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Abstract: What factors affect the implementation of innovative models for pre-school management?
A matter of the utmost importance for managers who, in the context of decentralization, interpret govern-

ment policy by developing alternative management approaches, models based on institutional values   and vi-
sion. Models with a practical focus can be related to the theoretical models – systemic and cybernetic. Quality 
oriented management models for integrated and educating organizations related to transformational manage-
ment – an integrative approach to achieving quality management I will allow myself to expose several sets of 
factors that innovative approaches determine their impact in changing and implementing models with quality 
indicators in the educational institution.

Keywords: Quality Management, Innovative Approaches, Integration of Resources, Factors, Interaction, Re-
flection. 

Концептуалното мислене, рефлексията за промяна на съществуващото статукво в системата за пре-
дучилищното образование са мотив за апробиране модел за интеракция, свързан с трансформационния 
мениджмънт – интегративен подход за постигане управлението на качеството. Актуалността на пробле-
ма е в динамично променящата се реалност, силната ресурсна зависимост, развитието на технологиите, 
глобализацията, новата концепция за образование, цели, политики и модели за тяхното реализиране, ка-
то една от политиките за реализиране целите в образованието е управление на качеството. управление-
то на качеството предпоставя рефлексия за реалностите в образователната институция, в контекста на 
устойчивото й развитие, в съответствие с потребностите. В този контекст е необходимо да се акцентира 
върху това до каква степен образователните институции в условията на децентрализация могат да интер-
претират правителствената политика и да развиват алтернативни управленски подходи, модели основа-
ни на институционални ценности и визия. управленската дейност в образователните институции и необ-
ходимостта за вникване в проблемите на психологията на децентрализираното управление.

Кои фактори въздействат върху прилагането на иновативни модели за управление на предучилищ-
ната институция?

Въпрос с изключителна значимост за мениджърите, които в условията на децентрализация интер-
претират правителствената политика развивайки алтернативни управленски подходи, модели, основани 
на институционалните ценности и визия. Ще си позволя да изложа няколко групи от фактори, които ино-
вативните подходи детерминират въздействието им при промяна и внедряване на модели с индикато-
ри за качество в образователната институция. Една от групите фактори са обособени на принципа пред-
видимост за развитие на предучилищната институция в динамична среда при автономия за провеждане 
на образователни политики в условията на децентрализация, като ефективността /качеството на управле-
ние е с научна обоснованост, а именно: непредвидим и инертен фактор:

 y непредвидим фактор е самата промяна в управление на институцията, когато не следва правила-
та, законите и алгоритъма за управление на промяната (приоритизиране, програмиране, монито-
ринг);

 y Инертният фактор e статуквото, рутината, безразличието на субекти в институцията – човешкият 
ресурс. Това са вътрешни фактори, които мениджърът проследява със SWOT анализа – като слаби 
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страни. Те са проекция на мисленето, компетентността и личностния интегритет на основния фак-
тор, човешкият ресурс.

Факторите систематизирани в контекста на модела за ефективно управление и функциониране на ин-
ституцията са – гарантиращи, основни, необходими, интензивни, формиращи, системни, стратегически:

1 . Гарантиращ фактор за реализиране на политиката управление на качеството е децентрализация-
та на управлението, утвърждаването на финансова самостоятелност на образователните институ-
ции и автономия за прилагане на образователни политики. Децентрализацията е външен фактор. 
Външните фактори са проследим от мениджъра анализатор с PEST анализ – политическите, ико-
номическите, социалните и технологичните аспекти на въздействие. 

2. необходим фактор са ресурсите при критерии за качество на входа, в процеса на преобразуване-
то им и на изхода – ресурси във вид на образователна услуга и продукт. най-ценният ресурс за ор-
ганизацията е човешкият ресурс.

3 . Той е основен, субективен, динамичен, най-ценният, но може да бъде и рисков (Закон на Парето 
20/80). Интегриран с високи професионални компетентности, с личностни качества, с рефлексия 
за стандартизация /измеримост – самооценка, с рефлексия към парадигмата «учене през целия 
живот», с организационна и дигитална култура.

