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Описание на проекта
Проект Стратегическо партньорство по Erasmus+ 
„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА ЗА ВИСОКИ 
ПОСТИЖЕНИЯ В РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ” 
(EVET) Номер на проекта 2016-1-LV01-KA202-022699 
ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Да подобри подходите за управление на качеството 
на професионалното обучение и образование 
(ПОО) посредством насърчаване на самооценката 
и сравнителния анализ, както и реализиране на 
управление на промяната, като по този начин се 
гарантира устойчив и продължителен растеж и 
резултати сред ПОО институциите.

Посетихме всяка от страните в проекта, за да се 
запознаем със системите за управление на качеството 
в местните училища. Опитахме се да споделим добри 
практики за мотивиране на ученици, за създаване 
на екипи, работещи с обща цел и което е най-важно, 
за повишаване на качеството в образованието. 
По-нататък ще видите всички страни и партньори 
представени през призмата на качеството в ПОО.

Резюме на резултатите от проучването:
Проучването бе организирано през януари 

2017 г. Пет EVET партньора се включиха и дадоха 
отговори на 10 въпроса. Главният въпрос беше 
дали институцията поддържа определено ниво на 
качеството, а главният отговор бе, че ключовите 
методи за това са вътрешна система за оценка и ясни 
цели, квалифициран персонал и ефикасни системи 
за управление, както и ежегодни дискусии относно 
индивидуалното развитие и самооценъчните 
доклади. Повече информация за проекта можете да 
откриете на страницата ни www.evet.lv

Да проучи и изследва съществуващи 
подходи за гарантиране на качеството в 
сектор ПОО в страните участници.

Да проведе самооценка на база на 
принципите и моделите на EFQM и 
EQAVET с цел идентифициране на 
силни и слаби страни сред държавите 
партньори.

Да сподели и валидира идентифицирани
инструменти и подходи за взаимно 
учене.

 Да реализира промени в управлението 
на организациите, включени в проекта 
от страните партньори, на база обмен 
на ефективни практики.

Да разработи ръководство с препоръки
за ефективни практики и да подпомогне
тяхното практическо реализиране от 
страна на ПОО институции.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:
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Екипът на EVET се състои от 5 страни и 6 партньорски организации

Латвия

Eurofortis
координаторите на проекта
и асоциация “Eurofortis”,
партньор по проекта

България

Зинев Арт Технологии ЕООД,
партньор по проекта

Словения

Education Center Pirmanida
Maribor, партньор по проекта

Естония

Valga Country Vocational Training
Centre, партньор по проекта

Литва

Alytus Vocational Training
Centre, партньор по проекта

Латвия

Rigas State technical school,
координатор на проекта 

Rainer Kuutma 

Manager of International Projects 
Valga County Vocational Training 
Centre 
Loode 3, Valga, 68206, Estonia 
Mobile +372 5246710 
E-mail rainer.kuutma@vkok.ee

Raimonda Makavecke

raimonda.makavecke@aprc.lt
40 Putinu street
LT-62175 Alytus
LITHUANIA
Tel./fax +370 315 77979
alytausprc@aprc.lt
www.aprc.lt

Alneka Hmelak Gorenjak

Dr. Alenka Hmelak Gorenjak
a.hmelak.gorenjak@icp-mb.si
Izobraževalni center Piramida 
Maribor
Park mladih 3, 2000 Maribor, 
www.icp-mb.si 

Миглена Молхова

Зинев Арт Технологии ЕООД
Младост 4, бл. 425,вх. 3, ап. 53 1715
София, България
Тел.: 00359 2 4342244
E-mail: zinevart@gmail.com
www.artsbg.net; www.zatbg.org

Rebeka Grīnfelde

Kr. Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010, 
Latvija 
Tel.: 00371 25445592 
E-mail: rebeka.grinfelde@rvt.lv
www.rvt.lv

Vanda Novokšonova

Tel.: +371 27763451
Dēļu iela 4, 
Rīga, LV-1004
eurofortis@eurofortis.lv

Желаете да си сътрудничим и да създаваме проекти заедно? Свържете се с нас!
3



Riga State technical School
Координатор на проект за Стратегическо партньорство по Erasmus + 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В
РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Съфинансиран по програма Erasmus+ na Eвропейския съюз

Латвия
RIGA STATE TECHNICAL SCHOOL

Riga State Technical School (RSTS) изпълнява програми 
в сферата на средното професионално образование 
и е дна от най-големите ПОО институции с история от 
1918г. Училището има повече от 2300 ученици и 435 души 
персонал, от които 227 учители. 

