МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

БОЙКА СОФИЙСКА
ДИРЕКТОР ЦДГ 129 „ПРИКАЗН СВЯТ“

РЕФЛЕКСИЯ / МОДЕЛ
•

Динамично променящата се политическа, икономическа и социална реалност, силната ресурсна
зависимост, развитието на технологиите, глобализацията, налага нова концепция за образование, нови
образователни цели, политики и модели за тяхното реализиране. Моделите и политиките са
предизвикателство за образователните институции, призвани да отговорят на потребностите на
обществото и отделната личност. 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
институционалните ценности и визия.
§ Една от политиките за реализиране целите в образованието е управление на качеството.
§ Управление на качеството предпоставя рефлексия за реалностите в образователната институция,
в контекста на устойчивото й развитие, в съответствие с потребностите.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
•
•
•
•
•

Образователното качество е измеримо във всеки от аспектите си (социален, педагогически и икономически) и на всяко от
нивата, на които се реализира. То е признак на всяка от характеристиките на образователната система/институция - ресурси,
процеси, резултати.
Основните функции на политиката, наречена управление на качеството, са идентични на функциите на мениджмънта:
планиране, организиране, мотивиране, управление на ресурсите и мониторинг.
Управлението на качеството се свързва с концепцията «управление – мениджмънт» и с концепцията « рационално и
резултатно управление».
Мениджърът владееш механизмите на мениджмънта, с личностния си интегритет и прилагащ иновативните подходи
изгражда концепции, стратегии и модели с практическа насоченост проследяващи управлението на качеството в дейностите
на институцията.
Управление на качеството се съотнася към стандартите за качество, ЕN 29 000. Като модели за управление на качеството
приоритетно се ползват ISO 9001, ISO 9002 и ISO 9003. Стандартизацията по ISO е необходимост, но системите ISO не носят
полза на мениджъри и служители, които нямат мисленето и нагласата за цялостно, последователно и устойчиво управление на
качеството. Според Каору Ишикава „управление на качеството не може да се постигне само ако се следват международни и
национални стандарти, тоталното качество трябва да отговаря на потребителските изисквания, при непрекъснато
усъвършенстване на стандартите и качеството на произвежданите продукти.“ [3]Управление на качеството е по-скоро начин
на мислене и необходимост от непрекъснато обучение и ефективен контрол – мониторинг. Стандартите за управление на
качеството ISO регламентират изисквания към политиката по качество: да съответства на целите на институцията, да
удовлетворява очакванията на потребителите, да се усъвършенства непрекъснато за постигане ефективност на системата за
управление на качеството.

•

КОНЦЕПЦИЯ
§

Иновативната
управленска
практика на мениджъра в
предучилищната образователна
и н с т и т у ц и я – е ф е к т и в н о с т,
измеримост, качество се постига при
интегриране на най-ценния ресурс за
една организация, човешкият.
§
В този контекст, триизмерният
модел за мениджмънт е с индикатори
за качество при прилагане на
иновативни подходи на управление в
предучилищната образователна
институция, включващ:
§
мениджмънт/управление – стил,
подходи, функции, мониторинг;
§
човешки ресурси – интегриране,
квалификация;
§
образователна среда – иновативна,
интерактивна.

•
•
•

•
•

Ко н ц е п ц и я т а н а м од е л а е
и н т е г р и р а н е н а р е су р с и т е (
мотивиране на човешкия ресурс с
основните методи, изграждане на
условия и поставяне на изисквания)
за постигане на управление на
качеството в предучилищната
институция на основание PEST
анализ, SWOT анализ (установяване
състоянието на системата, ресурси,
процеси, вътрешна нормативна
уредба, задължителна
документация, самооценка) чрез:
Планиране системата на
управление
- Констатиране на необходимост
от промяна и иновации
(диагностичен одит);
- Управление на промяната и
стре са (алгоритъм приоритизиране, програмиране,
мониторинг);
- Стратегия, концепция, цели (в
отношение стандарти, резултати);
- Мониторинг

