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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Едно от най-големите предизвикателства с които се сблъсква съвременната 

образователна система е да прилага промени, които ще направят училищата , а 

следователно и страните все по-конкурентни на международната сцена. Без участието 

на учителите обаче, промените в образованието са невъзможни. 

Учителското лидерство е изискване на съвременността. Знанията, уменията и 

отношението на всеки учител са от голямо значение. Качеството на тяхното 

преподаване оказва пряко влияние върху постиженията на учениците и следователно 

върху качеството на училищните постижения. 

В един демократичен свят, в свят на свобода на словото, в който е възможен широк 

достъп до медиите, ние сме бомбардирани с множество противоречива информация, 

идеи, само значими личности, лидери са в състояние да убедят хората да действат 

конструктивно. В образованието на младите поколения от голямо значение е 

лидерството  на учителите. 

 Младите хора, учениците, които придобиват знания и умения, се нуждаят от модели за 

подражание, авторитети, учители лидери. В днешно време исканията, поставени пред 

учители, преподаватели и училищни ръководители, нарастват и се променят. За да 

отговарят на изискванията, учителите трябва да чувстват, че могат да бъдат част от 

промяната, която биха искали да видят. Вдъхновени, мотивирани учители могат да 

насърчат учениците да вземат бъдещето в свои ръце и да бъдат най-добрата версия на 

себе си. 

Според Укипедия лидер е човек, когото хората следват и който има способностите да 

ръководи индивиди, групи и / или цели организации. Лидерът има уникални качества. 

Той е  човек, на които другите са готови да се доверят. Хората му се подчиняват 

доброволно. Лидерите се ползват с авторитет и власт в избраната социална група.  

Лидерството е определена способност, умение или качество, която позволява 

създаването на група привърженици, последователи, на които може да се повлияе по 

различни начини. Лидерът може да създаде визия за развитие в определена област и да 

стимулира хората да действат съответно. Те имат способността да създават желаната 

ситуация и знаят как да вдъхновят другите да работят с тях, за да постигнат желания 

резултат   

Необичайните изисквания към училищата в наши дни изискват от учителите да 

притежават  лидерски качества. Следователно ролята на учителя лидер е не само да 

ръководи колегите си. Те също трябва да водят своите ученици и те трябва да играят 

активна роля в създаването на добра училищна, семейна и местна среда. Училищното 

ръководство е процесът на откриване, подкрепа и насочване на таланта и енергията на 

други учители, ученици и родители, така че всеки да може да постигне общи 

образователни цели. Учителите, които са лидери, могат да бъдат наречени „агенти за 

промяна“ или „тенденции на промяната“.  

Изследователите считат, че учителите трябва да се възприемат като създатели, а не като  

субекти на промяната, тъй като те играят активна, а не пасивна роля в процеса на 
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промяна. В много общности по света учителите се разглеждат като хора, които могат да 

помогнат за осъществяване на положителни промени в живота на хората. Създателите 

на промяната трябва да бъдат предприемачи. Те трябва да се съсредоточат върху 

разработването на споделени знания в своите общности и да работят със системно 

мислене, за да трансформират новите знания в стратегии за преподаване и да ги 

прилагат в училищната програма.  

Лидерът е отговорен за: създаване на работен план, създаване на визии за бъдещето, 

премахване на риска от смущения в груповата работа, създаване на реалност около тях, 

превръщане на желаните ситуации във възможни. Добрият лидер е: лоялен, отговорен, 

последователен, справедлив и полезен. Те учат от своите ученици и от други учители. 

Той създава положителен образ, помага за преодоляване на слабостите и засилва 

техните таланти и добродетели. Родители, други учители и ученици могат да работят 

като подкрепа за учителите лидери. Сигурната и положителна училищна среда е 

изключително важна.  

Лидерството като широко понятие може да бъде  два вида: официално и неформално. 

Официалното лидерство или ръководство е ролята на главния учител в повечето страни 

от ЕС. Официалните роли зависят от училищната и образователната система на 

определена държава. Ролята на неформалните лидери не се налага от закона и 

организационната структура и въпреки това те продължават да играят много важна 

роля в училищния живот. Макар че официалното им положение не изисква от тях да 

ръководят, те го правят естествено поради знанията и опита си. Те са уважавани и 

популярни сред колегите си.   

Целта на проекта УЧИТЕЛИ ЛИДЕРИ е да насърчи лидерството сред учителите и да 

подобри учебния процес. Модел за учител лидер като тенденция на промяната или 

„агент на промяната“ е направен с цел подобряване на качеството на училищните 

постижения, споделяне на знания за учителското лидерство и опит от проектни 

дейности с училищен персонал, образователни власти, политици и други 

заинтересовани страни. 

Този наръчник е предназначен за ръководствата  на училищата и други образователни 

институции, за да го използват като теоретичен подход към това, какво е необходимо, 

за да може учителят да стане лидер и да има по-добро разбиране за неговите 

задължения, роли и задачи, както и за да му помогне да мисли за промяна. Наръчникът 

се реализира от шестте екипа на проекта в съответствие с техния национален и 

международен опит. 
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2. УЧИТЕЛИ ЛИДЕРИ 

 

Какво означава да бъдеш лидер 

 

Като учители ние често се питаме дали сме лидери в ученическата група, с която 

работим, а също така на работното си място – в училищната организация. Всички 

знаем, че учителят се смята за управляващ в класната стая, но значи ли това, че той е 

лидер? Всъщност какво означава да бъдеш лидер? Виждаме ли лидер в този същия 

управляващ? За да отговорим на този въпрос, трябва да видим как това е обсъдено в 

литературата.                    

Следователно, що се отнася до значението и диференциацията на управляващ, лидер, 

администратор, в литературата има различни гледни точки в зависимост от областта в 

която се развиват, а също и от географския регион към който принадлежат [1]. 

Например в САЩ терминът „администрация“ се поставя на най-високо ниво и често е 

синоним на „лидерство“. От друга страна „образователното лидерство“ в САЩ може да 

има в различен контекст същото значение като „образователно лидерство“ въобще.  

Термините „лидерство“ и „управление“ могат да имат различни версии. „Лидерството 

качествено се различава от управление и администрация“ счита Gronn [2]. То се 

представя като качество, което не непременно идва от статута или от професията, а е 

нещо специално. От друга страна управлението се счита като формално лидерство, 

докато пък лидерството може да се отнася към неформална групар водена от лидер, 

който е главата на тази група. Лидерство може да има на върха на дадена организация, 

но то може да съществува и на различни нива в същата организация. 

Друг подход напълно разделя двете понятия. Залезник е първият автор, който 

разграничава двете категории лидери през 1977 в статия в Харвард бизнес ривю 

„Управляващи и лидери: различни ли са? “ (таблица 1). 

 

Видове лидери и управляващи 

 

Базирайки се на 7-те S, Watson [3] прави заключението, че докато управляващите имат 

характеристиките на първите три S - стратегия, структура и система, то лидерите по-

скоро се причисляват към другите четири – стил, персонал, умения и споделени цели. 

Според Питър Дръкър „лидерството е да вършиш  правилните неща, докато 

управлението е да вършиш нещата правилно“. Коуви говори за това, че „лидерството е 

инвестиране на усилията върху правилната задача, докато управлението е количеството 

положени усилия. 
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Таблица 1   

Видове лидери и управляващи 

Критерии видове 

 Лидери Управляващи 

Целта Демонстрира лично и активно 

отношение. 
Демонстрира пасивно отношение. 

Работна 

концепция 

Стимулира   работни предложения 

и създава възможности за избор. 

Координира и балансира работата. 

Приема ценностни компромиси. 

Отношения 

с другите 

Демонстрира съчувствие, дава 

значение на действията и 

събитията 

Бедна емоционална връзка при 

взаимоотношенията си с другите. 

Самочувст

вие 

Проявява ниско самочувствие, 

фокусирайки се върху промяната.  

Проявява остра нужда от 

поддържане на сегашния ред, 

изразен консерватизъм 

 

През 1988 John P. Kotter [4] 
 
подчерта, че управлението се различава от лидерството по 

това, че е „по-официално, по-научно и следователно универсално“. По този начин 

управлението се основава на набор от ясни инструменти и техники, определени чрез 

аналитично тестване и анализ, които могат да се използват като такива в различни 

ситуации, както в света на бизнеса, така и в публичния сектор.  

Kotter (1990) твърди, че лидерството е процес, който има за цел да разработи визия за 

организацията; да приведе хората в съответствие с тази визия и да ги мотивира  

действие чрез задоволяване на основните им потребности. Лидерството не е мистично 

или мистериозно. Няма нищо общо с харизмата или други екзотични черти на 

личността. Това не е територия  на малцина избрани. Лидерството не е непременно по-

добро от управлението или негов заместител: по-скоро лидерството и управлението са 

две отличителни и допълващи дейности. И двете са необходими за успех във все по-

сложна и променлива бизнес среда [6].  

Други мнения (Bennis and Nanus, 2012) относно двете понятия са:                                                 

- управляващите управляват,а лидерите правят нововъведения;                                                                

- управляващият е копие, лидерът е оригиналът;                                                                                  

- управляващият поддържа, лидерът се развива;                                                                                                     

- управляващият се основава на контрола, лидерът вдъхва увереност;                                              

- управляващият има краткосрочни визии, лидерът - дългосрочни визии;                                   

- управляващият пита как? и кога?, лидерът пита какво? и защо? 

Фигура1. Някои разлики между лидерството и управлението 1 Kotterman, J., (2006)65 
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Lunenburg (2011) заключава, че не е важно лидерите да са добри мениджъри и 

обратното, но комбинация от ефективно лидерство и управление може да допринесе 

ефективно за успеха на една организация. 

 Kotterman [5] предостави някои различия между мениджърите и лидерите (Фигура 1). 

За Джон Котър лидерството надхвърля рутинните задачи за справяне с промените, 

докато управлението е редовна формална отговорност за справяне с рутинните 

сложности. Той твърди, че лидерството е процес, който има за цел да разработи визия 

за организацията, да приведе хората в съответствие с тази визия и да ги мотивира  за 

действие чрез основното удовлетворяване на потребностите им. 

 Важно е да се уточни, че двете понятия не са взаимно изключващи се. На практика е 

много вероятно лидерите и мениджърите да се характеризират със същите качества и 

способности. Но има разлика, обаче, доколко те са преплетени. Така съществува 

мнението, че лидерите притежават конкретни концептуални и човешки способности, а 

мениджърите - технически, действени, оперативни. Също така, качествата на лидера са 

ясно видими в онези ситуации, които включват бързи и обширни промени при кризи, 

докато качествата на мениджъра са видими в ежедневни, банални, текущи ситуации. 

Следователно идеята е, че мениджърите прогнозират или намаляват рисковете, докато 

лидерите поемат тези рискове.  

Но без значение какъв е контекста на казаното понятията „управление“ и „лидерство“ 

често се използват в един и същ смисъл, особено в настоящата реч. Дори понякога 

намираме един от термините, използвани в литературата, а другият в скоби като 

разширение на първия. 

За разлика от термините управление и лидерство, терминът администрация предполага 

справяне с ежедневните въпроси, които имат малко значение в сравнение с 

управлението, което включва решаване на далечни перспективи. Администрацията, 

както е посочено от R. Iucu [7] означава общи условия за формулиране на целта, 
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постигане на успех чрез предотвратяване на грешки, приемане на малък брой решения 

за голям брой хора, йерархии и области с широка отчетност, уточняваща ролята на 

арбитър на администрацията 

С течение на времето терминът за управление получава над 150 дефиниции:                                        

• „Осигуряване и планиране, организиране, водене и контрол“ (Fayol),                                          

• „Поемане на отговорност за вземане на решение, планиране и регулиране на работата 

на някои хора, работещи за обща цел, така че точният резултат да бъде ефективен и 

икономичен“ (Бреч,)                                                                                                                      

• „Процесът на координиране на човешките, информационните, физическите и 

финансовите ресурси с цел постигане на основната цел на организацията - получаване 

на желаните продукти и услуги на определен сегмент от обществото“ (Рийс и О’Гради - 

САЩ)                                                                                            • "Наука за 

административните техники на предприятието" (Larousse - Франция), или                  • 

„Науката за управление се занимава със законите на общото управление и нейните 

синтетични закони“ (Попова и Краснопояса - Русия),                                                                     

• „Мениджмънтът означава да правиш точните неща, докато лидерството прави това, 

което трябва“, казва Друкер. 

Някои дефиниции определят управлението като изкуство.  Рой Роуан [8] твърди, че 

управлението „е изкуството да се вземат решения с недостатъчна информация.“ 

Изхождайки от идеята, че в художествения процес обикновено има три жизненоважни 

аспекта: майсторство, визия и комуникация, той стига до заключението, че процесът на 

управление е форма на изкуството, защото постига всичките три аспекта: 

управляващите трябва да имат средства и начини за изпълнение на задачата, визията за 

прилагане на иновативни стратегии и комуникативни умения. 