RSTS получи статут “Център за компетенции в 
професионалното образование”. RSTS изпълнява програми от 
трето ниво на средното ПОО и действа като регионален или 
методологически център, център за продължаващо обучение 
на учители и център за компетенции и продължаващо 
образование и оценка на професионални компетенции 
придобити извън формалното образование. RSTS предлага 
образователни програми в такива области като авто-транспорт, 
обслужващ сектор, строителство, програмиране и компютърни 

системи, предприемачество, търговия и счетоводство, химия, 
... ... технологии; енергетика и електроинженерство; инженерна 
механика; печат и изда телска дейност; дървообработване; 
железопътен тран спорт; продължаващо образование. Във всяка 
програма ние имаме партньори, с които да си сътрудничим, така 
че RSTS да може да осигури практически часове за учениците.

Целта на международното сътрудничество, провеждано 
от RSTS е да подпомогне конкурентоспособността на 
латвийското ПОО на европейско ниво. RSTS има опит с 
европейски проекти по Erasmus + KA1 и KA2, Nordplus и 
други. Ние винаги сме отворени за сътрудничество в проекти.
ДЪРЖАВНА УСЛУГА ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Целта на Държавната услуга за качество на образованието 
SEQS) е да гарантира качество и прилагане на законодател-
ството чрез мониторинг на качеството в образованието и 
предоставяне на подкрепа за изпълнението на образовател-
ния процес. От съществено значение е всички участници в 
образователния процес на всички нива да постигнат общо 
разбиране относно какво представлява съвременното, 
иновативно училище, какво очакваме от него, какво считаме 
за качествено образование, какви са критериите за качество 
и тяхното определение. (https://ikvd.gov.lv). SEQS реализира 
системна оценка в Латвия и е отговорна за акредитацията 
и външното оценяване и лицензиране на образователните 
програми на училищата.

В Латвия вече са приети множество реформи и предстои 
тяхната реализация. Един от приоритетите на МОН е да 
приоритизира развитието на работни среди, създаването на 
сътрудничество между ПОО институциите, работодателите 
и секторните експертни съвети. Реформата в съдържанието 
на ПОО ще продължи с цел създаване на практическо, 
качествено и икономически ориентирано съдържание, 
способно да реагира бързо на нуждите на пазара на труда.

Информация от
https://ikvd.gov.lv/en/about-us/our-mission).
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2142-izglitibas-un-zinatnes 
ministrijas-prioritates-2017-gada

Мнението на експерта

Vanda Novokšonova
Институцията има добре развито сътрудничес-
тво с партньори, особено бъдещи работодатели 
за учениците/обучаемите. Училището създава 
такива мрежи за сътрудничество, които щему 
бъдат в помощ при определянето на капацитета 
на партньора да повиши добавената стойност 
за обучаемите. Образователната институция 
управлява връзките със своите обучаеми, за да 
им предостави възможно найвисоката добавена 
стойност. Можем да заключим, че за обучаемите 
се полагат грижи и че институцията е наясно с 
настоящите и потенциалните групи обучаеми 
и може да предвиди техните потребности и 
желания. Обучаемите имат възможност да 
споделят, да дават оценки и да се включват в 
дейностите на институцията.
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1. Сътрудничество с работодатели
За да гарантират високо качество в ПОО, за техническите 
училища е добре да си сътрудничат с работодатели. Един 
от приоритетите на RSTS е базираното на работни условия 
образование (WBL) — форма на образование, която 
предвижда получаването на обучително съдържание 
да не се случва само в училище, но и в работния свят, 
така че младежите да могат максимално бързо да се 
приспособят към работата и да придобият умения и 
знания за нея директно от компаниите, благодарение 
на съгласие за сътрудничество между работодателите и 
училището. WBL включва реализирането на политика за 
набиране на персонал; работодателите поставят фокус 
върху обучителното съдържание в компаниите и като 
координират индивидуалните планове, предоставят 
обучение за подготовка на бъдещите специалисти в 
съответствие с особеностите на съответната фирма. Като 
създава обучителни програми, търсейки добри практики, 
RSTS разчита на своите партньори да допринасят за 
израстването на новите професионалисти. Партньорите 
на RSTS допринасят по различни начини за успеха на 
училището.

