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I. УВОД 

 

Настоящите Мерки за подобряване на качеството в ПТГ “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ”- 

ГАБРОВО са част от Стратегията за развитие на училището през следващите години в 

съответствие с приоритетите за развитие на образованието в Република България и 

принципите на общото Европейско образователно пространство.  
С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на целия екип от 

заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с повишаване 

качеството на образование в ПТГ „Д-р Никола Василиади“. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: повишаване качеството и ефективността на образователния 

процес чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите 

заложби и потенциала на всеки ученик. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: повишаване ефективността на управлението на училището. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: привличане на ресурси от общността и външната среда, участия в 

национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното 

реализиране. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: осигуряване на съвременна материална и технологична 

обезпеченост на училището. 

Оперативни цели 

Разработените оперативните цели произтичат от целите и принципите на училищното 

образование, както и от „областите на наблюдение за изградена система за управление на 

качеството на образователна институция:  

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА;  

2. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДАТА;  

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС;  

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ; 

5. ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧАСТВО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.  

 

 С тези мерки се цели да се подобрят условията и ефективността на вътрешната 

образователна система. Качеството на образованието се осигурява, чрез управление на 

процеса на развитие на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ гр. Габово основано на планиране, 

анализиране и изпълнение на дейности за подобряване на образованието и обучението. 
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II. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В ПТГ  

 

1. Мерки свързани с педагогическите специалисти:  

• Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Използване на 

възможности за безплатно онлайн обучение на педагогическите специалисти с цел 

повишаване на квалификацията;  

• Повишаване мотивацията на педагогическите специалисти;  

• Насърчаване на комуникацията между педагогическите специалисти;  

• Повишаване на процента на електронни уроци използвани в часовете; Изготвяне на 

електронен урок, по предмета който преподават от всички учители преминали обучение с 

платформата MozaBook до 15 декември 2018г. 

• Внедряване на електронен дневник. 

 

 

2. Мерки свързани с учениците:  

• Активна страна в учебния процес;  

• Политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование;  

• Обратна връзка с учениците;  

• Развиване на позитивно отношение ученик-ученик;  

• Ефективни мерки за поддържане на дисциплината;  

• Осигуряване на възможност за образование в различни форми на обучение;  

• Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др., чрез 

приобщаващо образование за даровити деца. 

 

 

3. Мерки свързани с училищната институция:  

 Подобряване на МТБ чрез разработване на Европейски проекти. 

 Реализиране на училищни, национални и международни програми и проекти;  

 Обзавеждане на кабинети, лаборатории и работилници със средства на училището; 

 За подобряване на обучението, внедряване на съвременни методи за електронно 

обучение /закупуване или абонамент на електронно образователно съдържание/; 

 Използване на съвременни ИКТ в учебния процес;  

 Активно взаимодействие с Училищното настоятелство и Обществения съвет;  

 Активна работа с родители и фирми-партньори;  

  Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици 