 

Упражнение: Проверете дали сте лидер или управляващ. 

            Проверете твърденията по-долу и вижте с коя версия сте съгласни [9] 

 Твърдения A Б 

При ръководството на организацията си... 

1.  се фокусирам главно върху: настоящето бъдещето 

2.  особено съм загрижен за: стабилността промяната 

3.  Притеснявам се за неща в... план: краткосрочен дългосрочен 

4.  Собствените ми цели се основават 

на : 

непосредствени 

нужди 

вътрешно усещане 

5.  Винаги питам: "Как?" "Защо?” 

6.  Позицията ми се основава на : авторитет харизма 

7.  Работейки с другите, по-скоро: контролирам давам възможност 

8.  Начинът, по който върви комплексност простота 
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комуникацията: 

9.  При вземането на решения 

обикновено използват: 

логика интуиция 

10.  Основните ми притеснения са: организационни социални и 

организационни 

 

 

Ако повечето от отговорите ви са от колона Б, това означава, че имате лидерски 

наклонности. Ако повечето са от колона А, това значи, че сте по-скоро управляващ. 

Ако в повечето случаи се колебаете какво да отговорите, това означава, че притежавате 

и от двете. В този случай имате възможност да допринесете още повече за прогреса на 

вашата организация. 

Управлението е едновременно наука и изкуство. Процесът на управление следва общия 

сценарий на художествен процес. Въпреки това, изработката или инструментите, с 

които работят, се основават на научен обем от знания, който се е натрупал във времето. 

Това означава, че управлението има както научни, така и художествени компоненти. 

 

Какво е лидерство? 

В бизнес-речника [10] има две определения за лидерство:                                                                                    

1. Индивидите лидери на организацията, разглеждани колективно.                                              

2. Дейността ръководене на група хора или организация или способността да се върши 

това. 

Лидерството включва установяване на ясна визия, споделянето и с другите, така че да я 

следват с желание, снабдяване с информация, знания и методи да се реализира тази 

визия и координиране и балансиране на конфликтните интереси на всички членове и 

заинтересовани лица. 

Друго определение за лидерство е изкуството да се мотивират група хора да действат в 

посока на постигане на обща цел. Лидерите имат три общи характеристики:                     

 вдъхновяват другите да споделят тяхната визия; 

 мотивират ги да работят за осъществяването и; 

 окуражават ги и им помагат да преодолеят трудностите, които срещат в 

преследването на тази визия.     

Лидерството изисква характеристики, които надхвърлят мениджърските задължения. 

Но лидерството също така включва, общуване, вдъхновяване и наблюдение. Важно е да 

кажем, че лидерството не означава позиция на старшинство на върха на йерархията в 

организацията. Или с други думи не всички, които се намират на върха на дадена 

организация са лидери. Както Warren Bennis казва „Лидерството е способността да 

превръщаш визията в реалност“.                                                                               
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Лидерството предоставя насока за организацията и нейните служители, които трябва да 

знаят посоката, в която се ръководи организацията и кого да следват, за да стигнат до 

крайната цел. 

  

Лидерството включва да се покаже на служителите как ефективно да изпълняват своите 

отговорности и редовно да се контролира изпълнението на техните задачи. 

Лидерството също така дава положителен пример на служителите, който да следват, 

като се вълнуват от работата, мотивират се да учат нови неща и да помагат, когато е 

необходимо, както в индивидуалните, така и в екипните дейности.   

Според Питър Дракър: „Единственото определение за лидер е човек, който има 

последователи. За да спечелите последователи, е необходимо влияние, но не изключва 

липсата на почтеност при постигането на целта.“ Някои теоретици смятат, че 

лидерството не се различава от процесите на социално влияние срещащи се сред 

всички членове на дадена група, а други вярват, че лидерството е всичко, което някой 

прави, за да бъде ефективен лидер. 

Лидерът на образователната институция трябва да намери баланс между зависимостта 

му от учителите и техния правен авторитет (Johnson, 1996). За да намери този баланс, с 

течение на времето трябва да развие компетентност и умения за сътрудничество за 

колективно водене на училище и съвместно въвеждане на промени (Huffman, 2011). 

Това означава, че лидерите трябва ясно да разбират своите роли и тези на своите 

учители. Те не могат да абдикират от своите отговорности, нито да поемат тези на 

учителите. 

Трябва обаче, да се грижим за хората, които са на ръководни позиции, но които не 

показват  лидерски качества. Лидер по смисъла си е този, който стои на първо място и 

води чрез пример, така че другите да бъдат мотивирани да го следват. Това е основно 

изискване. 

В образователната среда съществува формално и неформално лидерство: 

Формално лидерство – когато човекът е официално назначен като лидер. Примери за 

това са учител в класната стая, директор на училище, капитан на спортен отбор и 

началник отдел. Работата му е да организира наличните ресурси, да осигури 

логистиката, да координира и да мотивира членовете на отбора, за да се постигне 

максимален резултат.   

Неформално лидерство – проявява се когато човекът не е официално назначен като 

лидер на групата, а останалите и членове му се доверяват и разчитат на него. Той ги 

мотивира и вдъхновява. Често неформалният лидер е колега, който играе тази роля, 

независимо, че не е на такава официална позиция. Той е разпознат като лидер от хората 

около него. 

Официалните лидери имат авторитет и определени права и привилегии, които при 

неформалните лидери липсват. Те имат власт над групата и могат да дисциплинират 

или  наказват нейните членове. Официалният лидер може да даде награди на групата. 

Не всичко това е възможно за неформалния лидер. Ето защо той трябва да притежава 

харизма, да е общителен, да споделя визията си и да е водач на екип. Неформалният 
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лидер води чрез личния си пример,  поведението си и цялата си личност.Понякога в 

училищата можем да намерим и официален, и неформален лидер. Те могат да бъдат 

трудни за управление, тъй като не споделят една и съща визия. Групата има различни 

очаквания към двамата лидери. Членовете на екипа са склонни да бъдат лоялни към 

официалния лидер, заради неговата сила и авторитет, а от друга страна, те са склонни 

да бъдат лоялни към неформалния лидер, защото той е един от тях. Неформалният 

лидер има по-голяма ангажираност към групата, докато ангажиментът на официалният 

лидер е свързан с организацията. Във всяка ситуация е важно официалните и 

неформалните лидери да работят заедно, за да е сигурно, че групата постига най-добри 

резултати. В образователните институции е възможно да се появят такива неформални 

лидери, които да създават фракции и да наддават за власт и влияние срещу 

официалните. Реални конфликти между официални и неформални лидери възникват, 

когато неефективното лидерство е причина за разединяването на служителите и 

загубата на мотивация. Тук неформалните лидери се борят срещу официалната 

политика, тъй като са мощни и имат симпатиите на членовете на екипа. Ето защо е 

необходимо да се погрижите за неформалните лидери. Защото те, правилно 

мотивирани, биха могли да помогнат в управлението и поддържането на реда на 

работното място като партньор на официалната организация. 

Има някои препоръки, свързани с противопоставянето на официалния и неформалния 

лидер: да се използва влиянието на неформалния лидер, за да се намери какво трябва да 

се коригира във връзка с институционалната политика. В същото време официалните 

лидери биха могли да бъдат разбрани по-добре, когато неформалните организации се 

изследват чрез потапяне в тяхната култура. 

 

Какво и кой е лидер? 

„Лидерите са хора, които формират целите, мотивациите и действията на другите. 

Често те инициират промяна за постигане на съществуващи и нови цели ”[10]. С други 

думи, ролята на лидера е да се съсредоточи върху създаването на стимулиращо работно 

място и развитието на проактивна общност в организацията, за да се постигнат най-

добри резултати за нея. Всички истински лидери могат да докажат редица меки умения, 

които им помагат да взаимодействат положително с членовете на екипа на училищата. 

Ефективните лидери имат способността да общуват добре, да мотивират екипа, да 

изпълняват и да делегират отговорности, да възприемат обратната връзка. Достатъчно 

гъвкави са да решават проблеми в провокативна среда. В резултат на това можем да 

изброим основните качества на лидера:                                                                                                     

 Визия: успешните лидери са тези, които имат точни визии за своята 

организация, което е очевидно както чрез това, което правят, така и от това, 

което казват. По този начин те затвърждават идеята какво трябва да се направи и 

защо трябва да се прави. 

 Поведение: Успешните лидери трябва да могат да тестват модел на поведение, 

чрез който: 

- да търсят и насърчават промяната;  

- да общуват открито и честно;  

- да могат да слушат активно; 
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- да градят бъдеще въз основа на това, което предлага настоящето;  

- да се фокусират върху резултатите;  

- да демонстрират увереност в подчинените и колегите;  

- да бъдат активен член на отбора, като споделят отговорностите и 

участват заедно с другите;  

- да окуражават или критикуват в зависимост от ситуацията. 

 Характер/ честност: Винаги съдим и анализираме лидерите в зависимост от това 

как преследват и постигат целите си. Те трябва да изглеждат почетни, достойни, 

уверени и открити. Само по този начин те могат да спечелят уважение. В 

заключение ще кажем, че лидерите трябва да:  

- имат визия, която да превърнат във факти;  

- демонстрират действен дух, като винаги имат ясна посока на тези 

действия; 

- притежават интелигентност и особено емоционална интелигентност;  

- демонстрират морален интегритет, честност, чувство за хумор: 

- способни са да обичат хората; 

- да се проявят като отлични наблюдатели на реалността и индивидите; 

-  да бъдат достъпни за другите, да създават чувство на сигурност и 

психоло- гически комфорт; 

- да бъдат внимателни и да очакват с нетърпение бъдещето, за да използват 

всички възможности. 

 Самоувереност : без съмнение това трябва да съществува защото лидерите 

поемат рискове, които създават възможности и окуражават останалите да 

опитат. 

Можем да заключим, че учителят лидер е професионалист, проявяващ се в различни 

роли, които включват едновременно директни инструкции и административни 

задъл- жения.(фиг.2) 

 

Фигура 2.  Позицията на учителя лидер 

 

Доминирането е една от чертите на силните в хирургията хора [11] (според Големите 

пет измерения на чертите). Хората с господство искат да бъдат отговорни. Тяхното 

господство ги кара да се интересуват от водещи чрез конкуренция и влияние. Хората 

слаби в хирургията, без доминиране (или малко ниво от него) не са в състояние да 

бъдат лидери и искат да бъдат последователи. 

Както показва Даниел Големан [12], истинските лидери ни впечатляват, разпалват ни, 

разпалват страстите и събуждат в нас желанието за действие. Това се дължи на призива 

към емоциите. Ако емоциите на хората клонят към ентусиазъм, можем да очакваме 

изпълнение. Когато лидерите канализират емоциите в положителна посока, те 

получават най-доброто от хората и това води до резонанс. 
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Вътрешната структура на лидера, начинът на мислене и видовете интелигентност, 

които той доказва, се определят в поведението му. Роджър Сперри направи поредица от 

изследвания, които показаха, че всяко полукълбо има някакво собствено съзнание, 

което може да види реалността по различен от другото полукълбо начин.Изследването 

на характеристиките на лидера в литературата открои няколко черти на ефективен 

лидер. Така че, лидерите трябва да докажат редица характеристики като тези на фигура 

3. 

Фигура 3.  Характеристики на ефективния лидер. 

Лявото полукълбо е по-активно при извършване на математически операции или при 

работа с абстрактни понятия, когато човек мисли логично и прави изводи въз основа на 

реални факти. Но ако търсим творчество, въображение, мислене, основано на емоции, 

то активирането се осъществява предимно в дясното полукълбо. 

След като изучиха функционирането на човешкия мозък, изследователите смятат, че 

лявото полукълбо е отговорно за речта, езика, писането, логиката, математиката, 

науката и функционирането на дясната ръка, докато дясното полукълбо определя 

пространствената ориентация, творческото мислене, фантазията. оценяването на 

визуалните изкуства, музиката и функционирането на лявата ръка. В графично 

представяне двете полукълба са фокусирани, както се вижда на фигура 4. Лицата, които 

са доминирани от дясното полукълбо са емоционални,  основават се на аналогии, 

метафори, образи, анекдоти, обработват информация много по-бързо. Индивидите се 

диференцират според това кое полукълбо е по-изявено при тях. В идеалния случай 

трябва да се научим да мислим по-добре, особено с лошо обучената част. 
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Без значение как работи мозъка на лидера, той трябва да докаже емоционална 

интелигентност. Притежаващите я лидери изграждат мотивацията на подчинените си 

по много успешен начин. Съумяват да ги обединят около споделена цел. 

