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Тема: „Оценка на институцията. Атестация. Инспектиране. Изисквания, параметри в 
съответствие с изискванията за качество в образованието.“   
Дата: 8 юли 2020 г. 
Начало - 10:00 часа. Край на сесията – 16:30 часа. 
Сесията редува лектория и практически модули. 
Лектор: инж. Калина Христова 
За кого е подходящо това обучение? 

 директори на образователни институции; 

 комисии, работни групи, екипи по направление; 

 лица подпомагащи дейността на образователната институция, в раздел „Качество“; 

 всеки, който има желание да научи повече за стандартите за качество в 

образователни институции; 

 всеки, който има желание да прилага на практика стандартите за качество в 

образователни институции.  

Цел: Обучението запознава с начините за организацията на институцията и управлението на 
екипите в направленията, в съответствие с изискванията на системата по качество  и с 
начините за изпълнение на процедурата по управление на качеството. Обучението има за 
цел да даде една добра подготовка на екипите за предстоящия външен одит (атестация, 
инспектиране), в едно с изискванията и обезпечаването на самооценката, в съответствие с 
изискванията по качество и стандартите по качество. 
Защо да изберете тази модулна програма за обучение?  

 На сесията ще бъдат представени етапите при разработване и управление на ключова 

документация, етапите за осъществяване на самооценката и изискванията по 

предстоящия външен одит (инспектиране/атестация); 

 Ще се запознаете с тънкостите и спецификата на управленския образователен 

мениджмънт;  

 Ще научите как да изградите своята документация по специфика на средата, как да 

управлявате в динамика, с приложена форма в съответствие с изискванията за 

качествен образователен продукт; 

 Управленският състав на институцията ще има възможност да се запознае с 

подходящите форми за представяне на събрания доказателствен материал; 

 Ще се запознаете с изискванията, свързани с отчетността по изпълнение на 

процедурите по качество и разпределението на отговорностите; 

 Ще се запознаете с възможностите системата да бъде управлявана при минимални 

рискове; 

 Ще се запознаете с начините за намаляване административната тежест; 

 Ще можете да получите безплатна консултация по специфика на среда и възможности 

за реакция при негативни въздействия от страна на заинтересованите страни по 

прилагане на политики; 

 Ще се запознаете с методите за актуализация и надграждане на документация, в 

зависимост от възникнали промени в нормативна база. 
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Цена: 70 лв. с ДДС /на човек.  
(+) Бонус:  

+ При включване на повече от трима човека от дадена образователна институция, 
цената е 55 лв. с ДДС, на човек.  

Условия за участие:  
Обученията ще се провеждат в платформата ZOOM. Всички подали заявки и превели 

таксата за обучение, получават линк за виртуалната стая на електронната си поща, 1 час 
преди започване на всяка сесия. 

Очакваме да видим всички приятели и колеги, с които работим по системата по 

управление на качеството. От 2016 година системата има редица изменения и 

актуализации. Сесиите са структурирани така, че да се дадат насоки по изискуеми промени 

и бъдат дадени препоръки за работа в следващ период.  

Поради невъзможността на всички да присъстват на обученията, поради обема на 

насоките, спецификата по организация на документалните форми и липсата на време, 

препоръчвам да си осигурите следните печатните издания: 

1. Книга втора, включва структурни насоки с изискванията по планиране, отчетност, 

съдържание на документи, изисквания към документални бази, изисквания и 

специфика на провеждане на атестацията и самооценката със заглавие: „Оценка 

на управлението. Самооценка и изисквания. Документални форми. 

Доказателствен материал“. Изключителен материал.   

2. Книга трета, е с насоки по управленски модели за постигане на устойчива 

резултатност, специфика по отчетност на Стратегия за развитие 2016/2020, 

изменения на политики и прилагане на Стратегия за развитие 2020/2024. 

Заглавие: „Как да разработим сами? Стратегия за развитие. 2020/2024 концепция 

за развитие. Практическо ръководство“. 

Заявки за книгите можете да ги откриете на линк: http://www.eduset.net/books 

Предстоящи обучения: 
Дата: 22 юли 2020г. Тема: „Изграждане на стратегическа рамка 2020/2024 и изисквания по 
отчетност за предходен период.“ 
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