2. Оценка на психологическия климат

Вярваме, че настоящите ученици са психологически 
почувствителни; поради това е необходимо внимание от 
страна на обучители, обучаеми и екип, така че учениците 
да постигнат по-високо ниво на резултатите в тяхното ПОО. 
Гордеем се с работата на нашия психолог, който помага за 
идентифицирането, поддържането и предвиждането на 
психологическия климат в ученическите групи и в училището 
като цяло. Провеждат се проучвания за идентифициране 
на психологическия климат. Резултатите се резюмират 
и представят пред ръководството на RSTS; търсят се 
решения и се разглеждат в динамиката на предстоящите 
години. Психологът в сътрудничество с група обучители, 
говори с младежите по такива въпроси като груповия 
тормоз на работното място, идентифицирането на силните 
страни и им помага да идентифицират и анализират своите 
чувства... Месецът за адаптация на първокурсниците е 
емоционално труден, затова провеждаме адаптационна 
дейност „като у дома“, която има за цел да сплоти групата. 
Новите ученици получават общо домашно и прекарват 
доста време ангажирани заедно. Много първокурсници 
оценяват тази дейност положително и споделят, че им е 
помогнала да се почувстват добре и да се сплоти групата.
В RSTS има анонимна кутия за предложения, в която всеки 
служител или ученик може да пусне своите предложения 
за подобрения на живота в училище.

ЗА КОНТАКТИ
Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010, Latvija
Tel.: 00371 25445592
E-mail: rebeka.grinfelde@rvt.lv, Web-site: www.rvt.lv

ДОБРАТА ПРАКТИКА НА RIGA STATE TECHNICAL SCHOOL
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Alytus Vocational Training Centre

Литва
Alytus Vocational Training Centre е публична институция,
създадена през 2004г. Центърът предлага средно 

професионално образование и услуги за подкрепа. 
Центърът разполага с индустриален и търговски отдел, 
отдел бизнес услуги, отдел строителни технологии и бизнес 
и отдел за бизнес и селско стопанство. 1564 ученици се 
обучават в центъра, както и 1300 възрастни, включени 
в ежегодни дългосрочни и неформални обучителни 
програми. 34 от програмите са за формално ПОО, 2 
са специално разработени за ученици със специални 
потребности (СП), а 97 са за продължаващо ПОО. Средното 
образование се предлага в секция гимназия. Учениците 
се обучават в модерни класни стаи, лаборатории и стаи 
за практическо професионално обучение, пригодени за 
ученици със СП и функционални увреждания. Центърът 
създава нови програми и осъвременява старите. 266 
служители работят в центъра, от които 150 са педагози. 
Система за управление на качеството LST ENISO 9001:2008 
е въведена в центъра през 2014г. Ние участваме активно в 

ЕС програма Erasmus+, Коменски, национални и местни ...
...проекти. През 2014-2015г. са изпълнени три ЕС 

финансирани проекта, насочени към развитие на 
инфраструктурата; три Erasmus+ KA1 проекта, един 
проект към националната агенция за плащания и други. В 
момента се изпълняват два други Erasmus+ KA1 проекта, 
три проекта по Erasmus+ KA2 и един проект по програма 
Nordplus Junior. Национален подход за качество на ПОО в 
Литва Националният подход за подобряване на системата 
за гарантиране на качеството е дефиниран от концепция, 
разработена през 2008г. от МОН, QVETDC и други експерти 
(доставчици на ПОО, социални партньори, министерства 
и регионални власти, представители на образователните 
институции). Концепцията дефинира следните инструменти 
за гарантиране на качеството на ПОО: вътрешна оценка на 
качеството, национално законо 

дателство, доставчици на подкрепа, външна оценка на 
качеството, насърчаване развитието на качеството, мони-

торинг на ПОО, лицензиране и супервизия, национално
координиране. Новият закон за ПОО (2018) промени 

системата за ПОО:
1. Практическите умения се създават на рраебаолтннии

места при ясни условия на стажа;
2. Ролята на секторните професионални комитети

за формирането на квалификациите, планирането на 
стажовете и други сфери.

3. Редефинирани условия за гарантиране на качеството
на ПОО, съобразени с ЕQAVET;

4. ПОО институциите да станат самоуправляващи се, т.е.
ръководени от работодатели, общини и прочие;

5. При планирането на включването на данни за човеш-
ките ресурси в ПОО, мониторинговата система трябва да 
бъде взета предвид, а планирането на практиките следва да 
отчете мненията на секторните професионални комисии; 
дефиниране на ролята на MOSTA (център за мониторинг 
и анализ на висшето образование): мониторинг на ПОО 
и човешки ресурси, предвиждане на потребностите от 
квалификации и подготовка на стратегически препоръки.

Мнението на експерта
Vanda Novokšonova

Може да се обобщи, че ръководителите на обра-
зователните институции редовно преглеждат и по-
пуляризират системата за управление на организацията 
и развитие на производителността.