Емоционалната интелигентност на лидерите ще бъде разгледана в отделна глава. Но 

трябва да се покаже, че под ръководството на лидер, който притежава емоционална 

интелигентност, хората имат общо ниво на разбиране, развиват добра комуникация и я 

използват, за да се учат от един на друг. Членовете на групата могат да вземат решения 

заедно, да споделят идеи и да завършат това, което са ви предложили. Между тях се 

образува емоционална връзка и им помага да се съсредоточат дори по време на промяна 

или несигурност. Поради тези причини хората са в състояние да правят заедно неща, 

които никой от тях не би могъл да направи сам. Портретът на лидер, който притежава 

емоционална интелигентност, се отразява в самопознанието и самообладанието, 

социалното съзнание и управлението на отношенията. Между тези характеристики 

съществува динамична, интерактивна връзка. 

Самосъзнанието – това е факта, че лидерът разбира собствените си емоции, 

собствените си качества, както и недостатъците си, ценностите, в които вярва, и 

мотивациите, които има. Хората, които много добре познават себе си, са реалисти, без 

да изпадат в преувеличена самокритика или в наивен оптимизъм. Когато се представят, 

те са честни в самооценката си със себе си и с другите, като са склонни по-скоро да се 

смеят на собствените си слабости, отколкото да се опитват да ги облекат в „красиви 

фрази“. 

Лидерът, който няма добро самопознание, може да вземе решения, с които да причини 

вътрешни конфликти, защото тези решения могат да влязат в противоречие с ценности, 

за които той не знае. Добро доказателство за себепознанието е предразположението на 

човека към медитация и разсъждение върху собствените дела, което позволява да се 

анализират нещата вместо да се реагира импулсивно. 
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Адел Лин [13] дори разкрива седемте стъпки, които трябва да бъдат предприети за да се 

постигне самопознание: Наблюдение, Интерпретация, Пауза, Посока, Размисъл, 

Честване и Повторение. Преминавайки през тях, можете да изградите полезна 

процедура за управление, която след това лесно може да се превърне в положителна 

рутина за лидера и организацията. 

Корейска поговорка гласи: „ако стреляш в камък, се нараняваш“. Лидерите, които не 

знаят как да контролират своите афективни състояния, могат да окажат разрушителен 

ефект върху организацията. Представете си бедствието, което може да настъпи в 

образователната организация в резултат на „буря“ в настроението на мениджър, който 

не знае как правилно да управлява чувствата си! 

Самоконтролът улеснява прозрачността. Той е пълна искреност към другите относно 

чувства, вярвания и действия, които позволяват на лидера да живее според техните 

ценности. За да се развие самосъзнанието, се препоръчва: 

- попълване на дневник, в който да се записва състоянието на  

настроението на лидерите по време на работен ден, коментирането на 

обща разпоредба, състоянието по време на дискусии с определени хора 

или по време на срещи; 

- четене на дневника всеки уикенд, за да се разбере как възникват 

чувствата и да се предвиди как да се реагира; 

- постоянно внимание - добре е да се провежда ежедневен преглед и да се 

отбелязва какво чувстваме, като по този начин засилвате самосъзнанието. 

Може дори да се направи радиография на положителни и отрицателни 

емоции, за да се види коя доминира и какво произвежда. 

- препоръчват се 20-30 минути почивка, за да може емоциите да се 

отразяват спокойно. Такива моменти трябва да се въвеждат веднъж или 

два пъти на ден (дори по време на пътуването от или до дома), като по 

този начин се упражнява самосъзнание; 

-  трябва да се осъзнава състоянието на ума, с което човек идва да работи: 

оптимистичен, уверен, ентусиазиран или депресиран, ядосан, нервен? 

Най-добре е да го запишете! 

- да не се подтикват другите да дават свои собствени разпореждания. 

Поради тази причина трябва да се покаже положително, открито 

отношение, уверено да се подхожда към дейностите и задачите, като по 

този начин се насърчават доброто настроение и хуморът; 

- да се практикува позитивно мислене и по този начин да се влияе на 

другите. 

Лесно е да се разпознаят социалното съзнание и съпричастността, когато лидерите ги 

притежават. Очевидно е, когато чувствата на другите хора се вземат предвид и те 

вземат решения, повлияни и от тези чувства. 

Без тази съпричастност не може да се говори за ефективно социално взаимодействие в 

професионалния живот. На егоцентричните лидери е много трудно да влязат в кожата 

на някой друг, защото не могат да си представят как изглежда светът през нечии други 

очи. 
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В образователната група съпричастността е много важно умение за добри 

взаимоотношения с колегите и особено с тези, принадлежащи към различни култури, 

тъй като транскултурният диалог често може да доведе до объркване и неразбиране. 

Като учители и образователни лидери е важно да се поставим на мястото на другите, за 

да разберем тяхната гледна точка. В класната стая е много важно да се наблюдава 

невербалното поведение и да се предвидят емоционалните реакции на учениците, за да 

се предотвратят възможни нежелани последствия.Всъщност емпатията е незаменимо 

умение на учителя, защото чрез него той не кара другия да се чувства добре, а само 

демонстрира, че го разбира и това учениците оценяват високо. 

Управлението на взаимоотношенията включва:  

- вдъхновяване лидерството, напътствията и мотивацията чрез убедителна визия; 

влияние, използване на тактики на убеждаване; 

- обучение на другите, стимулиране на способностите им чрез обратна връзка и 

насоки; 

- катализиране на промяната, иницииране на релационно управление и 

мобилизиране на екипа в нова посока; 

-  управление на конфликти, уреждане на разногласия;- 

- изграждане на духа на екипа, сътрудничество и коопериране. 

 

Правилното управление на отношенията включва управление на емоциите на 

другите. За да се постигне това обаче е необходимо лидерът да е наясно със 

собствените си емоции и да вибрира синхронно с тези в своя екип. 

 Успешното управление на взаимоотношенията започва с искреност, която може да 

се докаже чрез действия в съответствие с реалните чувства. 

 

                    Упражнение 2: Какъв тип мислене предпочиташ? 

           Прочети твърденията по-долу и избери подходящия за теб отговор [8]. 

 Твърдение  Да    Не 

1.  Когато взимам решение, твърдо вярвам, че трябва да използвам 

интуицията си. 

  

2.  Преди да взема решение относно план за действие, внимателно 

анализирам проблема. 

  

3.  Когато споря, използвам жестове и движенията на ръцете и 

тялото си. 

  

4.  Когато взимам решение, разчитам повече на конкретната 

информация  отколкото на чувства. 

  

5.  Обичам да представям идеите си под формата на визуални 

образи. 
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6.  Тези около мен ме смятат малко за мечтател.   

7.  Обичам винаги да пресмятам.   

8.  Обичам да организирам живота си до най-малките детайли, за 

да избегна неочаквани изненади. 

  

9.  Когато спя, често сънувам ярко, а денем сънувам с отворени очи   

10.  Математиката и природните науки винаги са били силната ми 

страна. 

  

11.  Хората винаги ми казват, че имам много контролирана позиция 

и физическо присъствие. 

  

12.  Наистина обичам да чета поезия и художествена литература.    

13.  Много добър  съм в изразяване на мислите си чрез думи.   

14.  Обичам да действам импулсивно, а не да правя предварителни 

планове. 

  

 

Ако сте отбелязали отговори „да“ на въпроси 1,3,5,6,9,12 и 14, се счита, че дясното 

полукълбо доминира. При отговор „да“ на въпроси 2,4,7,8,10 и 13 вие използвате 

повече лявото полукълбо. Ако сте отбелязали по равен брой отговори в двете групи, 

нито едно от двете полукълба не доминира. 

Положителните социални взаимоотношения са тези, при които лидерският потенциал 

може да се използва и хората около тях могат да бъдат насърчавани да го правят. Да си 

позитивен, не означава да бъдеш мек, пасивен или просто мил. Да бъдеш позитивен 

означава да мотивираш другите и да ги караш да мислят, да действат и да поемат 

отговорност. Всъщност ключът към подобряването на комуникацията между хората и 

мотивирането им е да знаем какви са емоционалните препятствия, които се срещат 

често в трудни ситуации и които изглеждат нерешени. 

За да отразят емоционалната си интелигентност, лидерите трябва реалистично да 

погледнат на ситуацията, започвайки от преглед на общите обичаи, които създават и 

увековечават тази организационна реалност. 

. 

 

 

Пример: Един от учениците в класа, в който преподавате, не само не участва в 

занимания в клас, но и постоянно нарушава климата в класната стая. В груповите 

дискусии той говори силно, властващо, негативистки отказва да се включва, слуша и 

сътрудничи. Признайте, че е дете и може да се справи с изискванията на урока. За 

съжаление, това е толкова досадно, че стигате до стрес по начин, който потъмнява през 

цялото време в този клас. Това, което не знаете обаче, е, че ученикът има ниска 

самоувереност и в резултат на това всичките му разстройства възникват от страха от 
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провал. Шумното му и господстващо отношение е просто маска, чрез която той 

прикрива собствените си недостатъци. Ситуацията се влошава и от постоянно 

отрицателното ви отношение като учител  към ученика. Промяната на отношението 

към него не може да бъде бърза или лесна. Освен това, като се имат предвид 

конфликтите, които възникват в класната стая, изглежда, че най-простото решение би 

било да се премести ученикът в друг клас или в друго училище. 

Ако обаче заключите, че ученикът не е единственият, който не можете да изградите и 

вдъхновите, се оказва, че се нуждаете от пълен анализ на вашето поведение и 

отношение. 

 

 

 

Стилове лидерство 

Приетите от мениджъра стилове трябва да са в пряка връзка с представянето на групата 

чрез емоционално генерирания климат. Професорите Кандеа Родика и Дан [14] 

изградиха таблица с емоционални компетенции, необходими за практикуване на 

стиловете, определени от Даниел Големан (Таблица 2). 

По този начин принудителният стил е подходящ при кризи, иницииране на промени и 

при справяне с проблемни лица в организацията. Този стил е критикуван, защото 

обезкуражава всяка инициатива и предава сигнали за минимизиране на другите, като ги 

игнорира. Лозунгът, който стои в основата на такъв стил, е "трябва да го направите, 

защото това казвам." Ако персоналът не изпълнява безусловно поръчките, се отправят 

заплахи. Обратната информация за организационната ефективност, ако има такава, е 

неизменно фокусирана върху грешките на участниците и по-малко или дори никакви 

добри резултати. 

В резултат членовете на организацията губят интерес към своята работа, демотивират 

се, защото чувстват липса на оценка за това, което правят. Организацията ще изпита 

негативни чувства, страх, гняв, бунт, унижение, желание за отмъщение, а след това 

безразличие. Цялостната атмосфера ще бъде напрегната, което също ще увеличи 

демотивацията. 

                                 Емоционална компетентност и стилове лидерство 

                                                                                                                           Таблица 2 

Емоционални умения Управление и/или 

лидерски стил 

Влияние върху климата 

желание за постижение; ини-

циатива; самоконтрол 

принудителен негативно 

самоувереност; емпатия; 

катализатор на промяната 

мечтател силно положително 
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емпатия, изграждане на 

връзки, разрешаване на 

конфликти 

партньорски положително 

управление на конфликти; 

убеждаваща комуникация; 

отборен дух 

демократично положително 

добросъвестност; инициа-

тива; желание за постигане 

координатор негативно 

развитие на други; емпатия; 

разбиране на собствените си 

емоции 

директива положително 

 

Освен това, ако при нечия грешка покажете не само гняв, но и презрение или 

отвращение, това може да има и опустошителен емоционален ефект върху персонала. 

Ако безконтролният гняв е придружен от липса на съпричастност, проявен с липса на 

реакция на емоционални тонове, тогава стилът се проваля. Това означава, че 

мениджърът трябва „да се ядоса на когото трябва, както трябва, както и с основателна 

причина“. 

Поради тази причина този стил се препоръчва да се използва само в критични, спешни 

или специални ситуации. Но за да има шанс за успех в подобни ситуации, е необходимо 

мениджърът да покаже емоционален самоконтрол, което ще му позволи да овладее 

гнева и нетърпението си или дори да насочи гнева си в добра посока като привлича 

вниманието и мобилизира хората да се променят за постигане на резултати. Но ако на 

мениджъра липсва самопознанието, което му дава способността да се контролира 

емоционално, нещата могат да се обърнат в нежелана посока. 

Партньорският стил изгражда емоционални връзки под мотото „междуличностните 

отношения са най-важни“. Препоръчва се, когато е желателно да се мотивират 

участниците в трудни ситуации или да се разрешат недоразумения между членовете на 

организацията. Този стил се фокусира върху желанието да има добра атмосфера за 

членовете на организацията, което насърчава комуникацията, лоялността към групата и 

в крайна сметка постигнето на хармонични отношения. Хората с удоволствие работят 

заедно, защото се харесват и споделят своите идеи и информация.  

