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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
Основни резултати от изследването:  

(1). Систематизирани са теоретичните постановки относно качеството на 

образование. Изведени са основни проблеми при управление на качеството.  

Представени са добри педагогически и управленски практики. 

(2). Получена е информация за начина, по който се възприема външното и 

вътрешно оценяване на качеството на образование от различни заинтересовани страни 

чрез специално изработен въпросник за директори, учители, родители, ученици и 

експерти в областта на образованието. 

(3). Определени са приоритетни елементи на мениджмънта на качеството на 

образование в образователните институции, свързани с неговия мониторинг, оценка и 

контрол. Аанализирани са значими за образованието проблеми и иновативни практики, 



свързани с развитие на ключови компетентности у обучаваните, превенция на 

изоставането и отпадането от училище, продължаващо обучение и професионална 

квалификация на педагогическите специалисти, автономия на училищата и 

партньорство със заинтересованите страни. 

(4). Получените реултати ще бъдат използвани в учебния процес, обучението на 

студенти и докторанти от професионално направление 1.1. Управление на 

образованието и 1.2. Педагогика. 
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