Институцията организира процесите и те са 
редовно проверявани и подобрявани. Процесите са 
изпълнявани от начало до край.Налице са индикатори 
за ефективността на процесите, което дава възможност 
за оценка на ефективността  на основните дейности и 
тяхното значение за постигането на целите.
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1. Реализирана е система за управление на
качеството (СУК) в Alytus vocational training centre 
(АVTC) на 24 януари 2014г. чрез ЕС финансиран 
проект “Vocational training quality assurance in South 
Lithuania region” No. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-010. От 
три години ние работим по и осъвременяваме 
нашата СУК. В ПОО в Литва не е задължително да има 
система за управление на качеството. Много училища 
въведоха такива посредством ЕС финансиране през 
последните 3 години. AVTC поддържа своята СУК със 
собствени средства.
2. Правим анализ на обучителнитеи други процеси
като провеждаме ежегодни супервизирани одити 
или сертификация. Поддържането на документите, 
свързани с нашата СУК става чрез осъвременяване 
или създаване на нови такива:

• законодателство;
• вътрешни форми и статистически документи;
• отговорности;
• оперативни стъпки
•  природата и условията на училищните дейности,

възникването на нови дейности и отказът от
съществуващи такива

• мониторингови индикатори и качествени цели;
•  потребностите на учениците, екипа и други

заинтересовани страни;
•  откриване на необходими документи, намиране

на начин за тяхното оптимизиране
•  по време на вътрешния одит изникнаха разми-

навания между текущите дейности и тяхното
описание в документите.

ЗА КОНТАКТИ
Raimonda Makaveckė
raimonda.makavecke@aprc.lt
40 Putinu street
LT-62175 Alytus
LITHUANIA
Tel./fax +370 315 77979
alytausprc@aprc.lt, www.aprc.lt

ДОБРАТА ПРАКТИКА НА ALYTUS VOCATIONAL TRAINING CENTER

Сертификат за въвеждането на LST EN ISO 9001:2015 СУК в
Alytus Vocational Training Centrеe на 24 януари 2014г.
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Valga Country Vocational Training Centre

Естония
Ние сме единственото ПОО училище в община 

Valga. Макар че училището обслужва най-вече 
община Valga и ¾ от нашите ученици идват от град 
Valga и околните територии, ние сме директно 
подчинени на Министерство на образованието и 
науката на Естония.

Valga County Vocational Training Centre е създадено 
чрез сливането на професионалните училища на 
Valga и Helme през 1999г. През 2011 г. бяха завършени 
строителните работи по новия учебен комплекс и 
училището продължи своята работа в покрайнините 
на Valga. Повече от 500 ученици се обучават в 
нашето училище, за да станат автомеханици, готвачи, 
дърводелци, логистици, социални работници, 
продавачи, шивачи и др. Учителите са 50, а 

административният екип – 20 души.
Учениците получават 3то, 4то и 5то квалификационно 
ниво според Европейската класификация.
Кандидатите със задължително образование 
(9 години) получават средно образование с 
професионална квалификация, придобита в рамките 
на 3 години. Има и по-къси курсове, предоставящи 
единствено професионална квалификация, напр. 
програмата за логистика отговаря на европейското 
5то ниво (обучение на английски език); отдел за 
обучение на възрастни; курсове за мед. сестри; 
обучение на социални работници и др. Главният 
индикатор за качеството е акредитацията. 
Професионалните квалификации и стандартите са 
заложени от естонската служба за квалификации. 
Общото и професионалното образование в Естония 
са промотирани от INNOVE, която е подчинена на 
министерството и изработва националните програми 
за ПОО. Училищата оформят своите програми, 
отговаряйки на стандартите, нац. програма и 
включвайки специфични избираеми предмети, 
които подлежат на одобрениестонската агенция за 
качество във висшето образование и ПОО отговаря 
за акредитацията на обучителните програми на 
естонските ПОО училища. Акредитацията е за 6 или 3 
години. Училищният план за развитие е в основата на
управлението на качеството. Той се залага за 
2016–2020г.; бива преглеждан и актуализиран 
ежегодно – включително анализ на вътрешната и 
външна среда; мисия, визия и общи цели; сфери, 
в които са резултатите (обучение, хоби дейности, 
развитие на персонала, интернационализация и т.н.); 
рискове и управление на рисковете; управление, 
преглед и осъвременяване на плана за развитие. 
Гарантиране на качеството е задължително за 
акредитация. Комисията дава мнение и го изпраща 
към министерството, което издава решението под 
формата на декрет.