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО
•

•
•
•

•

•
•

Моделът, е ситуиран в резултат на стратегия за динамично
развитие при предприемачески стил на управление, насочен към
провеждане на иновации, като целите са изпреварващи времето, за
постигане мисията и визията на институцията, съхранявайки нейната
уникалност в конкурентна среда.
Моделът изгражда системата за управление на качеството в
образователната институция при следните етапи:
1 законови и нормативни основания;
2 формулиране на стратегията: „Според Уайндлинг
стратегическото планиране е техника, която служи за ориентир на
ръководителите и мениджърите в обстановката на едно непредвидимо
и несигурно бъдеще. То е начин да се поддържа организацията на ниво
чрез адаптация към промените във външния и вътрешния контекст“
[5]; SWOT, PEST анализ (състояние на ресурси, процеси, резултати);
самооценка; целеполагане –бъдещи, желани резултати, стратегията е
средство за постигане на резултатите;
3. планиране системата на управление: констатиране на
необходимост от промяна и иновации (диагностичен
одит);
управление на промяната и стреса (приоритизиране, програмиране,
мониторинг);стратегия, концепция, цели (в отношение стандарти,
резултати), управленски подходи, технологии, политики, мисия,
визия; приоритизиране; приоритетно инвестиране; прилагане
алгоритъм за управление на качеството; документация;
4. мониторинг – стандартизация, оценката с цикличен характер,
самооценката инструмент за качество.
Системата за управление на качеството трябва непрекъснато да се
усъвършенства. Индикаторите отчитат ресурсите на входа, процесите
и ресурсите на изхода (приносът за развитието на отделно дете,
интелектуален продукт, образователна услуга, човешки капитал.)

МОДЕЛ – ТЕОРИЯ / ПРАКТИКА
–

Моделът е
визия на предучилищната институция, придаващ й индивидуалност и
конкурентоспособност.
– „Новите теории – в рамките на формалния и системен подход се акцентира в науката за мениджмънт на
кибернетиката и математическите модели за обосноваване на управленските решения. В този контекст
основна характеристика е приемането на информирано решение от което зависи ефективността на
функциониране на институцията.[1]
– „ Моделите на организацията са схематизирани образци на възпроизвеждане в приблизително реална
форма на еволюцията на обясненията и предписанията на управленските школи (теоретичните
концепции за същността на организацията, доминиращите функции на мениджмънта и критериите за
оценка на нейната ефективност). Всеки следващ модел съхранява някои черти от предишния. [2]
– В този аспект моделът с практическа насоченост може да се съотнесе към теоретичните модели –
системен и кибернетичен, модел на управление на организацията, ориентиран към качество, иновационен
– информационни технологии, гъвкав, адаптивен и предпоставя интегрирана и обучаваща се
организация, като се свързва с трансформационния мениджмънт – интегративен подход за постигане
управление на качеството.

МОДЕЛ – ТРАНСФОРМИРАЩ МЕНИДЖМЪНТ
§ Моделът постига трансформиране на организацията - трансформиращ мениджмънт

в условията на

децентрализация при интегриране на ресурсите, а именно:
§ пълна промяна на жизнената среда - инфраструктура при разработени и заложени критерии за качество с
променлива величина;
§ иновативна образователна среда – технологична инфраструктура (информационно-комуникационни
технологии - интерактивни дъски , лаптопи, таблети, интернет, дигитална култура , електронно обучение);
§ с нестандартно мислене учители прилагащи интерактивни педагогически технологии, с рефлексия към
парадигмата „учене през целия живот“ – непрекъснато обучение - (интегриран човешки ресурс);
§ иновативни форми за работа с родителската общност (мини идейни проекти);
§
рационално разпределение
и максимално използване на
времевия ресурс;
§
мениджмънт на групата;
ефективно управление на
ресурсите;
§
мониторинг.