4. Интензивен фактор за промяната, реформиране „отвътре“ е управлението на образованието /ин-
ституцията, в т. ч. и човешките ресурси. управление с подходите за качество – системен и процесу-
ален при предприемачество с приоритетно/ стратегическо инвестиране, с рефлексия за принци-
пите на управление на качеството. управлението е вътрешен фактор за институцията (вътрешни 
фактори са проекция на стил, функции, личен интегритет на мениджъра – концепции, цели, стра-
тегии, ресурси, технологии, политики, модели, организационни структури, организационна култу-
ра, философия. Анализирайки въздействията на факторите със SWOT и PEST анализ, се структури-
ра/ изгражда стратегия за динамично развитие на институцията при предприемачески стил на уп-
равление за внедряване на иновации и реализиране целите на институцията при ограничен вре-
меви ресурс. Стратегически фактор е стратегическото планиране, програмиране, стратегическо-
то инвестиране.

5. Формиращ фактор е позитивната среда, естетична, емоционално балансирана, интегрираща, 
предпоставяща креативност и експериментално – изследователска дейност за апробиране на 
иновативни педагогически модели на взаимодействие. Характеристики на средата са: предпри-
емачество; иновативност; делегиране на права и отговорности; популяризиране на добри прак-
тики; обратна връзка; креативност; интегрираност, интелигентен и устойчив растеж за равен дос-
тъп за качествено образование (индикатори за качество). Това е институционалната среда при си-
туиране на модела с индикатори за качество.

6. Системен фактор за подобряване и усъвършенстване на качеството е мониторингът, алгоритъмът 
за управление на качеството, системата за управление на качеството, стратегията за непрекъсна-
то образование и квалификация

7 . Съществен фактор е организационната култура за управление на качеството – ценности, тради-
ции.

управляващ факторите е мениджърът, с ново концептуално мислене, с висок образователен статус, с 
правна, организационна и дигитална култура, личностен интегритет за непрекъснато подобряване и усъ-
вършенствана качеството на образователния продукт и услуга за удовлетворяване потребителите им (ди-
гиталното поколение). 

Систематизиране на фактори в контекста на принципите на научния мениджмънт и принципите на уп-
равление на качеството:

 y Рефлексия за интегриране на подходите за качество – процесуален и системен с кибернетичния 
подход при изграждане на модела;

 y Рефлексия за интегриране на ресурси – система за управление на качеството;
 y Рефлексия за удовлетворяване потребителите на образователна услуга и продукт;
 y Рефлексия за стандартизация – система за мониторинг;
 y Рефлексия за непрекъснато образование и квалификация – стратегия за квалификация и кариерно 

развитие на основание резултати и визия на институцията;
 y Стратегически анализ и планиране – внедряване на модела;
 y Делегиране – модел „Проектна дейност“;
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 y Предприемачество – визия на конкурентно способна институция;
 y Трансформация – трансформиране на организацията/институцията;
 y научно обоснован механизъм за подбор на кадрите;
 y Приоритетно инвестиране – определяне на приоритетите.

Фиг. № 1 Система от фактори с индикатори за качество

Това кореспондира с принципите на научния мениджмънт ( Ф. Тейлър) и отражението им в образова-
нието, както и с принципите за управление на качеството.

Фиг. № 2 Принципи на научния мениджмънт

Моделите на научния мениджмънт са схематизирани образци на теоретичните школи, възпроизвеж-
дащи концепции. В този аспект принципите на научния мениджмънт, представени в текста имат отраже-
ние в образователната система/институция, обуславящи качеството на управление със системите за мо-
ниторинг, стратегиите за непрекъснато образование и квалификация на педагогическите специалисти.

Във всички аспекти, факторите са вътрешни /външни фактори, основен фактор е човешкият ресурс, 
интензивен фактор е управлението на институцията в т.ч. човешкият ресурс, двигател фактор – мениджъ-
ра, това са факторите действащи вътре в институцията Вътрешната среда на организацията /институция-
та е съвкупност от ситуационни фактори, които действат вътре в организацията. Те са резултат от концеп-
туално мислене, администриране и лидерство, философия на управление, като концепцията е основната 
гледна точка за промяна, съдържаща водещата същностна идея за ресурси, процеси и резултати при осъ-
ществяването й. Процесът на концептоализация е в следствие на подхода за създаване и изграждане на 
модел за трансформация на организацията при предприемачески стил на управление и стратегия за ди-
намично развитие, с внедряване на иновации – модел с индикари за управление на качеството.
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Гарантиращ фактор е децентрализацията, който е външен фактор. Външните фактори институцията 
не е в състояние да промени и с които трябва да се съобрази, ако иска да съхрани динамичното си рав-
новесие.