На лидера се гледа като на приятен, надежден човек, който допуска близост, толкова 

повече, колкото повече разкрива емоциите си. Той се стреми служителите да са 

щастливи, да създават хармония и да изграждат резонансен екип. 

Въпреки че е ограничен като директен метод за стимулиране на представянето, този 

стил има особено положително въздействие върху климата на групата, като се 

преодолява само от визионерския и менторски стил. 
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Този стил се препоръчва при подобряване на работния климат или когато моралът на 

подчинените трябва да бъде повишен и се налага възстановяване на груповото доверие 

чрез развиване на афективни взаимоотношения. Много култури ценят личните връзки 

положително, което прави изграждането на отношения ключов момент в 

организацията. 

Не бива обаче да се забравя, че този стил може да доведе до липса на производителност 

и толерантност към посредствеността, поради което се препоръчва предпазливост при 

използването му. Ако лидерите се концентрират прекалено много върху чувствата на 

членовете, те забравят да излязат с конструктивни критики към изпълнението, критики, 

които биха помогнали на членовете на организацията да напредват. Избягвайки 

конфронтациите в грижата да не загубят пълна симпатия, тези лидери създават 

атмосфера, която може да доведе до разделянето на групата, група, която ще се насочи 

към разпускане. 

Демократичният стил започва под мотото "какво мислите?" И е полезен, когато се 

желае консенсус или когато искаме да се възползваме от опита на ценни служители. 

Освен това, ако лидерът не е сигурен в посоката, която организацията трябва да поеме, 

и се нуждае от идеи от компетентни служители, трябва да възприеме този стил. 

Понякога, дори ако лидерът има ясна визия, възприемайки демократичен стил, той 

може да получи креативни и иновативни идеи за реализиране на тази визия [15]. С 

участието си персоналът става по-отговорен. 

Тъй като този стил изисква консенсус, понякога е необходимо много време и често това 

е за сметка на активността. Така може да има безкрайна поредица от срещи, в които 

идеите са усукани и усукани, в които не се постига консенсус, а единственият резултат 

е планирането на други срещи. В такъв процес, чрез забавяне на решаващи решения с 

надеждата да постигне обща гледна точка, лидерът може да бъде прескочен, а 

последиците ще създадат състояние на объркване и дезориентация, които пък от своя 

страна ще причинят ескалация на конфликтите. 

Обръща се внимание на този стил и по още една причина. Ако персоналът е 

неинформиран или некомпетентен, може да последва бедствие. Преценка е необходима 

и ако времето, което е на разположение, е кратко и ако персоналът не осъзнава това. В 

последния случай е препоръчително ръководителят да промени демократичната форма 

и други стилове, за да осигури развитието на подчинените. 

Координиращият стил може да доведе до представяне чрез поставяне на вълнуващи, 

предизвикателни цели, но съществува и риск от създаване на негативни емоции, ако 

персоналът не е мотивиран или компетентен. Лидерът, който популяризира подобен 

стил, налага стандарти за високи резултати и след това се стреми да ги достигне заедно 

с екипа. Той не приема посредствеността и отстранява тези, които не отговарят на 

стандартите. В резултат на това работният климат става много конкурентен, понякога 

стресиращ за тези, които не спазват изискванията. Те започват да се объркват, губят 

увереността си, чувстват се обезкуражени и понякога просто не знаят как да изпълнят 

това, което се иска, което в крайна сметка води до понижаване на ефективността. 

Ако се прилага лошо или прекомерно или ако се прилага в неподходяща обстановка, 

този стил създава усещане за натиск върху персонала за достигане на преувеличените 
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изисквания на лидера. Тъй като подхождайки към такъв стил, лидерът не уточнява ясно 

какво иска, очаквайки хората просто да знаят какво да правят, то тези около него често 

трябва да отгатват какво иска лидерът и не винаги успяват. 

Тъй като са много съсредоточени върху постигането на целите, такива лидери оставят 

впечатление, че не се интересуват от хората около тях и не отчитат нуждите на 

персонала. Това създава парадоксална ситуация: колкото по-голям е натискът върху 

хората, толкова повече тревожност предизвиква. 

Умереният натиск може да стимулира краткосрочните цели. Постоянният силен натиск 

обаче може да бъде вреден. Така че, въпреки че понякога печелят послушанието на 

персонала и могат да получат добър краткосрочен резултат, те няма да имат истински 

резултати, които персоналът може да поддържа в дългосрочен план. Поради тази 

причина е препоръчително да не използвате този стил в излишък.  

Друга препоръка може да бъде използването на този стил в тандем с друг стил 

(например визионерр мечтател), който вдъхва страст и партньорски стил, който укрепва 

екипа. 

Този стил се среща в образователната практика, когато директорът е назначен като 

много добър учител по определена специалност, но има малко лидерски умения и 

знания. Принципът на Петър по този начин се прилага от факта, че мениджърът 

превъзхожда „техническите“ аспекти на работата, която ръководи, но е лишен от 

таланта за сътрудничество, за който твърди, че е лидер.  

Стилът на ръководство се постига, когато има връзка между това, което служителите 

на организацията искат, и целите на организацията. По отношение на този стил 

постоянен диалог помага на персонала да подчертае своите качества и дефекти, 

очертава дългосрочни цели и планове за кариерно развитие. 

Провеждайки лични разговори със служителите, тези, които възприемат такъв стил, 

установяват тесни и надеждни отношения. По този начин те демонстрират, че се 

интересуват от своите хора и не ги виждат като прости инструменти за вършене на 

работата си. Ръководството включва постоянен разговор, който позволява на 

служителите да получават отворена обратна връзка за представянето си, вярвайки, че 

следват собствените си стремежи, а не само интересите на лидера. Създавайки връзка 

между ежедневната работа и нейните дългосрочни цели, такъв лидер повишава 

мотивацията на хората за работа.  

Това е най-препоръчителният стил, защото служителите знаят какво очакват, но в 

същото време те знаят, че са важни за лидера на групата, че той им има доверие и че го 

е гпижа за тях. По този начин има и ангажираност на служителите към организацията, 

към която принадлежат.  

Този стил обаче се проваля, когато персоналът не е мотивиран или се нуждае от 

прекалено напътствие и обратна връзка или ако лидерът няма опит или не е достатъчно 

чувствителен да помогне на служителя по пътя му. Така че, ако този стил се използва 

лошо, напътствията изглежда по-скоро са свръхконтрол на служителя, което може да 

доведе до подкопаване на самочувствието. Ако определим стила на лидерство според 
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това как той влияе, върху кого се упражнява и какви са резултатите, можем да говорим 

за:  

- преподавателско ръководство, упражнявано от учителя с цел повишаване на 

неговата ефективност в класната стая. При този тип лидерство акцентът е върху 

ученето, доброто преподаване, ефективно учене и постижения; 

- трансформационно лидерство - подход, който предизвиква промяна в 

индивидите и социалните системи. Този тип лидерство създава ценна и 

положителна промяна в последователите с крайна цел да ги превърнат в лидери. 

Обикновено този тип лидерство се упражнява по-скоро от други хора, освен 

официалния лидер;  

- транзакционното лидерство, понякога наричано управленско лидерство, 

техническо или организационно ръководство, което се фокусира върху ролята на 

надзора, организацията и груповото представяне. Това е вид официално 

лидерство с цел ефективно постигане на целите. Лидерите, които прилагат този 

стил, се фокусират върху конкретни задачи и използват награди и наказания, за 

да мотивират последователите си; 

- лидерство в контингента, разработено от Фред Фидлер през 1958 г., който смята, 

че ефективността на ръководството зависи от контрола им над ситуацията и 

стила на лидерство. „Няма един най-добър стил на ръководство“, беше мнението 

на Фидлер [16] и „Лидерът е ефективен, когато неговият или нейния стил на 

лидерство се вписва в ситуацията“.  

- моралното лидерство или етичното лидерство използва етичните понятия като 

ръководство за управление на подчинените. Този тип подчертава значението на 

ценностите в лидерството и е съсредоточен върху морално обосновани действия 

и демократични училища; 

- лидерското участие се фокусира върху споделянето на вземане на решения и 

включва стимулиране на собствеността сред групата последователи, така че те 

да почувстват отговорността за поетата посока и нейното постигане. 

 

                

Упражнение: Позовавайки се на вашата институция, какъв стил на ръководство 

смятате, че съществува? Подходящо ли е това за институцията? Мислите ли, че има 

"идеален" стил за институцията, в която работите? Моля, аргументирайте тази идея.  
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Етика на преподаването 

Усилията на образователната система (училище, инспекторски кабинет, 

образователното министерство) за въвеждане на „нравственото образование и 

ценности“ в училищата представляват основен начин за намеса в холистичното 

образование на младите хора. Иска се да се представят и формират житейските 

способности, изясняването на философските проблеми в обществото, които са в 

основата на нашето съществуване, и се желае по-добра социализация на младите хора. 

Под морал и ценности в образованието се разбира подкрепата и задълбочаването на 

всички аспекти на социалната образователна програма. 

Образователният елемент учителите трябва да помогнат на младите хора да намерят 

отговори на три основни въпроса: 

- Кои сме и какви ще станем? 

- Как мога да стана такъв какъвто искам? 

- Как мога да служа на общността с това, което съм? 

Във всички тези въпроси могат да се намерят моралните аспекти, и ценностите, които 

се налага да бъдат обсъдени, а след това и асимилирани от младите хора. Множеството 

ценности предлага шанс за диалог и дебати,  след които да се избере най-важното и 

най-ценното и по този начин да се даде възможност това да бъде предадено на 

общността и обществото.  
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Днес, с помощта на този документ, ние предлагаме помощ на учителите в подготовката 

на адекватни материали и дебати, подходящи творчески и в същото време учебни 

инструменти. Постигнати са важни аспекти от гледна точка на образователния морал и 

ценности: гражданство, междуличностни отношения, човешка характеристика, 

образование, духовност, мир, права на човека и т.н. Моралното образование и ценности 

са основни за придаване на смисъл на живота във всичките му измерения. Това 

означава, че общите ценности, придобити от религиозни убеждения, международни 

конвенции и декларации, трябва да бъдат включени в образованието, за да се даде 

смисъл на присъствието на младите хора в обществото.  

Преподавателите ще включват актуални учебни предмети във взаимодействието си с 

младите хора като цифрова азбука, равнопоставеност на половете, здравословно 

състояние. Учителите ще избират като теми за дебатите морални ценности, които 

поддържат обществото по пътя му към напредъка: любов, уважение, справедливост, 

мир ... 

 И не на последно място да не забравяме индивидуалните избори, свързани с начина на 

живот. Възможните варианти за избор на начина на живот могат да причинят вреди на 

нашите близки и дори на техните семейства: тютюнопушене, алкохолизъм, злоупотреба 

с вещества, затлъстяване. 

Тези опции могат да са индивидуални или на групови, така че означават внимание и 

контрол. 

 

 

Образователни нрави и ценности 

 

Общите принципи, които са в основата на образователния морал и ценности, могат да 

бъдат синтезирани по следния начин: 

- чрез морал и ценности в учебната програма като аспекти, съответно етични и 

философски. „За какво живеем“ е въпросът, чийто отговор даваме чрез критично 

мислене, чрез логически елементи и чрез постоянни дебати във формата; 

- връзката ученик-учител е най-ефикасното отношение за предаване на 

съобщения, касаещи етиката, морала и положителните ценности; 

- личният опит и неформалното образование, придобити по време на работа в 

организации и програми за социални действия, са също толкова важни, колкото 

и всеки друг образователен процес; 

-  дискусията, диалогът, дебатът са инструменти за търсене на смисъла на живота; 

-  тези принципи накратко свидетелстват за образователната многоизмерна 

концепция на образователните нрави и ценности. 

Учебните програми, базирани на тази концепция, предлагат ясна и точна представа за 

връзката между личностното развитие и успеха в избора на живот. По този начин ние 

предлагаме на младите хора знания, способности и възможности  за личностно 

развитие на тях и на техните семейства. 
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Етика 

 

Значението на този термин често и постоянно се използва като заместител на морала и / 

или нравствените ценности. За нашия обхват разликите между термините не са 

значителни. Чрез нашето твърдение, че: „този проблем е морален проблем“, ние 

потвърждаваме, че съществува принцип на дискусия или набор от принципи, които са 

над всички останали съображения.  

Така моралните проблеми получават религиозни нюанси, тъй като предполагат 

принципи, вероизповедания и трансцендентални преценки. Моралните аспекти 

привличат нашите деца с цел да контролират поведението им. Винаги съществува 

принцип на конфликт: лъжем децата си, за да контролираме тяхното поведение? 