МОДЕЛ / ИНТЕГРИРАНЕ
•

•

При модела мениджърът и лидерът са интегрирани в организационен лидер, който с иновативните
подходи на управление интегрира ресурсите и изгражда среда за пълноценно разгръщане
интелектуалния и професионален потенциал на екипа, за постигане удовлетвореност на
сътрудниците и потребителите на педагогическа услуга и продукт. Моделът с индикатори за качество
отразява специфичността на управление на институцията и предпоставя: ситуирано образователно
пространство интегриращо реални и виртуални ресурси за качество на педагогическото
взаимодействие; обективна самооценка на професионалните компетентности на педагогическите
специалисти и стимулиране на креативните им постижения; рефлексия за стандартизация
/измеримост при процеси, ресурси, резултати; рефлексия за придобиване на нови компетентности
при система на непрекъсната квалификация; конкурентна среда за ефективно протичане на
педагогическите процеси при мониторинг - самооценка
Моделът се постига с: иновативните подходи на управление; интегриране на ресурсите;
приоритетно инвестира след информирано решение на ниско ниво в обучаваща се организация,
стандартизация/измеримост - мониторинг

МОДЕЛ – ЦЕЛ / КАЧЕСТВО
Целта на модела е управление на качеството в образователната институция (качество на
образователната среда, качествен образователен процес, качество на резултатите) за
удовлетворяване потребителите на образователна услуга и продукт.
§
„Управление на качеството е начин на мислене и необходимост от непрекъснато обучение и
ефективен контрол – мониторинг“.[3]
§
Управлението на промяната и иновациите се базира на обективната и навременна
диагностика на институцията в етапите: потребност от промяна; готовност за промяна;
диагностика на проблемите; формулиране целите на промяната; управленски подходи,
технологии, политики и модели за промяната; осъществяване модела на промяната; мониторинг
и контрол – критерии, стандарти; оценка на ефективността. Алгоритъмът за управление на
промяната е програмиране, приоритизиране, мониторинг.
§
При модела за управление на качеството се ползват следните техники/ инструменти:
стратегическо планиране, SWOT PEST анализ, принципът „Парето“ – 20/80, Айзенхауър –
определяне на приоритетите, рейтинг скала, тест, анкета, проекти, карта за самооценка.
§

САМООЦЕНКА

ТЕСТ

РЕЙТИНГ СКАЛА
Рейтинг - скалата, като рейтингов метод ни дава
възможност, чрез анализиране на резултатите
да проследим взаимните оценки на партьорите.
За да се убедим в обективността на самооценката и взаимното
оценяване - резултатите се сравняват

ТЕХНИКИ / ИНСТРУМЕНТАРИУМ
–

При диагностичния одит съществен е анализът на информацията получена с инструментариума за
констатиране:
–
иновативните подходи на управление;
–
значението им за управление на качеството;
– взаимното влияние на човешкия ресурс, стилът на управление и приложението на теоретичните модели за
управление на качеството в институцията.
– В този контекст се проследява връзката между теоретичните модели, функцията управление на човешките
ресурси /квалификация-обучение, мотивация/, стилът на управление и управление на качеството в
предучилищната институция в аспектите:
– 1.Управление/мениджмънт, програмирате, проектиране, концепция, стратегия, стил на управление,
подходи на управление, децентрализация, ресурси, мониторинг;
– 2.Образователна среда – интерактивно образователно пространство в реална и виртуална среда на
взаимодействие, учител – дете – родител - общност;
– 3.Педагогически екип – диференцираност на интелектуалния потенциал в интегрирана среда –
непрекъснато обучени в съответствие с резултатите и визията на образователната институция, рефлексия за
иновациите;
– 4.Мониторинг – стандартизация /измеримост, самооценка, самоконтрол.

МОНИТОРИНГ
ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Мениджмънтът като научна област е ориентиран към постигане на
ефективно ръководство на организациите, към максимално
осъществяване на техните цели. 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 и обвързване на заплащането на труда на
педагозите с това качество;
2. Подборът на педагозите и служителите в институцията да става на
конкурсни начала във основа на предварително разработени критерии за
качество, на които трябва да отговарят кандидатите.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАН

ДАРТИ/КРИТЕРИИ

ПРОСЛЕДЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА
ИНСТИТУЦИЯТА / ДЕЙНОСТТА

АНАЛИЗ - ХИПОТЕЗИ

3. Непрекъснато образование и квалификация на педагогически
специалисти и служители.
ПОЛИТИКИ ЗА /НЕ КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

4. Поддържане на перманентна обратна връзка (основен елемент на
функционалния мениджмънт) между ръководител и ръководени с цел
по-добро функциониране на образователната институция. (Гюрова, В.,том
103, 40)