Мнението на експерта
Vanda Novokšonova

Може да заключим, че институцията разполага 
с добре организирана ресурсна система. 
Сградният фонд и оборудването са на нужното 
ниво и са редовно оценявани и подобрявани, 
но което е най-важно, това се прави с оглед 
на индивидуалните нужди на образователната 
институция. Помислено е и за използването на 
информационни технологии, които до голяма 
степен подпомагат работата на институцията. 
Създадена е система в подкрепа на вътрешните 
и външните клиенти, които са ключовите 
заинтересовани страни в институцията. 
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1. Първото нещо, с което се гордеем, е сравнително
новият училищен комплекс от основна сграда и 
общежития, както и модерното оборудване, което 
е инвестиция от ЕС. Макар че това оборудване е на 
вече 7 години, ние го поддържаме в добро състояние, 
следваме развитията в сферите, в които работим 
и осъвременяваме оборудването. Така например, 
превърнахме нашата библиотека в дигитална класна 
стая, където освен редовните PCта, учениците могат 
да използват таблети, смарттелефони и други смарт-
устройства.
2. Другото, с което се гордеем е сравнително високото 
ниво на дигитализация. Нямаме много хартиени 
носители, използваме дигитални дневници за учители 
и ученици, свързани с информационната система на 
училището. Учениците подават своите кандидатури, 
молби и дори домашни по електронен път. Цялата 
релевантна документация е дигитална, включително 
програмите и е достъпна през училищната инфо 
система. Родителите на ученици, които все още не 
са на 18 години сега могат да следят академичния 
прогрес на техните деца по електронен път и не само 
това.

ЗА КОНТАКТИ
Rainer Kuutma
Manager of International Projects Valga
County Vocational Training Centre
Loode 3, Valga, 68206, Estonia
Mobile +372 5246710
E-mail rainer.kuutma@vkok.ee

ДОБРАТА ПРАКТИКА НА VALGA COUNTRY VOCATIONAL TRAINING CENTRE 
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Education Center Piramida Maribor

Образователен център Piramida (ECP) в Марибор 
предоставя ПОО в сферата на хранителната 
индустрия.

ECP Марибор се състои от три отдела:
1. Средно училище по хранене с 300 ученици

на година, предоставя професионално и техническо 
образование в следните програми:

• 3-годишни програми: пекар, месар, сладкар;
• 4-годишни програми или 3+2: хранителен техник.
Това училище има добро международно сътруд-

ничество с професионални училища в Европа.
2. Професионален колеж със 150 ученици. Уче-

ниците могат да се запишат след преминато 4 -го-
дишно средно образование, за да учат 2-години 
(кратък цикъл):

•  Хранителни технологии и хранене (Bologna c. p.
120 ECTS): Инженер храни и хранене;

• Организатор на социални мрежи (120 ECTS).
Училището предлага теоретично обучение и множество 

дейности – лабораторна работа, практическо обучение, 
проекти, проучвания, пътувания. Колежът участва в 
Erasmus Extended University Charter (2007-2013, 2014-2020).

3. Междуфирмен образователен център,
създаден 2010 г., свързан с двата други отдела, 
с различни фирми и хранителната индустрия. 
Училището разполага с пекарна и сладкарски цех; 
месарски цех за органична продукция; и кафене с 
магазин. Продукцията на нашите ученици е изложена 
всеки работен ден в магазина, откъдето може да бъде 
закупена.

Словенската образователна система е органи-
зирана на няколко нива:

Предучилищно образование, което е избираемо 
и обхваща централизираното ранно предучилищно 
образование и грижи. Децата могат да бъдат записани 
от 11 месечна възраст и посещават докато започнат 
основно образование.

Задължително основно образование, организи-
рано в пакет от 9 години.

Средно образование, което предлага общо об-
разователно, професионално и техническо обучение.

Висше образование, което включва профе сионално 
обучение в кратък цикъл и висше образование. Първият 
цикъл програми висше образование са професионални 
и академични. Краткият цикъл професионално обра-
зование се предлага от професионални кожели, които 
имат двугодишни професионални програми. Първото, 
второто и третото ниво програми се предлагат от 
публични или частни университети или институции. 
Обучението за възрастни разполага с множество 
програми и организации, които ги предлагат.

Системата за гарантиране на качеството в сло-
венското образование Словенската агенция за га-
ран тиране на качеството на висшето образование 
осигурява развитието и оперативността на системата 
за качеството. Тя съветва висшето образование 
според ЕС и глобалните тенденции в развитието. 

Агенцията допринася за висшето образование 
по от ношение на образование и проучвания, меж-
дународна известност, конкурентоспособност и рав-
ностойна интегри  раност в глобалното образователно 
пространство.

