара. Иновацията може да дойде от усилията и идеите на всеки един служител. Това е
процес, който трябва да се поощрява, но също така и да бъде достатъчно познат и близък на
служителите като концепция и методи, за да се превърне в част от работното ежедневие.



Стратегическо управление



Комплексното управление на стратегията на дадена организация е пътят, по който тя
постига своите цели и реализира мисията си. Всеки успешен мениджър трябва да бъде добре
запознат с отделните части на това управление: стратегическо планиране, формулиране на
стратегията, реализация на стратегията и оценка.



Екип



Хората са гръбнакът на всяка една компания. Но само обединени в ефективни екипи, тези костици се
превръщат в здрава костна структура, която да поддържа компанията и да я придвижва напред.
Атмосферата в екипа, сплотеността между отделните членове на групата, общата визия, личните
интереси, конфликтите и много други елементи са приоритет на всеки мениджър.



Изкуството да делегираш



Всеки е чувал изразът и “Сам войнът е войн”. В същото време, колективната работа е феномен, който
доказано увеличава експоненциално резултатите от поставените задачи. Това е така, защото всеки се
съсредоточава в това, в което е най-добър. Умението да делегираме е трудно постижимо, поради
фактори като липса на време да предадем нашите знания и опит, притеснение от качеството на
свършената работа от останалите и други. Но тези, които са усвоили това умение, успяват да
репликират планираните успехи.

.

Втори важен аспект е използването на проекта като алгоритъм за управление
на качеството.
Институционалният проект е като:
иновативен подход за рационално и резултатно управление на институцията;
ситуационен метод в педагогическото взаимодействие; интегративна форма
в дейността на институцият за работа с родителската общност;
индикатор и инструмент за управление на качеството в образователната
институция;
образователна технология за ефективно управление на възпитателнообразователния процес;
форма за сътрудничество и партниране с културни институции,
неправителствени организации;
форма, средство за популяризиране на добри педагогически практики;
Форма за квалификация, за мотивиране, за делегиране на права и отговарности;
средство за самообучение, самоконтрол, самооценка; инструмент за контрол
при проследяване на цялостната педагогическа дейност - педагогическо
взаимодействие, работа с родителската общност, работа с културни институции,
участия във форуми извън институцията, успеваемост на детската аудитория;
мониторинг – цели, процеси, резултати; алгоритъм за управление на качеството.
Фигура№15 Проектът като алгоритъм за управление на качеството

Анализът на резултатите е рефлексия за интегриране на човешкия
ресурс за постигане качество на дейностите в институцията и показва
формирана система от индикатори за проследяване функционирането на
институцията, като индикаторите отчитат ресурсите на входа,
процесите и ресурсите на изхода за управление на качеството:
1.
самооценката като инструмент за качество, със заложените
критерии с променлива величина, отчита ресурсите на входа;
2.
рейтинг скалата на изхода;
3.
проектът (алгоритъм за управление на качеството) и тестът
(технология от системата за мониторинг) – процесите в
институцията.

Диаграма №3 Самооценката инстумент за качество

Мониторингът е част от интегрирани
политики за постигане управление на качеството
в образователната инситуция.
 Мониторингът при модела е непрекъснат процес
за наблюдение
качеството на ресурсите,
процесите, резултатите в институцията при
критерии и стандарти с променлива величина и
при интегриране на дейностите планиране,
контрол,
квалификация,
информиране
–
самооценката е инструмент за качество, а проектът
е средство, форма, стъпка от технология,
алгоритъм в системата за мониторинг, свързана с
обратна информация, затваряне цикъла на
управление.
 Изградена е система от индикатори за качество,
чрез която се набюдава функционирането на
институцията.


.
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•
•
•
•

Децентрализация
Стратегическо програмиране, проектиране, планиране (PEST SWOT анализ)
Стандартизация – система за управление на качеството
Трансформация – трансформационен мениджмънт

• Интеракция – система за управление на качеството
• Алгоритъм за управление на качеството
• Делегиране – модел „Проектна дейност“

• Обучаваща се организация – стратегия за квалификация в съответствие с резултатите и визията на
институцията
• Предприемачество – визия на конкурентоспособна институция
• Приоритетно инвестиране – интегриране на ресурсите

ЕГО – ПОТРЕБНОСТИ
СОЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

№

МОТИВИРАНИЯТ ЧОВЕК В ОРГАНИЗАЦИЯТА /ИНСТИТУЦИЯТА Е .....

1.

Рационалният човек – личната полза /материална – работи не повече от колкото
е неизбежно необходимо.

2.

Груповият човек – груповите интереси, удовлетворява / материални и социални
потребности.

3.

Само актуализиращият се човек - проследява удовлетворяване на материални,
социални и духовни потребности / идентифицира се с Пирамидата на Маслоу.

4.

Асоциираният човек – нов тип потребности, предприемачески дух, независим,
равнопоставен, трудовата задача да му предлага предизвикателства.

5.

Съчетавам в себе си всичките в зависимост от ситуацията.

С КОЙ ОТ ТЯХ СЕ ИДЕНТИФИЦИРАШ?
ДА/НЕ

• Моделът с иникатори за качество е ситуиран в дентрализирана образователна институция при интегриране на подходи с
демократичен стил на управление и с консултативен тип ръководител, гарантиращ прозрачност на управление при
делегиране на права и отговорности.
• Стратегията на институцията е за динамично развитите при предприемачески стил на управление за внедряване на
иновации при интегриран човешки ресурс в ограничен времеви ресурс – трансформационен мениджмънт.

• Моделът е институционален проект „Гражданско образование“, един от приоритетите на европейската образователна
система, интегриращ ресурсите при взаимодействие в реална и виртуална среда за постигане качество на образователната
дейност.
• Моделът „Проектна дейност“ е модел с индикатори за управление на качеството и се вписва в глобалния образователен
проект, като проектът е алгоритъм за управление на качеството.

•. С модела се постига жизнена среда и образователно пространство предпоставящо експериментално – изследователска дейност за апробиране на
педагогически модели при интегриран човешки ресурс, с нови компетентности, мотивиран, иновативно мислещ и с рефлексия към иновациите,
стандартизация, дигитална култура.
• Моделът изгражда системата за управление на качеството в образователната институция, като систематизира процесите на управление за постигане
качество на образователния продукт и услуга, в аспектите: управление /мениджмънт; управление на ресурсите; мониторинг.
• При модела 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.
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