Приемаме ли спонтанния аборт като легален? 

От образователна гледна точка централните морални въпроси са представени, както 

следва: 

- какво би трябвало той/тя да научи? 

- кой ще учи? 

- как трябва да се научим? 

- каква визия имаме за учене?  

Ако за първите три въпроса отговорите са предвидими, четвъртият заслужава и 

изисква по-голямо внимание. При него помощните възможни въпроси понякога са  

реторични:  

-  правомерността и коректността могат ли да се считат за абсолютни 

стойности?  

- учителите „морални водачи“ ли са? 

-  винаги ли се приема „процедурната справедливост“ в администрацията на 

училищата?  

Всички тези морални въпроси са ежедневни взаимозалагания с политиката и 

практиките, които използваме в образованието, така че дебатът по тези теми е 

основният начин, чрез който намираме отговорите.  

Човек днес счита, че философска истина като доброто не може да бъде дефинирана, но 

е етично и морално хората да могат да бъдат привлечени от истината, справедливостта, 

свободата за ближните си като висши морални принципи. По този начин можем да 

предложим съвети и гаранции относно значението на „доброта за ближните и за 

обществото“.  

Разбира се, ние елиминираме индоктринирането с помощта на нерационални средства 

(папагалско учене, кондициониране, наказание, страх, наркотици), за да получим 

желаните за учене резултати. 
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Ролята на училището 

За да се транспонират цитираните по-горе принципи, опитът на младите хора трябва да 

отчита ежедневните провокации. Училището има тази роля, като предлага 

пространството, времето и мястото на подобни преживявания. Училищата използват 

цялото количество знания, цялото човешко разбиране и опит в анализите на множество 

фактори, които влияят върху развитието на младите хора. Родителите и обществените 

групи, близки до учителите, допринасят за изпълнението на образователната роля на 

училището.  

Програмите за социални действия са създадени от неправителствени организации, 

някои от които принадлежат към религиозните култове с мисии и дейности, посветени 

на младите хора. С тяхна помощ е възможно да се изгради учебна програма чрез 

разширяване на концепцията за преподаване и учене далеч извън границите, 

установени от образователната традиция и история. Учебната програма може да се 

използва като помощно средство в образованието и формирането на младите хора.  

Общностните групи могат да улеснят развитието на положителни ценности при 

младите хора. Дейностите им допълват училищната дейност и тази на родителите. 

Взети бяха под внимание аспекти като подкрепата на родителите за задоволяване 

нуждите на младите хора, както следва: 

- създаване на обща атмосфера; 

- предоставяне на допълнителни ресурси за обучение; 

- вреда в полза на и активиране с цел да се осигури физическото и психическото 

здраве на общността 

- осигуряване допълнителна помощ за родителите, когато младите хора са 

изложени на риск; 

- Предоставяне на насоки и съвети по всяко време 

 

Основна учебна програма 

Съществува набор от аспекти, които формират основното съдържание на учебната 

програма: стойностите, качествата, атрибутите и / или характеристиките. Това ядро е 

заобиколено, допълнено с хомогенен състав, който втвърдява и поддържа основното 

съдържание или се променя в различни сетива и посоки. В началото представяме 

основното съдържание на учебната програма, което е от съществено значение за 

насърчаване на образователните ценности: 

 Насърчаването на рационалността е необходимо, тъй като сложни области от анализи 

и преценки относно ценности и морал, изискват равновесие. Равновесието на 

действието влияе в краткосрочен план срещу последствията в дългосрочен план или 

върху съдържанието и конфликтните състояния, което се налага при анализи и 

разрешаване на рационалност и рационалност. Тогава рационалността е необходима за 

разбиране на сложния състав на страданието на другите, тъй като страданието и 

тежестта на другите се изкривяват, възприемани от тези, които имат ограничени 

страдания, а способността да се предлага адекватна помощ зависи от капацитета за 

управление и разбиране на сложни ситуации (израелски, 1985) 
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. Не трябва да пренебрегваме твърдението на Попър от 1945 г., който казва, че 

възприемането на рационалността, нейното самоусъвършенстване е морално решение 

на обществото. Преподаването на ирационалност, слушането на слепи хора обяснява 

най-добрите нрави на тоталитарното общество. За Петерс, 1966 г. възприемането на 

рационалността гарантира безпристрастност, коректност и желание да се вслушват в 

други гледни точки.  

Развиването на съпричастност. ако е необходимо, за да има мотиви за ефективност, 

дажбата се нуждае от съпричастност. Можем да споменем, че днес емпатията се 

разпростира и върху заобикалящата ни природа, животни, растения и като цяло, върху 

заобикалящата ни среда. Можем да добавим, че когнитивното разбиране се поддържа 

много добре, ако човек може да знае защо се прави. Развитието на емпатията се 

превръща в жизненоважна съставка на ценностното образование, само ако има 

предложение за рефлексивно разбиране и толерантност и то се проявява като основа за 

действие. Като предлагаме на младите хора тези възможности, можем да се надяваме да 

формираме положителни  етични ценности. 

Насърчаване на самоуважението. Разумът и съпричастността помагат на когнитивното 

и емоционалното разбиране и осигуряват мотивация за действие. Като съществена част 

от импулса за действие, заслужаваме, също и самоуважението, което имаме. Хората с 

по-ниско самочувствие, които се чувстват несигурни и не им се обръща особено 

внимание, обикновено са последните, които предлагат да помогнат на другите. 

Самочувствието и разрешението са обвързани заедно. Младите хора трябва да имат на 

кого се облегнат, за да са сигурни, да се доверяват, така че да се чувстват способни да 

помагат на другите.  

Насърчаване и развитие на сътрудничество. Дълго време образованието допринася за 

поддържане на ценностен код, изразен чрез авторитет и йерархия. Понастоящем поради 

фактори, свързани с конкуренцията и подбора чрез оценка, пак съществуват подобни 

опасности. Университетската конкуренция може да се тълкува като форма за постигане 

на собствените цели чрез независими и индивидуалистични начини. Тук образованието 

не може да бъде от обща полза, като общ резултат от обучението, за подобряване на 

възможностите за учене. По този начин насърчаването на сътрудничеството помага на 

младите да получат реципрочното доверие, като реална част от учебните дейности, като 

средство за насърчаването им към по-малко авторитарен начин на учене и живот в 

обществото.  

Насърчаване на духовните ценности. По „духовен“ обективен начин се отнася до 

нашето разсъждение, молитви, живите същества и сумата от опит, които генерират 

литературните произведения по една от следните теми: граници на човешкото 

разбиране, противопоставяне на лични преживявания, търсене на смисъл на живота, 

чудеса, религия и също така икони. Духът представлява и общата сума от различни 

културни практики, които човешките видове са извършвали по дългия път на 

историята. Но в общ смисъл, когато говорим за духовно, мислим за нещо основно, 

обвързано с човешкия вид: чудо, благодарност, надежда, любов…. 

Тъй като правата и свободите на човека формират съпротивителната структура на 

връзката между гражданството и лидера, защитата на тези ценности и на институциите, 

които им служат, е от съществено значение.  
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За образователната система поддържането на базовите принципи на демокрацията и 

мултикултурализма е обвързано от училищните практики, чрез които човек би могъл да 

идентифицира и консолидира идеалите, концепциите и нормите на демократичната 

държава. Съществуването на демократичната държава се гарантира само чрез 

насърчаване и поддържане на основните ценности, посочени по-горе. При липсата на 

тези ценности демократичните институции са анемични и биват монополизирани от 

диктатурите. 

Планирани учебни резултати 

Базирайкисе на съвременните образователни концепции се предлагат следните 

резултати от обучението: общуване, решаване на проблеми, естетическо изразяване, 

техническо 

За да бъдат реализирани такива очаквания, преподавателското тяло трябва да вземе 

предвид ценностите, на които държи. След това да разработят, включващи и показващи 

стратегии в дидактическата дейност на всеки учител. Планираните резултати от 

обучението и техните основни ценности са представени както следва (библиография): 

Комуникация: Яснота, Знание, Съчувствие, Слушане, Грижа, Простота, Креативност, 

Уважение, Доверие; 

Решаване на проблеми: Определяне, Разбиране, Сътрудничество, Творчество, Знания, 

Високи постижения, Съвършенство, Визия, Конструиране, Генерализиране, Проверка, 

Експериментиране, Моделиране; 

Естетическо изразяване: Творчество, Въображение, Симулация, Хумор, Икономичност  

Простота, Комуникация, Убедителност, Ролеви игри,  Хармония, Сътрудничество, 

Свобода, Отлични постижения; 

Технологична компетентност: Знания, Постоянство, Въображение, Сътрудничество, 

Яснота, Решителност, Креативност, Съвършенство, Прецизност; 

Личностно развитие: Самочувствие,Уважение, Дисциплина, Сътрудничество, Мир, 

Чест, Общностни групи Кураж, Обслужване, Здраве, Находчивост, Гражданство, 

Услуга, Лидерство, Знание, Толерантност, Дисциплина, Демокрация, Кураж, 

Послушание, Уважение; 

 

Учебен дизайн 

Учебната дейност се счита за специализирана, принадлежаща към сферата на учебното 

развитие. Тя сама се поставя на разположение на дидактическото тяло, на плановете и 

материалите за форма  учебна дейност. Днес човек познава две области на развитието 

на учебните програми: разработването на образователни дейности (граници, критерии, 

ориентации на учебните програми) и връзката на учебните програми с неговите нужди, 

налагани от обществото. Добавят се и информационните технологии, а след това идва 

оценяването и приемането на окончателната форма. 

По същество дизайнът на учебните програми отразява влиянието, което училището, 

семейството и дидактическото тяло оказват върху това, което се преподава в училище. 

Дизайнът на учебните програми отразява и степента на ефективност, наличието на 
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традиционно приближаване на морала и ценностите в училище. В резултат на това се 

предлагат стратегии, с помощта на които програмите за морално възпитание и 

ценности се подобряват. 

Инфузията като стратегия за прилагане и интегриране на нови концепции в 

съществуващите учебни програми, осигурява цялостната интеграция на знанията, 

тенденциите и новите подходи. Инфузията се свързва с неформално обучение, което 

означава значителна част от натрупванията и ученето на хората. Характеристиките на 

инфузията са: чувствителност, пропускливост, участие, удобство и укрепване. 

Инфузията придобива качества на инструмента за преподаване / учене, когато тези 

характеристики се организират чрез получаване, поддържане на определен предмет, 

начин и единство на знанието пред учещите хора. Това действие се реализира чрез вече 

съществуващи формални учебни програми. Вливането на морал и ценности винаги се 

организира на повече нива: студенти, ученици, тийнейджъри, възрастни. За всяко ниво 

съществува специфична учебна програма, която ще формира характера на 

образованието, основано на ценности. Политиката на морала и ценностите трябва да 

бъде ефективна, когато училището се ангажира, по всякакви начини за обслужване на 

младите мъже. Основните начини са представени от: учебни дисциплини, стратегии за 

преподаване, неформален диалог, училищни събирания, училищни клубове, спорт и 

игри, прилагане на санкции и училищна администрация.  

Учебните дисциплини се оценяват чрез преподаване на особените ценности, 

съществени за естеството на всеки предмет. По всеки предмет се препоръчва 

идентифицирането на други области, които съдържат много богати проблеми по 

отношение на ценностите и предлагат щедри модалности на преподаване на ценности. 

Биографичните подробности за героите, цивилизациите, в които са участвали и които 

са допринесли за развитието на темата, са полезни за популяризиране като стойност. 

Стратегиите на преподаване чрез обучение за сътрудничество, изследване на терена, 

изследване на фактите трябва да поддържат формирането на положителна стойност. 

Приветстват се някои примери: сътрудничество, взаимно консултиране, промяна на 

идеите, договаряне, разрешаване на конфликти. Груповата дейност, умишлената 

социализация дори за абстрактните теми ще послужат за тяхното хуманизиране. 

Груповите дейности включват и ценности като слушане, уважение, помощ, споделяне, 

доброта. 

Неформалният индивидуален диалог е поводът, дори рядък, за развитието на младите 

мъже, когато той се развива в атмосфера на съпричастност и без мъка. Същността на 

срещата се формира от детайлните обяснения на учителя по предмети, които са 

ценности за ученика. 

Училищните клубове са полезни, ако се възприемат като дейности, които поддържат 

учебните програми за предлагане на холистично образование, по същество подготовка 

за живот. Нещо повече, човек може да предложи дейности, избрани от младите хора, с 

което те си предлагат шанс да дефинират своя дух. Дейностите на училищния клуб 

трябва да са богати в своето разнообразие и да бъдат непрекъснато и изцяло 

поддържани от ръководството на училището. 
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Спортът и игрите гарантират подготовката на тялото за различни тежести, за усилия. 