Принципна схема за реализиране на мониторинг

При създадената система за мониторинг (в която самооценката е инструмент за качество, а проектът е стъпка от технология, алгоритъм за управление на
качеството) свързана с контролните функции на директора, се дава възможност на мениджъра да получава обективна обратна информация за ефективното
управление на институцията.
Целта на мониторинга е интегриране на ресурсите за осигуряване определена степен на съответствие между изискванията /стандартите, нормативите,
нормите, показателите/, отразени в плановите документи за управление за качество на процесите и реално постигнатите резултати.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГ
РЕАЛНО И ВИРТУАЛНО ПРОСТРАНСТВО
ДЕЦА

РОДИТЕЛИ
Проучване на
потр. търсене
Анкета

Психпед. проучване

Интегр. на ЧР уч.
д-р

ОБЩЕСТВЕНОСТ

Самооценка

Научно изслед. дейност
Конф. форуми

Наблюдения

Взаим. оцен. рейтинг
скала

Активен субект

Самообучение
тест

Обучение на род.
Модели на взаим.
инст.-р.
I гр.

ПЕДАГОЗИ

Интегриране

ПРОЕКТ
„Гражданско образование“
II гр.

ПГ5а

Интегриране на
дейности

ПГ5б

ПГ6а

Мини идейни проекти

Интегриране на
ресурси

Мини идейни проекти

Презентиране I II полугодие

Делегиране на права

Презентиране I II
полугодие

Стандарти, критерии

Попул. на добри
практики конц. изложби
олимпиади

ПГ6б

МОДЕЛ – ПРИНЦИПИ / ПОДХОДИ / ПРАВИЛА
–

Принципи на модела: принцип на децентрализация, принцип на демократизъм; принцип на хуманизъм; принцип на
достъпност – равен достъп до качествено образование; принцип на професионализъм и компетентност; принцип на
стандартизация, принцип на интелигентно и устойчиво развитие; принцип на конкуренция, принцип на
информираност; принцип на интегрираност, екипност – единство на цели и ръководство; колегиалност при вземане на
решения.
– Основен подход на внедряване: потребност от внедряване по избран модел; реализиране на принципите на
качеството; иновации в институцията.
•
Подходи: 1.Процесуален подход – планиране/документиране, реализация, мониторинг, усъвършенстване:
приоритетно реализиране – прогнозиране/приоритизиране, намаляване на разходите, прозрачност, технологии,
правила, политики, оценяване; 2. Системен подход, постоянно усъвършенстване чрез планиране, измерване, анализ,
система за мониторинг на качеството, коригиращи действия, ефективност, удовлетворяване очакванията на
потребителите.
•
Правила на внедряване: непрекъснато обучение; създаване на програма за внедряване; интегриране на
ресурсите; организационна култура; рефлексия за качеството , като начин на мислене и еволюционна технология в
областта на технологиите, с които то се постига; делегиране на права.

ПОДХОДИ / ПРОЦЕСИ
•
•
•
•
•
•

1. Подход, ориентиран към създаване /изграждане на модела (процес на концептуализация);
2. Подход на стратегически анализ и стратегическо планиране (процес на внедряване на модела);
3. Подход на интегриране (политика - управление на качеството, процес на внедряване система за
качество, алгоритъм, механизъм за мотивиране);
4. Подход на стандартизация (процес на изграждане система за мониторинг);
5. Подход на делегиране (процес на коопериране при вземане на решения, модел „Проектна дейност“);
6. Подход на предприемачество (процес на определяне визията на образователната
институция/организация);

•

7. Подход на трансформация (процес на трансформиране на организацията - трансформацията
включва ново съзнание на мениджърските избори, мислене и решения. Трансформационният
мениджмънт може да се оприличи на динамична способност на мениджърите…мениджъри със
съвременни управленски умения и компетентности; цялостен и интегративен подход за управление с
три стълба: дисциплина, трансформация със своя жизнен цикъл и лидерство)(Радев, П., 2015, 15));

•

8. Подход за организационна култура (процес на ангажираност и съпричастност от целия екип,
позитивна организационна култура и ценности)

