ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО
От 26 до 28 април 2017г. в Цигов чарк се проведе квалификационен курс за
директори на детски градини от област Сливен на тема: „Управление на качеството в
образованието“. Обучението е предвидено в годишния план за дейността на Регионално
управление на образованието - Сливен. Лектори на семинара бяха доц.д-р Румяна
Папанчева от Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ гр. Бургас и докторант Ясена
Христова от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Обучението бе открито
от д-р Бисерка Михалева - началник на РУО - Сливен.
Темата беше съобразена с предстоящите ангажименти на директорите,
регламентирани в Наредба №16 от 8.12.2016 г. за управлението на качеството в
институциите. Като нов момент в Закона за предучилищното и училищното
образование, свързан с управлението на качеството, е въведено изискването за
самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските
градини) - процес, в който са ангажирани учениците, учителите, директорите, другите
педагогически специалисти, както и родителите. Учебното съдържание на обучението
беше обособено в две части. В първа част бяха представени темите, свързани с
формирането на обща представа за самооценяването, неговата същност и етапи,
участници и проблемите, посветени на разработването на вътрешна система за
управление на качеството. Втората част

беше насочена към изготвяне на

самооценяването в образователната институция и доклад към него. Образователното
съдържание на курса включваше теоретична част (запознаване със същността на
тематиката) и практическа част (разработване на управленски проект на идейно ниво).
Акцентът в обучението беше насочен към формиране знания за процеса на
самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските
градини) и приложение и реализация на процеса на управление на качеството в
детската градина.
В рамките на обучението се проведе работно съвещание с експерта по
предучилищно образование по повод ангажиментите на директорите и учителите при
приключването на учебната година.
В обучението, организирано от РУО - Сливен, се включиха 46 директори на
детски градини от общините: Сливен, Твърдица, Нова Загора, Котел и 3 експерти от
общинските администрации. Участниците получават удостоверение за допълнително
обучение за повишаване на квалификацията.