Мнението на експерта
Vanda Novokšonova

Образователната институция е насочена към 
всички заинтересовани лица, включително 
обществото като цяло. Институцията е форму-
лирала кои са целевите групи; групирала ги 
е и формира отношения на база устойчивост, 
уважение и отвореност. На база на описанието 
разбираме, че институцията си сътрудничи с 
партньори, за да създаде споделена до  бавена 
стойност за заинтересованите страни, посредством 
взаимна подкрепа и партньорс тво.

Словения
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1. Училищният хранителен магазин на Piramida
разполага с модерно оборудване за пекарна, 
сладкарски цех и кланица. В училищния магазин 
продаваме собствена продукция. Клиентите могат 
да си купят хляб, печива, десерти, сладки, бисквити 
и сладолед, меса и месни продукти. Гостите могат 
да пият кафе или чай, да хапнат нещо сладко 
на място или да си вземат за вкъщи. В магазина 
организираме ежемесечни събития “Срещаме се 
в пет“. Обикновено каним гост, който представя 
на посетителите обичаите на друга страна (Индия, 
Япония, Китай, Франция, Коледа, Нова година, 
сватби, карнавали). Посетителите могат да опитат 
десерти, пекарски или месарски продукти от 
нашия магазин, изработени във връзка с темата. 
Това дава практически знания на нашите ученици 
за процесите в работната сфера.

2. Социално партньорство Имаме междуфирмен 
образователен център, Който е създаден за по-
добра интеграция в обществото на различни 
нива. Той представлява точка, в която се срещат 
хранителната индустрия и фирми, другите ПОО 
институции, производителите, бившите ученици, 
службите по заетостта на Словения и Агенцията за 
развитие на Марибор. Много са важни и връзките с 
Министерство на образованието, науката и спорта, 
Министерство на селското стопанство, горите и 
храните, Министерство на труда, семейството, 
социалните дейности и равните възможности. Ние 
имаме добри контакти и сътрудничество с фирмите 
от хранителната индустрия и търговските центрове 
– предлагаме обучение за менторите в техните
компании. Сътрудничим си с начални училища: 
подготвяме каталог за тях, който включва всички 
предлагани обучения. Учениците могат да правят 
печива, десерти, сладолед или да изслушат лекция 
на тема здравословно хранене. За тях ние също 
организираме технически и научни дни.

ЗА КОНТАКТИ

Dr. Alenka Hmelak Gorenjak

a.hmelak.gorenjak@icp-mb.si

Izobraževalni center Piramida Maribor

Park mladih 3, 2000 Maribor, www.icp-mb.si

ДОБРАТА ПРАКТИКА НА EDUCATION CENTER PIRAMIDA MARIBOR 
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България
Zinev Art technologies

Зинев Арт Технологии ЕООД е частна българска 
компания, създадена през февруари 2005г. с главни цели:

• да подпомага образователното, културното и
иконоическото развитие на гражданското общество;

• да популяризира новите технологии в  бразо-
ванието чрез  “учене през целия живот," формално и 
неформално обучение, практическо обучение и опит;

• да създава възможности за модерни и ефективнпир  
oфесионални обучения в различни сфери;

• да стимулира междукултурния и артистичен обмен
на опит, идеи и практики ЗАТ участва в много европейски 
проекти както в сферата на образованието, включително 
в областта на професионалното образование, така и в 
областта на регионалното развитие.

Участвали сме в повече от 15 проекта заедно с 
партньори от цяла Европа, най-скорошните от които са:

• Проект "GoScience: creativity and enhanced
comprehension in science teaching and learning” по 
програма Erasmus+, разработчик и партньор – http://
goscience.eu;

• “Excellent in VET", Erasmus+ стратегическо
партньорство; в ролята на партньор h -ttp://www.evet.
lv/index.php/en/

• “DoWellScience”, Erasmus+ Стратегическо партньор-
ство; в ролята на партньор – http://dowellscience.eu/project 

• “SWOT: Skils for work opportunities in enogastronomy 
and tourism”, стратегическо партньорство по програма 
Erasmus+; в ролята на партньор - https://swot.pixel-
online.org/index.php

• “DigiNET: Digitalization and social media for adult
employment”, стратегическо партньорство по програма 
Erasmus+; в ролята на партньор - http://diginet-project.eu/  

Цели на системата за гарантиране на качеството 
на ПОО в България: общата цел е да се постигне 
гарантиране на високо качество на резултатите по 
отношение на социалните и индивидуални потребности 
и подготовка за бъдещи, неочаквани промени. Целта е 
постигане на качество на ПОО спрямо работната сила, 
както и на индивидуалното професионално обучение.