Модел „Проектна дейност“
Институционалният проект „Гражданско образование” е модел, състоящ се от мини идейни проекти, обединени от обща цел. Целите на
проектите са релевантни със стратигическите цели, с целта на годишния комплексен план и визията на институцията.
Интегритет – потребностите, целите на индивидуалната личност съвпадат с целите на институцията.
•

•
•

Моделът е институционален проект
в
децентрализирана институция ( условията на
делегиран бюджет). Ако проектът е средство за
организационна промяна в динамична среда,
при ограничен времеви ресурс, бюджет и цели,
създаването на нов и уникален по своя характер
продукт или услуга, и ако качеството се търси в
контекста на иновациите, то „Моделът за
п р о е кт н а д е й н о с т в п р ед у ч и л и щ н ат а
институция” е моделът, с индикатори за
управление на качеството и се вписва в
глобалния образователен проект.

•
•
•
•
•
•

Целеви функции на проектите:
информационно - комуникационна;
експериментално - изследователска;
мотивираща - интегрираща;
иновативна– креативна;
делегиране на права и отговорности.

•

Проектът като алгоритъм за управление на
кач е с т в о п р ед п о с т а вя с т р ат е г и ч е с ко
програмиране, рефлексия за компетентност и
личностностен интегритет в педагогическия
екип
и мониторинг – стандартизация,
самооценка

•

Проектът, алгoритъм за
управление на качеството

Проектът като алгоритъм за управление на
качеството
Институционалният проект като: иновативен
подход за рационално и резултатно управление на
институцията; ситуационен метод в педагогическото
взаимодействие; интегративна форма в дейността на
институцията; иновативна форма за работа с
родителската общност; индикатор и инструмент за
управл ение на качеството в образователната
институция; стъпка от образователна технология за
ефективно управление на възпитателно-образователния
процес; форма за сътрудничество и партниране с
културни институции, неправителствени организации;
форма, средство за популяризиране на добри
педагогически практики; форма, средство, интерактивен
метод 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, удовлетвореност на
сътрудниците и потребителите на педагогическа услуга
и продукт, 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.

Популязиране на добри
педагогически практики

Награда от кмета на Столична община
Йорданка Фандъкова за постижения и принос в
предучилищното образование

Печатни издания на институцията

МОДЕЛЪТ
–

•
•
•
•
•
•

Ефективен модел за управление на предучилищната образователна институция в партньорство и сътрудничество с културни, образователни
институции и неправителствени организации. Моделът, постига управление на качеството в предучилищната образователна институция с иновативни
подходи на управление при планиране, стандартизация и интегриране, като качеството е измерима величина, която характеризира институцията –
ресурси, процеси, резултати.
Институцията съхранява динамичното си равновесие със способността си да отчита променящите се реалности и удовлетворява
променящите се заедно с тях образователни потребности - философски подход на управление;
Интегрира управленските подходи за управление на качеството и постига конкурентоспособност на предучилищната институция в найсъществените й аспекти - управление, образователна среда и услуги, преподавателски практики и квалификационни форми, мониторинг;
Иновативни подходи при формиране на образователни политики, чиято ефективност за подобряване на качеството се установява чрез нови
измервания;
Иновативни преподавателски технологии и практики в педагогическото взаимодействие;
Създава система от индикатори, чрез които да се наблюдава функционирането на институцията;
Мониторинг – целенасочен цикличен процес на проследяване качеството на протичащите процеси и резултати в системата институция,
включващ–измерване, хипотези, политики, измерване, стандарти, анализи.

•
•
–

Мениджърът, владеещ механизмите на мениджмънта, притежаващ личностен интегритет и рефлексия към иновативните подходи на
управление, изгражда концепции за управление на качеството и ситуира модел с индикатори за качество:

Моделът за управление на качеството въздейства ефективно върху динамиката на усъвършенстване и съхраненние идентичността и уникалността на
предучилищната институция в конкурентна среда. (Предизвикателството пред образователния мениджмънт през 21 век е да съхрани многообразието
на образователните институции в динамична, конкурентна средa).
–
Моделът с индикатори за управление на качеството в предучилищната образователна институция е визия за нейното развитиe и
конкурентоспособност в динамична среда за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