Спортът и игрите гарантират дисциплина и отношения на младите хора. Тук са важни 

формирането на ценностите дисциплината и награди. Други ценности, разработени в 

този контекст, са: постоянство, доверие, уважение, а също така и правилна игра. 

Санкциите, независимо дали заплашителни или налагани, предполагат съществуването 

на някои стандарти за поддържане на социално сближаване и уважение. Санкциите 

поддържат авторитета на онези, които имат законното право да ги налагат или 

препоръчват. Те са ефективни, ако са спазени принципите на коректност, честност и 

здрав разум. Правилно използваните санкции насърчават уважението и 

справедливостта. 

Администрацията на училището, определена чрез набор от правила, корекции, 

конвенции и традиции, които водят и направляват живота на младежите в училищата, е 

част от атрибутите на училището и са символ на силата на авторитета на ръководството 

на училището. Силата и авторитетът, стимулирани от ръководството на училището, 

имат важни последици при моделирането на системата на ценностите на училището и 

възпитанието и формирането на характера на младите хора. Ясните граници, които 

трябва да се поставят, ефективните системи за решаване на ресурсите, разпределението 

на мощността и доверието, всички те трябва да насърчават в училището развитие 

ценности, които надминават класната стая. Звучи прекрасно, изглежда трудно за 

реализиране, биха могли да кажат някои, тъй като по-голямата част от училищата са 

наследили традиции на автократичен и бюрократичен начин на ръководство. 

 

 

Основни учебни програми, свързани с възпитанието на ценности 

Това е централното решение на успеха с цел интегриране на ценността и моралните 

проблеми в различни области. Така можем да съставим и включим някои основни 

ценности в учебните предмети по конкретни дисциплини. 

Ние трябва да предоставим предложения, които са направени както следва. 

• Съвременни езици: общо човешки ценности, идентичност, патриотизъм, символи, 

чест, кодове за чест, конвенции и традиции, семейство, ритуали, емоции, запомняне, 

уважение, чест, толерантност. 

• Езикови изкуства: дихотомия между логика и конвенция, смисъл и контекст, умения 

за слушане, идентичност и промяна, критика и анализ, ценности и истории, 

стихотворения, фолклорни приказки и т.н., езикови промени във времето, дълбоки 

структури и инфраструктури, граматика и логика, конвенции, поетичен лиценз, 

неприличие, оракуларни стилове, яснота, ред, креативност, толерантност. 

Това е централното решение на успеха за интегриране на проблемите на ценността и 

морала в различни области. По този начин можем да съставим и включим някои от 

основните ценности в учебните предмети по конкретни дисциплини. Трябва да 

обърнем внимание на предложенията, които са направени, както следва: 
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• Математика: опростяване, точност / яснота, числа и реалност, ограничения на 

математическите истини, естеството на истината, модели и реалност, измерване и 

идентичност на алгоритмите, изграждане на математически проблеми, математика и 

мълчаливи преценки на стойността, проблем, логическо доказателство, логическа 

истина и материална истина, вероятност и истина, опростяване, обобщаване / 

сближаване, статистически данни / прогнозиране / прогнозиране, рационалност / 

разсъждение. 

• Физическо възпитание и спорт: начин на живот и лични ценности, здраве, 

справедливост и конкуренция, самочувствие и фитнес, кодекси на честта, печелене и 

загуба, проучвания за смелост, спорт и наркотици, умора, упражнения, съвършенство, 

страхотни моменти, всеотдайност, практика, следване на правила, ред, устойчивост, 

сътрудничество, жертва. 

• Наука: експерименти и етика, наука и истина, наука и вероятност, полезност и 

уместност, хуманни резултати, клониране и възпроизводство на човека, без значение ли 

е научната стойност; наука и материална бедност, наука и религия, наука и духовност, 

защита на живота, опростяване, прогнозиране, предположения, творчество. 

• Социални изследвания: исторически реконструкции, устни и писмени документи, 

използване на земята, опазване на земята, зачитане на околната среда, справедливост, 

права на човека, демокрация, свобода на словото, парламент, преамбюли към 

конституциите, дух и буква на закона, сравнителна религия и др. девиантност, 

положителна съпротива, права на детето, геноцид, престъпление, свобода, 

самосъхранение. 

• Технологично образование: инструменти, конфигуриране на проблем, проблеми и 

решения, решения по-лоши от проблемите, приоритетите и разпределението на 

ресурсите, хуманитарна технология, информационни технологии, креативност и 

изобретателност, справяне с високоскоростна технология, стрес фактори и технологии, 

виртуална реалност, технология и пол, мощност и електричество, опазване на околната 

среда, стандартизация, опростяване, хуманни технологии, умения и инструменти, 

производство, находчивост, креативност. 

• Визуалните и сценичните изкуства: красота, карикатура, изразяване, реалност, 

абстракция, представяне, алтернативи на маски, ритуал, съвършенство, прецизност, 

лиценз, ритъм и рима, определение, пространство и безкрайност, време, смърт и 

прераждане, опростяване, конвиалност, хармония, свобода. 
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Ролята на учителя лидер 

 

Определяне ролята и отговорността на учителя лидер 

Учител, който е и лидер, е над натрупаните и проверени знания, като постоянно и 

ефективно ги прилага в собствената си практика. Той използва този опит, запазва 

динамиката и гъвкавостта си за собственото си развитие, във взаимодействието си с 

ученици, колеги, родители и членове на общността. Намерението му в това 

взаимодействие е да подкрепи действията на онези, с които той влиза в контакт, за да 

повиши нивото им на ефективност в собственото им развитие. Успоредно с това 

ръководителят на учителя използва всяка ситуация за саморазвитие и непрекъснато 

калибриране при евентуални бъдещи взаимодействия с тези, за които осъзнава, че им 

влияе и ги води в определена посока. 

По отношение на пътя, който лидерът показва, е необходимо да се уточни, че има две 

категории посоки, в които се насочват намеренията. Първо, трябва да се повтори 

признатото влияние на учителя, особено в ученическия живот (Brinkworth, McIntyre, 

Juraschek, & Gehlbach, 2018; Evans, Butterworth, & Law, 2019; McGrath & Van Bergen, 

2015). Приносът на учителите в развитието на учениците е неизбежен от момента, в 

който се инициират отношенията учител-ученик. Връзката възниква при 

присъединяването към официалния контекст на училището и независимо дали има 

осъзнатост или не, независимо дали е доброволна или неволна, стратегическа или 

непреднамерена, тя се характеризира със своята директивна сила. И посоката може да е 

правилна или грешна. Учителите могат или не могат да бъдат източник на 

вдъхновение, доверие и мотивация за младите хора, с които общуват. Тяхното влияние 

е отразено в техния избор по отношение на образованието, бъдещата заетост, а също 

така и от други важни аспекти от живота (Quin, 2017). 

Според австралийските професионални стандарти за учители (Education Services 

Australia, 2011), учителите могат да се развият в четири етапа на кариерата, а 

лидерството се развива само след първите три, съответно дипломиран учител, опитен 

учител и високо завършен учител. В зависимост от етапа си учителят покрива 

професионалните стандарти на по-задълбочено ниво и те остават същите за всеки 

професионален етап. Например, както дипломираният учител, така и учителят лидер 

покриват стандарта – познават учениците си и знаят как те учат. Но първият ще 

демонстрира своите знания и разбиране за това как учениците учат и ще използва това 

в действителното си преподаване, докато учителят лидер е този, който ще оцени 

ефективността на учебните програми в резултат на проведените изследвания и 

натрупаните знания, наблюдавайки през цялата му кариера как учат учениците. 

Що се отнася до учебната програма (стандарт за познаване на съдържанието и как да го 

преподавате), за завършил учител може да се каже, че той използва този официален 

документ при планирането на уроците, които ще се преподават. Учителят лидер 

препоръчва на своите колеги да разработят програми за обучение и преподаване, 

използвайки своите цялостни знания, свързани с учебната програма и прилагайки ги в 

ежедневната практика. 
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Предоставените примери извеждат на преден план дълбочината на намесата на учителя 

лидер, увеличения капацитет за намеса, високата степен на разбиране на 

образователните проблеми, но също така и възникващата отговорност. С тези 

натрупани характеристики учителят лидер винаги ще бъде в правилната посока по 

отношение на намеренията с уважение към ученика, колегите, родителите  и членовете 

на общността. 

 

Фигура 1 показва стандартите, разработени от Образователната служба на Австралия 

(2011). Те ни помагат да разберем спецификата на учителската професия и да оформим 

ролята на учителя, за да можем след това да извлечем ролята на учителя-лидер, като 

останем в конкретната област на професията. 

 
 

Фигура 1. Професионални стандарти за учители (източник: Образователни служби 

Австралия, 2011) 

През 2011 г. Консорциумът за изследване на лидерството на учителите (TLEC) 

разработи седем области, описващи измеренията на действията и отговорността на 

учителя лидер. 

• насърчаване на култура на сътрудничество в подкрепа на развитието на учителя и 

обучението на учениците; 

• достъп и използване на научни изследвания за подобряване на практиката и 

обучението на студентите; 

• насърчаване на професионалното обучение за непрекъснато усъвършенстване; 
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• улесняване на подобренията в обучението и обучението на ученици; 

• насърчаване на използването на оценки и данни за подобряване на училищата и 

районите; 

• подобряване на информационната работа и сътрудничеството със семействата и 

общността; 

• застъпничество за ученето на учениците и професията. 

Двата представени модела са сходни и поставят едни и същи отговорности пред 

учителя лидер. От тези отговорности възникват ролите му. Както ще видим, ролите на 

учителя лидер обхващат едновременно всички, с които е свързан едновременно.. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Teacher leader interactions 

Фокусът в дейността на учителя ще остане трансформацията на ученика. Това не 

означава, че влиянието на учителя лидер в общността, сред родителите и колегите 

(Cohron, 2009; Galloway & Lesaux, 2014) не се забелязва. Необходимо е да се осъзнае 

взаимното влияние (Фигура 2) в действието и отговорността на учителя лидер (Fairman 

& Mackenzie, 2015; Harris & Jones, 2019; Pineda-Báez, Bauman, & Andrews, 2019), 

въпреки че най-очевидните намерения са насочени към учениците. 

Видове роли 
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Преходът на учителя към учител лидер включва сложен процес на придобиване на 

увереност, изграждане на капацитет и трансформация в нова професионална 

идентичност (Osmond-Johnson, 2019). Този преход се извършва след задълбоченото 

покритие на гореспоменатите стандарти. С тяхното покритие също се поемат роли. 

Harrison and Killion (2007) обобщават 10 роли на учител лидер, илюстрирани на фигура 

3. 
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На друг списък намираме 11 роли приписвани на учителя лидер(Public Impact, 2017, 

2018). Те са изложени в таблица 1 заедно с кратко описание. 
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Таблица 1 

Роли на учителя лидер(източник: Public Impact, Opportunity Culture) 

 Роли Действия 

  Многофункциона- 

лен лидер 

Ръководи екипи от учители и в рамките на такива екипи 

той има задачи, които включват съвместно преподаване, 

съвместно планиране, даване на обратна връзка на 

колегите. Поддържа фокуса върху постоянно 

подобряване на инструкциите. 

  Хибрид учител-

лидер 

Поддържа фокуса върху преподаването, но го 

комбинира с поемането на различни ръководни роли, 

поддържането на добри намерения в 

институционалното развитие, партньорското развитие и 

личностното развитие. 

  Председател на 

методичско 

обединение  

Свързва училищното управление, административния 

персонал и преподавателския персонал. 

  Grade-level chair  Може да поеме административни задачи за улесняване 

на безпроблемното протичане на дейностите в училище. 

  Ментор или 

треньор 

Приветства и подкрепя нов колега, когато се 

присъедини към училището. 

Предоставя материали на новия колега. 

  Специалист 

инструктор 

/треньор 

Помага на колегите да реализират стратегии за 

преподаване според спецификата на преподавания 

предмет и характеристиките на целевата студентска 

популация. 

  Инструктор/ 

Треньор за данни 

Той се занимава със събиране на данни, за да обоснове 

интервенция, калибрирана според текущите нужди на 

учениците и изискванията на пазара.Информира 

колегите за редица научни данни, които очертават 

съответните стратегии за преподаване. 

  Специалист по 

учебни програми и 

оценки 

Има задълбочено разбиране за учебната програма и 

участва в усъвършенстването и. Помага на колегите за 

разбирането и прилагането и  в преподаването.. 

   Професионален Улеснява развитието на колеги и персонал в училището, 
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фасилитатор за 

обучение 

в което работи. 