Мениджърът интегрирайки подходите на управление, с акцент на философския (организацията има 
свойството да се приспособява или да приспособява външните фактори за съхраняване своята цялост) и 
със SWOT и PEST анализ изгражда стратегии за управление на институцията. PEST анализът е насочен към 
четири аспекта на външната срeда: политически; икономически; социален; технологичен.

Децентрализираната институция е с финансова самостоятелност, с автономия за внедряване образо-
вателни технологии при интегрирани ресурси и политика/парадигма „учене през целия живот“ за непре-
къснато подобряване и усъвършенстване качеството на образователния продукт и услуга (при положени 
критерии за качество) за удовлетворяване на потребителите. Децентрализацията е законово/формално 
обоснована /гарантирана със Закона за предучилищното и училищното образование и практически осъ-
ществима /внедрима с компонентите на модела като фактори:

 y Стратегия за динамично развитие на институцията на основание PEST SWOT анализ за внедряване 
на иновации при интегриране на ресурсите;

 y Система за мониторинг – при критерии за качество, като променливи величини проследяващи ре-
сурси, процеси, резултати в контекста – организацията на входа си има ресурси, вътре преобразу-
ване на ресурси – процеси, на изхода ресурси във вид на продукт и услуга;

 y Система за управление на качеството;
 y Стратегия за непрекъснато образование, квалификация;
 y научно обоснован механизъм на подбор на кадри, при критерии за качество.

Фиг. № 3 Индикатори при модели за управление на качеството

Индикаторите за качество като формираща система проследяват модела за интеракция при тран-
сформационния мениджмънт. Индикаторите формиращи характеристиките на средата на модела са: де-
централизация, стратегическо програмиране (PEST SWOT анализ), стандартизация, трансформация, пре-
дприемачество, делегиране, инвестиране.

При модела мениджърът и лидерът са интегрирани в организационен лидер, който с иновативни-
те подходи на управление интегрира ресурсите и изгражда среда за пълноценно разгръщане интелекту-
алния и професионален потенциал на екипа, за постигане удовлетвореност от креативните постижения. 

Моделът с индикатори за качество отразява специфичността на управление на институцията и пред-
поставя: образователно пространство интегриращо реални и виртуални ресурси за ефективност на взаи-
модействие; обективна самооценка; рефлексия за стандартизация /измеримост; рефлексия за придоби-
ване на нови компетенции; конкурентна среда за ефективно протичане на педагогическите процеси при 
мониторинг – самооценка.

Моделът постига управление на качеството в предучилищната образователна институция с иноватив-
ни подходи на управление при планиране, стандартизация и интегриране, като качеството е измерима 
величина, която характеризира институцията – ресурси, процеси, резултати. 

Качеството е динамична характеристика на институцията и направляван процес в структурите й, а 
именно: управлението на качеството е визия за институцията, като стратегията й на развитие е с цели 
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и политики за интелигентен и устойчив растеж, осигуряваща равен достъп до качествено образование. 
управлението на качеството е рефлексия за реалното състояние на образователната институция.

Моделът за управление на качеството е с висока оценка на въздействие при децентрализирана ин-
ституция с интегриран човешки ресурс при стратегия за динамично развитие с предприемачески стил на 
управление за внедряване на иновации, стратегия за непрекъснато образование и квалификация, с ме-
ниджър владееш механизмите за мениджмънт и притежаващ личностен интегритет, и с рефлексия за 
стандартизация /мониторинг – самооценка.

Така изложените фактори са теоретично и научно обосновани със законова /формална рамка за ин-
формираното им управление в практиката от мениджърите, които на основание кибернетиката и мате-
матическите модели обосновават информираните си решения за ефективно управление и функционира-
не на институциите – управлявайки факторите. 

„Как да се излезе от стандартите, от приетите схеми, как да бъдем други? Ако сега управленската те-
ория ни учи на това как да сравняваме своето управление с управлението в другите организации, т. нар. 
„бенчмаркинг“, и как да измерваме това сравнение, то управленската теория на 21 век ще учи на това 
как да не бъдем такива, както всички останали“ Предизвикателството пред образователния мениджмънт 
през 21 век е да съхрани многообразието на образователните институции в динамична, конкурентна сре-
да, като най-актуална става идеята за диференцияцията“.
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