Критериите за качество на ПОО се използват 
за измерване, планиране, управление, отчитане, 
контролиране и са представени чрез количествени 
и качествени индикатори. Формулировките на 
критериите са: "система, гарантираща качеството на 
ПОО”, “качество на законодателството”, “инвестиции в 
ПОО”, “достъп до и участие в ПОО" и др.

Системата за гарантиране на качеството на ПОО 
се формира от три основни нива - национално, 
регионално и местно. Главният принцип на 
управлението е децентрализация и дефиниране на 
права, задължения и отговорности.

Ключови играчи: МОН; НАПОО; МТСП; Агенция 
по заетостта; Център за мониторинг и оценка на 
качеството на училищното образование; институции 
предоставящи професионално образование и обу-
чение; лектори; ученици, бучени възрастни.

Финансирането се опира на принципите на де-
цен трализация, пазарна ориентация, отчетност 
и отго вор ност. То се отнася до училищата и 
доставчиците на ПОО.

Мнението на експерта

Vanda Novokšonova

Партньорската организация ЗАТ и Професионална 
гимназия  "Велизар Пеев", които партньорите имаха 
възможността да посетят в България, разполагат 
с добре развита ефективна комуникация в екипа. 
Хората са оценявани и обгрижвани, а техните знания 
и компетенции - редовно развивани. Ръководството 
комуникира ясно посоката на визията и чрез подкрепа 
от страна на екипния лидер организациите се радват 
на силна култура на върхови постижения.

В училище "Христо Ботев" е ясно, че клиентът е 
"в центъра на всичко" и за удовлетворяването на 
клиента там се прави повече от очакваното, което 
отговаря на фундаменталните принципи на културата 
на върховите постижения.

12



Riga State technical School
Координатор на проект за Стратегическо партньорство по Erasmus + 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В
РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Съфинансиран по програма Erasmus+ na Eвропейския съюз

1. Работа с хората, екипна работа

• Ръководството на ЗАТ гарантира, че мисията и
ценностите на организация са споделени: всички 
организационни дейности се обсъждат и решават 
ежеседмично. Екипната работа се насърчава и за целта 
за всяка задача има поне двама отговорни експерти. 
Всички трябва да виждат новите възможности и да 
споделят нови идеи. Участниците знаят, че техните 
гледни точки са оценени. Успехът на организацията 
означава и личен успех; колкото повече усилия и 
усърдие влагат хората, толкова пови•соко е качеството 
на резултатите.

• Друга добра практика в тази област идва от ПГ
“Велизар Пеев“ в Своге, България – ръководството 
насърчава екипната работа между учителите не 
само в сферите им на експертиза, но и по между-
дисциплинарни въпроси в рамките на приятелска, 
включваща и приятна работна среда, гарантирайки 
в същото време личното развитие, подобряването 
на уменията и знанията, което води до подобряване 
на качеството на работа в училището. Така например 
учителите работят заедно по извънкласни дейности 
(клуб за креативно писане, с представяне на творбите 
в различни състезания). Учителите също така заедно 
реновират класните стаи (мъжете помагат с ремонта 
и интериорния дизайн; жените – с почистването и 
озеленяването) или учителите по електротехника 
поддържат електрическата мрежа. Учителите се 
съветват как да използват различни инструменти и да 
решават проблеми.

2. Oрганизация на образователния процес
по по-ефективен начин В тази сфера можем да 
посочим практиката на ПГ по вътрешна архитектура 
и дървообработване. Работа с хората, екипна работа 

"Христо Ботев" в гр. Пловдив. Училището има малък 
брой ученици, обучението се провежда в малки групи 
от по 10-15 ученици. За целите на практическата 
работа, учениците биват разделени на още по-малки 
групи. В същото време училището разполага с много 
преподаватели и всеки един от тях реално отговаря за 
между 20 и 30 ученика. Това позволява на учителите да 
отделят по-голямо внимание на работата на учениците 
и да работят индивидуално по-бързо с всеки с 
цел подпомагане на неговото/нейното развитие и 
решаване на проблемите, ако такива възникнат в 
проеса.

ЗА КОНТАКТИ
Зинев Арт Технологии ЕООД
Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53
1715 София, България
Тел. : 00359 2 4342244
E-mail: zinevart@gmail.com
Web-site: www.artsbg.net
www.zatbg.org 

ДОБРАТА ПРАКТИКА НА ЗИНЕВ АРТ ТЕХНОЛОГИИ
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Латвия
Biedrība Eurofortis

Образованието стои в основата на бъдещето на всяка 
страна. Много е важно да подготвяме и възпитаваме 
младите хора така, че да станат добри граждани и 
да работят нещо, което харесват и в което са добри.
Възпитаването на децата и младежите е основно задача 
на родителите, но с повишаването на ангажиментите на 
последните, образованието поема все по-важна роля в 
живота на децата и младите хора. За съжаление това все 
още остава неотчетено.