  Главен учител Има високо ниво на професионално обучение. 

Постоянно е загрижен за собственото си кариерно 

развитие. 

  Водещ учител Ръководи груповото преподаване.  

Ръководи различни преподавателски екипи или 

училищни комитети. 

Активно участва в разработването на програми за 

подобряване на преподаването и обучението. 

Приемането на ролята на учителя лидер зависи от редица фактори, които я правят 

ефективна: (Public Impact, 2015). За да проверите изпълнението на ролите, всеки фактор 

може да бъде проверен чрез въпрос (Таблица 2): 

 

Таблица 2 

Ролеви фактори на учителя лидер 

Фактор Въпрос 

Селективност Необходими ли са уменията за покриване на ролята / ролите 

на учителя лидер? 

Подготовка Какво обучение има учителят по лидерство? 

Достигане Какъв е обхватът на влиянието, което учителят може да 

покрие? (брой ученици, колеги, родители, членове на 

общността) 

Преподаване Ще продължи ли учителят лидер да преподава поне 40-60% 

от времето, за да запази реалния темп на преподаване? 

Време за 

ръководене и учене 

 

Има ли учителят лидер достатъчно време да преподава и 

ръководи различни дейности, като например провеждане на 

методическа комисия? 

 

Развитие  Може ли да има достатъчно възможности за подкрепа на 

развитието на учителя лидер за известно време? 
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Отговорност 

 

 Какви резултати има учителят в дейностите, в които той има 

ръководни роли? 

Власт Има ли власт учителят лидер? Има ли необходимите умения 

да влияе на връстниците? 

Плащане Мотивиран ли е учителят лидер финансово да поеме роли, 

които изискват допълнителни ресурси? 

Стабилност на 

финансирането 

 

Как властите се включват в подкрепа на учителите лидери? 

Марголис и Хъгинс (2012) твърдят, че за успеха на новите 

учители лидери националните образователни органи трябва 

да определят по-ясно ролите на учителя лидер и да бъдат по-

конкретни за това как се отчита времето им в общата сума на 

времето, посветено на професията , Трябва да се вземат 

предвид и финансовите аспекти и в това отношение трябва да 

се приемат ясни разпоредби. 

Мащабиране на 

финансирането 

Как местните власти се включват в подкрепа на учителите 

лидери? 

Преобладаване Има ли официално обявени работни места, удостоверяващи и 

засилващи авторитета на учителя лидер в съответната 

училищна общност? Средно се изисква учител лидер за всеки 

3-8 учители. 

 

Да се научим да изпълняваме роля при вземане на решения 

Стандартите за модел на учители лидери могат да се използват за ръководство на 

подготовката на опитни учители, които да поемат ръководни роли (Harrison & Killion, 

2007). Учителите лидери са на мнение, че всички ученици могат да успеят. Те също 

така вярват, че съвместната подкрепа между колегите ще помогне на учениците да 

постигнат успех (Robbins & Ramos-Pell, 2010). В този процес, когато учителят лидер 

поема една или повече роли едновременно или последователно, това, което прави, е да 

взема решения. 

 Вземането на решения определя лидерството като цяло и що се отнася до вземането на 

решения като учител лидер, последиците са в резултат на спецификата на средата, в 

която работят, и на хората, с които общуват, учителите лидери, а именно ученици, 

колеги, родители и членове на общността (Fairman & Mackenzie, 2015).  

За по-задълбочено разбиране на динамиката на решенията, с всички променливи, 

разгледани от учителя лидер, ще бъдат представени 10 казуса, които, както ще видим, 

се отнасят до една от ролите на учителя лидер. В края на всеки казус ще бъде зададен 

въпрос за вземане на решение. 
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Казуси 

Многофункционален лидер 

Даниела е учител по биология в гимназия. Тя има петнадесет годишен опит и е в тази 

образователна институция от 10 години.Тя има следните задачи: 

• Преподаване всеки ден във всички 8 класа на училището; 

• Планиране на уроци за нейното собствено преподаване и помощ на колегите, ако се 

нуждаят от съвет за планиране; 

• Според планирането, подпомага и преподава с колеги и дава обратна връзка 

 • Ръководи екип (от 6 членове), който анализира учебните данни на учениците и 

предлага решения за промяна на обучението и повишаване нивото на учене на всеки 

ученик; 

• Сътрудничество с екипа, реализиране на обсъждани идеи за подобряване на учебния 

процес; 

• Мониторинг на обучението и развитието на всички ученици, обучавани от членовете 

на екипа; 

• Информиране на учителите за различни курсове за професионално развитие;  

• Оценка на членовете на екипа и отхвърляне на тези с ниска ефективност; 

• Среща с други ръководители на екипи от други училища и обмен на добри практики. 

Изпълнявайки тези задачи, Даниела е многофункционален лидер. В средата на учебната 

година, анализирайки данните за училищните резултати на учениците, обучавани от 

нейни колеги, членове на екипа, водени от нея, Даниела забелязва, че някои класове, в 

които преподава колега, имат най-ниски оценки. Заедно с екипа тя анализира подробно 

учебната стратегия на колегата (Марта) и заключава, че тя възлага най-голям брой 

индивидуални задачи на студентите. Задачите, възложени на учениците, също се 

анализират и се установява, че макар те да са интересни, учениците нямат достатъчно 

време да ги решат сами и би било по-добре да работят в малки екипи. 

Като член на екипа, ръководен от Даниела, Марта присъства на всички дискусии и 

анализи, но категорично се противопоставя на всички предложения, направени от 

колегите. Въпреки аргументите, Марта не иска да прави никакви промени. Даниела, с 

подкрепата на директора, на когото представя ситуацията, решава да изключи Марта от 

методическия екип на училището. 

Какво е мнението Ви за решението на учителя лидер? 

 

Хибрид учител-лидер 
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Андрю преподава приложна математика от 5 години. Той е наясно с трудността на 

предмета и е загрижен за това как учениците разбират темите. Той изучава ефективни 

техники на обучение, които прилага за една година в час и открива, че учениците имат 

по-високо ниво на разбиране на математическите проблеми, ако например си правят 

почивки за истинска ментална релаксация и слушат класическа музика. 

Андрю моли колега да му помогне в преподаването и да го заснеме, когато той прилага 

техники за релаксация в определени ключови моменти по време на преподаването, 

когато осъзнава, че учениците губят фокус поради физическа умора. 

С помощта на колега той създава частен канал в Youtube, където кани всички колеги в 

училището и публикува записаните видеоклипове. Една седмица след публикуването 

само 10% от колегите гледат видеоклиповете, а само един от тях прави коментар.  

Как мислите, че Андрю би могъл да мотивира колегите си да предоставят обратна 

връзка и да участват конструктивно в разговори?  

Председател на методическо обединение 

Сюзън е член на борда на училището, където преподава английски език. Тя е един от 

представителите на учителите в управителния съвет на училището и присъства на 

всички административни срещи.  

На една от срещите тя информира директора на училището, че началните учители се 

оплакват от отношението на административния персонал на училищното кафене. 

Учителите искат да научат децата да правят нещата сами и в края на храненето да 

събират остатъците и да носят свои чинии на мястото за събиране. Жените в 

администрацията, желаещи да имат чиста стая в трапезарията възможно най-скоро, 

събират съдовете и приборите за хранене, а децата стават и напускат масите.  

Учителите винаги настояват децата сами да си прибират чиниите, но са изненадани от 

служителите на кафенето, които сякаш пренебрегват инструкциите на учителите към 

децата. Учителите искат да поставят правилата на стената вътре в трапезарията. Тези 

правила трябва да са насочени към поведението на детето. Предложението на Сюзън е 

тези правила да бъдат създадени съвместно с персонала на кафенето, така че всички да 

разбират значението на целенасоченото поведение във възпитанието на децата.  

Кой според вас би бил най-добрият начин да поканите както учители, така и 

административен персонал на срещата, където се разработват правилата за поведение в 

трапезарията? Къде трябва да се проведе тази среща? 

Grade-level chair 

Даниел е учител по физическо възпитание в гимназия. Той прекарва по-голямата част 

от времето си в салона на училището. Часовете му са през първата част от деня. 

Директорът винаги се обръща към него и му делегира административни задачи. 

Например, Даниел е упълномощен да събира данните за годишната оценка на 

учителите. Тази задача не се харесва много от колегите му. Всеки учител в училище, 
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който получи тази задача, би бил гледан с подозрение, защото този, който събира 

данните за годишната оценка, всъщност има достъп до оценката на всеки учител.  

Но Даниел се справя доста добре. Стратегията му е ежегодно да организира забавно 

спортно състезание с всички колеги. Идеята му е да неутрализира негативните 

възприятия и да предизвика обратната връзка, получена чрез събиране на данните да 

бъде конструктивна, както се случва, когато треньорът дава съвети на отбор.  

По кое време през учебната година смятате, че трябва да се проведе събитието на 

Даниел? 

Ментор или треньор  

Мария е учител по компютърни науки и няма водеща роля в училище. Директорът и 

предлага да се запише на менторски курс и да се грижи за нови колеги, които се 

присъединяват към училището. Мария приема, участва в тридневна програма и накрая 

получава дипломата си за ментор.  

Нов колега, който наскоро се е преместил от Италия, идва в училището. Ролята на 

Мери е да му помогне да свикне с училището, колегите и с някои аспекти на 

организационната работа. В първия ден Мария представя на новия колега сградата, 

пространствата и салона на учителите. Тя дава на новия колега училищна схема, в 

която е маркирала класните стаи, където той трябва да преподава. Тя му предоставя 

възможности за контакт, за да отговори на всякакви въпроси, които биха възникнали 

относно училището.  

Какво би било първото нещо, което бихте направили, ако бяхте Мария при 

пристигането на нов колега във вашето училище?  

Специалист инструктор /треньор  

Когато колегите, учители по английски език споделят притесненията си относно 

оценките на учениците, Пол предлага няколко учители по английски език да бъдат 

поканени в училище, за да препоръчат стратегии за преподаване на езици. 

 Двама специалисти по английски език провеждат двудневно обучение с всички 

преподаватели по езици в училището. Пол е този, който организира срещите. В 

началото на срещите Пол предлага да се идентифицират силните и слабите страни въз 

основа на анализа на училищните резултати и мнението на учителите от училището. 

Учителите споделят стратегиите, които използват в часовете си за подобряване на 

обучението. 

Инструктор/треньор за данни 

Силвио предоставя на колегите данни от проучвания, които обобщават въпроса за 

децата, които са мигрирали повторно. Голяма част от децата в училището са такива, 

които са мигрирали с родителите си в различни части на Европа и когато вече не се 

справят на  местата, на които са мигрирали, те се връщат в страната. На излизане от 

страната децата все още не са ходели на училище. Те са били записани на училище в 
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страните, в които са мигрирали. На връщане повечето ученици не знаят родния си език 

и имат затруднения с адаптацията към училищната среда.  

Силвио пише статия по проблема и докладва на колегите за подобни ситуации, които са 

се случвали в други страни. Колегите са поканени на дебати, за да измислят стратегия, 

която да помогне за интегрирането на тези деца в училищната среда.  

Каква според вас би била най-подходящата форма за представяне на данните, събрани 

от Силвио? 

Специалист по учебни програми и оценки 

Матю е лидер на екипа по социални науки. Той работи с колегите си, които преподават 

икономика, социология, социална психология и пр. Матю предлага на екипа да 

разработи общо разбиране за компетенциите на учебния план за всички предмети в 

учебния план. Той предлага на колегите да разработят общи оценки по предметите, 

които преподават. Пол също се съгласява да улесни разработването и анализа на 

съвместните тримесечни оценки. Идеята му е да събира социална информация в 

съзнанието на учениците, така че те да могат да развият своето разбиране за 

информация, да развият компетентността за анализиране и синтезиране на данни, за да 

предоставят точни и реални преценки, базирани на данни, които са събрани заедно. 

Как мислите, че Матю може да представи идеята на директора на училището?  

Професионален фасилитатор за обучение  

Андреа координира дейността на училищната комисия за професионално развитие и е 

представител на изкуствата. Заедно със своят екип, Андреа планира програмата за 

професионално развитие, използвайки модел за обратна карта (Killion, 2001). Този 

модел изисква: 

• идентифициране на учебните потребности на учениците, текущото ниво 

на знания, уменията на учителите в целевите области и видовете 

възможности за обучение, от които се нуждаят различните групи 

учители. 

• изготвяне и прилагане на план за професионално развитие въз основа на 

техните констатации. 

В кои други комисии и преподавателски екипи смятате, че би било полезно да 

представите план за професионално развитие? Кой според вас трябва да участва в 

анализирането на централизирани данни за нуждите от учене на ученици? 

