
          ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ 

„ЛУБОР БАЙЕР” 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В ПГСАГ „ЛУБОР БАЙЕР“ СТАРА ЗАГОРА 

Учебна 2021-2022 г.  

/приети на ПС № 15/13.09.2021 г./ 

 

ЦЕЛ: Осигуряване на качество и ефективност на образованието в ПГСАГ 

„Лубор Байер“ в съответствие с изискванията за съвременно професионално 

образование, съобразено с потребностите с пазара на труда. 

 

I. Непрекъснато подобряване параметрите на работната 

среда: 

1. прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към 

средата на институцията; 

2. осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

3. модернизиране на материално-техническата база и обновяване на 

информационната инфраструктура; 

4. развитие на организационната култура в институцията. 

 

II. Разширяване възможностите за развитие на персонала: 

1. подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща 

квалификация на учителите/преподавателите по специалността 

им от висшето образование, за подобряване на тяхната 

иновационна култура и личностна ефективност; 

2. изграждане на култура за осигуряване на качеството; 

3. създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в 

институцията; 

4. повишаване на ефективността на административното обслужване; 

5. повишаване на мотивацията и инициативността на всички 

участници в процеса на образование и обучение. 

 

III. Непрекъснато повишаване на образователните резултати: 

1. повишаване на мотивацията на обучаемите; 

2. повишаване на дела на учениците, които работят активно за 

подобряване на своите образователни резултати; 

3. намаляване на дела на рано отпадналите от обучението; 



4. повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение 

в реална работна среда. 

 

IV. Подобряване взаимодействието с местната общност, със 

социалните партньори, работодателски организации, 

университети и други заинтересовани страни чрез: 

 

 

1. Разширяване на възможностите за практическо обучение в реална 

работна среда; 

2. Проучване и прилагане на добри практики на сродни институции; 

3. Подобряване на възможностите за достъп до ин информация на 

участниците в образованието и обучението; 

4. Информиране на общността и заинтересованите страни за 

добрите практики и постиженията на институцията в областта на 

осигуряване на качеството на образованието и обучението; 

5. Участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на 

образованието и обучението. 

 

 

 

 

 

     

 

 