Съществува потребност от постоянно подобряване 
на качеството на образованието, което е цел на ЕС и е 
споменато сред приоритетите (в новата ЕС стратегия от 
2017), като не става дума за това училището да отговори 
на някакви стандарти, а да има желание за промяна и 
постоянно развитие. Един от начините за постигане на 
това е чрез прилагане на принципите и моделите на 
управлението на тоталното качество.

Много важен момент от управлението на качеството 
е проверка на ситуацията в институцията - провеждане 
на вътрешна оценка. Добър инструмент за организиране 
на това е самооценката, включваща всички важни 
заинтересовани страни (индиректно чрез въпросници).

Вътрешната оценка на образователните институции 
в Латвия се реализира като чрез изготвяне на доклад за 
самооценка, което е задължително условие за акредитация 
на институцията и обучителните програми, което е 
ситуация, сходна на много други Европейски страни.

Разликата е в това дали организацията прави само – 
оценката “ на хартия” или наистина я използва за своето 

развитие. За развитието на ПОО институциите могат 
да се използват множество европейски инструменти, 
използващи управление на тоталното качество (ТК) – напр. 
ЕQAVET или EFQМ. EQAVET е практика, която промотира
европейското сътрудничество в сферата на развиването 
и подобряването на гарантирането на качество на 
ПОО и се взема като база за процеса на акредитация и 
управление на качеството в ПОО институциите в Латвия 
и други европейски страни.

В подкрепа на развитието на образованието се 
изпълняват различни ЕС финансирани проекти, което 
помага на институциите да разберат повече за и да се 
научат да използват принципите на управлението на 
ТК в своето ежедневие. “Excellent in VET” е от проектите, 
ориентирани да подкрепят ПОО институциите по пътя 
им към подобряване на качеството и постигане на 
отлични резултати.

Има примери на ПОО училища в Латвия, които 
доброволно използват инструментите и моделите на 
управлението на ТК за тяхното управление и развитие. 
Те са решили да възприемат по-широк и холистичен 
подход. За да постигнат това, някои от тях използват 
модел EFQM Excellence. Модел EFQM Excellence е 
холистичен инструмент, използван главно в Европа като 
база за управление, самооценка и развитие на дадена 
инсти-туция. Той се състои от 9 критерия, които са 
групирани в „благоприятни фактори“ и „резултати”.

Ние в Eurofortis сме експерти в EFQM. Помагаме на 
институциите, които се интересуват от този подход, 
по пътя им към високите постижения. Една латвийска 
институция, която наскоро успешно въведе подхода 
на върховите постижения и модела EFQM Excellence 
е гимназия Cesis Tehnology and Design. Ето тук тяхната 
история накратко:

Най-важно за въвеждането на подхода на върховите 
постижения в едно училище е да се проведе холистична 
самооцена и ние решихме да използваме в нашето 
училище модела EFQM Excellence като инструмент за 
самооценка на нашата организация.

Директорът на нашето училище има предишен 
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опит с модела EFQM Excellence и с онлайн инструмент 
GOAWorkBench за извършване на самооценка чрез 
критериите на модел EFQM Excellence, така че беше 
наясно с добрия начин за организиране на процеса. 
В началото всички служители бяха запознати с 
модела EFQM Excellence и се съгласиха да се включат 
активно в целия процес. В самооценката участваха 
приблизително 25% от всички служители. Изпълнихме 
самооценката в рамките на 3 дни, включително 
описването на предложенията за подобрения и тяхната 
приоритизация. Паралелно със самооценката бяха 
организирани индивидуални интервюта със служители, 
анкети със служители и ученици и SWOT анализ. 
Използвахме резултатите от самооценката за подготвяне 
на 5-годишния план за развитие на училището, който бе 
изработен и приет от училището и местната община за 
2 месеца. Днес ние продължаваме да развиваме нашето 
училище и да подобряваме качеството като използваме 
модел EFQM Excellence. Самоооценката ни помогна да 
разберем нашите силни страни и елементите, които 
трябва да подобряваме.

Продължаваме да следваме плана и се срещаме 
веднъж месечно с всички включени служители, за 
да проследяваме напредъка в реализирането на 
подобрения. Планираме да направим следваща 
самооценка през 2019 година.
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Съфинансирано по програма Erasmus+ na Eвропейския съюз

Повече информация за проекта можете да откриете на www.evet.lv
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