Главен учител  

София току-що завърши магистърска степен по приобщаващо образование. Тя е учител 

повече от 15 години и отбелязва увеличение на броя на учениците със специални 

потребности. Тя смята за необходимо да се специализира в тази насока. След две 

години усъвършенствано професионално обучение тя пише статия за 

персонализирането на учебна рограма по английски език за десети клас за ученици с 
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дислексия. Статията е публикувана в престижно списание. София организира среща с 

учителите в училището, където преподава и представя програмата.  

Мислите ли, че София трябва да предоставя на колегите материали, получени по време 

на проучванията?  

Водещ учител 

Амбър е учител повече от 30 години. През това време е видяла много поколения деца. 

Близо до пенсионирането си, Амбър изразява загриженост относно мотивацията на 

учениците да учат като цяло. Тя забелязва откъсване на училището от реалността и 

празнина, отекнала в съдържанието, представено на децата.  

В методическата комисия, която ръководи, Амбър предизвиква колегите да говорят за 

възможните фактори в училище, които определят учениците в млада възраст да не 

бъдат повече подтиквани да полагат умствени и емоционални усилия в обучението. 

Идеята на Амбър е да подчертае възможно най-точно къде греши училището и какво 

определя децата да загубят мотивацията си.  

Как мислите, че Амбър може да представи загрижеността си за мотивацията на 

учениците да учат? Какви данни трябва да използва?  

Ползи за учителите лидери 

Разбира се, би било добре да попитате как би могъл да бъде учителят лидер. 

Естествената му наличност не трябва да се приема за даденост. Тя винаги ще се 

приспособява към набор от изисквания, определени от опита или наложени при 

стандартните процедури. И това калибриране, винаги взето предвид от учителя лидер, 

заслужава да бъде възнаградено. Според консорциума (2011 г., стр. 31) наградата може 

да бъде извършена от:  

 Увеличаване на капацитета за държавите и местните райони за създаване на 

модели за персонал, които включват диференцирани възможности за кариера за 

учители; 

 Разработване на нови структури за лицензиране и / или удостоверяване на 

учители лидери; 

 Ангажирайте учители, администратори и други заинтересовани страни 

вразработването на модели, базирани на критерии, за избор на учители, които да 

изпълняват формализирани ръководни роли;  

 Разработване на системи за възнаграждение и признаване на приноса на 

учителите във формални и неформални ръководни роли; 

  Да се създадат компенсационни системи, които да разпознават лидерските роли, 

знания и умения на учителите; 

 Създайте система за управление и оценка на ефективността, която е в 

съответствие с идентифицираните и разнообразни роли на учителите лидери. 
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3. ВИДОВЕ УЧИЛИЩНИ ЛИДЕРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ В УЧИЛИЩИЯ ЖИВОТ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Лидерството на учителите е концепция, която се обсъжда както от академици, 

така и от образователни власти в продължение на почти четири десетилетия. Въпреки, 

че дискусиите отнемат доста дълго време, все още няма точно определение на 

концепцията и практиката. Основната причина, заявена от академиците в областта е, че 

концепцията за лидерство все още няма точно определение и все още се разработва. 

В тази част от нашето ръководство „Учителят като модел за лидер ” се събират 

типове училищни лидери, роли на учители лидери в училищния живот, основни умения 

за междуличностни умения, необходими за ефективно ръководство на учителите и най-

накрая ценности за междуличностна комуникация за очакваните крайни потребители 

на Наръчника, който са: 

- директори на начални и средни училища, ръководители, учители, др.; 

- друг персонал в началните и средните училища; 

- членове на сдруженията на учителите; 

- обучители в учебните заведения (особено в институции за обучение на учители); 

- учителски консултанти; 

- персонал на местните и регионалните образователни власти; 

- политици в сферата на образованието; 

- други специалисти в областта на образованието (напр. преподаватели в 

университети). 
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А) ВИДОВЕ УЧИЛИЩНИ ЛИДЕРИ 

Има два вида лидерство в живота на училището. Единият вид е официално 

лидерство, а другият е неофициално лидерство. Официалното лидерство се отнася до 

административния персонал в училище като ръководители на училища, заместник-

директори, директори. и т.н. Тези официални лидери са повече администратори, 

отколкото лидери. Те имат както официален авторитет, така и отговорност да 

поддържат цикъла на образованието и училищния живот. Техните отговорности са 

определени от правилата и те са отговорни за прилагането на регламентите. Въпреки че 

лидерство и ръководство са близки понятия, те имат фундаментални различия. Една 

основна разлика между лидерство и ръководство може да бъде тази, че лидерите 

създават обвързаност, докато ръководителите използват официална власт и сила 

(YALCINKAYA AKYUZ, М. 2002). Лидерите са склонни да се концентрират върху 

дейности, свързани с човешкото взаимодействие, докато ръководителите са склонни да 

се концентрират върху планираните и дефинирани дейности за поддържане на цикъла 

на училищния живот. 

Официални лидери 

 

 

 

 

 

Фигура 1: Таблица на официалното лидерство 

От друга страна, неофициалното лидерство в училище се отнася до учители или 

друг училищен персонал, които нямат административна роля. Тези неформални лидери 

представят лидерски умения и се държат като приети лидери в обкръжението на своите 

колеги, въпреки че нямат официална роля в живота на училището. Техните лидерски 

умения и възприятия произтичат от дългия професионален опит, междуличностни 

умения и груповата динамика. Те вдъхновяват учениците, колегите, родителите и 

ръководителите от гледна точка на много аспекти (използване на технологии, 
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управление на класната стая, разсъждения, предвидливост и т.н.), свързани с 

училищния цикъл. В допълнение, те наставляват по-малко опитни учители, асистенти 

на учителите. В следващия раздел ще бъдат разгледани по-подробно неофициални и 

официални ръководни роли на учителите. 

Б) РОЛИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЛИДЕРИ В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕ 

Учителското лидерство може да бъде официално или неофициално. И в двете си 

форми то допринася за развитие и поддържане на успеха в целия училищен цикъл. 

Затова учителите лидери имат много роли в напътстването на свои колеги или ученици. 

Тези роли могат да бъдат определени с десет наименования според Harrison, C. и 

Killion, J. които са изброени и обяснени по-долу: 

1) Доставчик на ресурси: 

Използването на широк спектър от ресурси повишава качеството на 

образованието и води до подобряване на училищните успехи. Учителят лидер помага 

както на колегите, така и на учениците чрез споделяне на разнообразни събрани 

материали и учебни ресурси. Тези ресурси включват статии, книги, планове за уроци, 

инструменти за оценка и др. 

2) Специалист по инструкции: 

Учителите лидери са задължени да представят ефективни стратегии за 

преподаване, за да бъдат приети като лидери сред колегите. По време на учебните 

дейности учителите могат да се сблъскат с предизвикателни ситуации по инструктивен 

начин. Докато се справят с тези предизвикателства, учителите лидери могат да 

насърчават груповата работа, за да намерят възможни решения или алтернативи, които 

могат да помогнат на учителя да намери свой собствен начин за справяне с проблема. 

Като примери за тази помощ могат да бъдат посочени диференциращи стратегии за 

обучение или разработване на нови планове за уроци с помощта на групата. 

3) Специалист по учебни програми: 

Учебната програма е съществен компонент на образованието. Учителите лидери 

трябва да дадат добър пример за прилагането на учебната програма. 

4) Поддръжник на класната стая: 
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Учителят лидер може да присъства в класната стая с колеги по време на 

лекционен час. Това води до директно наблюдение, даващи точни отзиви и съвместно 

преподаване, ако е необходимо. 

5) Учебен посредник: 

Според Harrison, C. и Killion, J., когато учителите се учат един от друг, те могат да 

се съсредоточат върху това, което най-пряко подобрява обучението на учениците. 

Професионалното им обучение става по-приложимо, фокусирано върху работата на 

учителите в класната стая и се пригодяват, за да запълнят пропуските в обучението на 

учениците. Подобни общности в обучението могат да нарушат условията на изолация, 

налични в много училища. 

6) Ментор: 

Менторите са модели за подражание. Учителите, които са в началото на кариерата 

си, могат да се възползват от учителите лидери като ментори. Учителите лидери могат 

да помогнат на новопостъпилите да се адаптират към училищната среда, могат да дават 

съвети относно методите, процедурите и практиките на училището. 

7) Училищен лидер: 

Учителят лидер може да бъде член на ръководството, председател на отдел или 

ръководител на комисия, свързана с управлението на училището. В резултат на това 

той / тя комбинира професионалните си цели и тези на училище или район и след това 

споделя с училищната общност. 

8) Ментор за данни: 

Учителите рядко правят решения на база информация, въпреки че имат 

възможност да събират разнообразни данни. Нашата епоха се нарича информационна 

епоха, така че събирането и обработката на данни е съществено за всяка област в 

днешния свят. Учителите лидери могат да представят на своите колеги значението на 

анализа на данните и използването на информация, събрана от данни, за подобряване 

на учебните дейности за преподаване. 

9) Стимул за промяна: 
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С течение на времето всичко се променя, в природата няма нищо стабилно. 

Подходите за обучение по преподаване също се променят с времето, както се променят 

учениците или технологиите, използвани в образованието. Следователно учителите 

трябва да са отворени към промените и също така да служат като модели за промяна на 

обществото. 

10) Учащ се: 

Тази роля може да се счита за най-важната за учителите лидери. Учителите 

лидери са ученици през целия живот и те използват наученото, за да подобрят 

напредъка на учениците и колегите. 

В) МЕЖДУЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ЕФЕКТИВНИЯ 

УЧИТЕЛ ЛИДЕР 

Учителското лидерство е обширен термин, който включва голямо разнообразие от 

работа на множество нива в образователните системи, включително работа с ученици, 

колеги и администрация и работа, която е фокусирана върху обучението, 

професионалното и организационното развитие. Учителите лидери имат опит като 

завършени учители и те са уважавани от своите колеги. От този опит те разширяват 

своите знания, умения и влияние върху другите в училищните си общности (York-Barr, 

J., Duke, K., 2004). 

Знанията и уменията, необходими за ефективното лидерство на учителя, се 

получават не само чрез опит в преподавателската професия, но и биха могли да бъдат 

развити чрез обучения по лидерство. 

Хората използват междуличностни умения в ежедневието си за комуникация и 

взаимодействие с други хора както поотделно, така и в групи. В допълнение, тези, 

които имат силни междуличностни умения, постигат повече в своя професионален и 

личен план. В резултат на това може да се направи изводът, че учителите лидери със 

силни междуличностни умения биха били по-успешни в лидерството в рамките на 

своята училищна общност. 

Въпреки че има широк спектър от междуличностни умения, необходимите са 

свързани най-вече с комуникацията, т.е. ефективно слушане, задаване на въпроси, 

разбиране на езика на тялото и т.н. Те са свързани също с емоционална интелигентност, 

способност да разбирате и да се справяте със собствените си или чужди емоции. 
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Междуличностните умения за ефективно ръководство на учителите които трябва 

да се развият, могат да бъдат следните: 

1) Комуникационни умения 

а) Вербална комуникация 

б) Невербална комуникация 

в) Умения за слушане 

2) Емоционална интелигентност 

3) Работа в екип 

4) Преговори, убеждаване и въздействащи умения 

5) Решаване на конфликти и медиация 

6) Решаване на проблеми и вземане на решения 

1) Комуникационни умения: 

Комуникацията е просто процесът на предаване на информация от едно място на 

друго. Включва: 

а) Вербална комуникация: Какво казваме и как го казваме чрез гласови, печатни 

или цифрови медии, т.е. книги, списания, уебсайтове, имейли, чрез използване на лога, 

карти, диаграми, графики и т.н. 

б) Невербална комуникация: Това, което казваме, без да използваме думи, но 

използвайки езика на тялото, жестове, тона и височината на гласа. 

в) Умения за слушане: Как разбираме и коментираме получени вербални и 

невербални съобщения. 

Очаква се учителите лидери да предават съобщения по бърз и ясен начин, за да 

могат да изпълняват роли, споменати в част Б. Например, ако разгледаме ситуация, в 

която възниква проблем в училище и за решаване на проблема са необходими различни 

идеи, сътрудничество на учителите. Учителите може да проведе среща за търсене на 
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възможни решения за този проблем. По време на срещата учителят лидер играе активна 

роля за насочване на аргументите, така че участниците и същината на идеите да не се 

размиват. Яснотата на речта, запазването на спокойствие, съсредоточеността, 

учтивостта и слушането по активен начин ще подпомогнат процеса на комуникация. 

2) Емоционална интелигентност: 

Изследванията разкриха, че основният източник на междуличностните умения е 

способността да се разпознават, интерпретират и управляват емоции по време на 

междуличностни взаимодействия (Lopes, Salovey & Straus, 2003). Тези способности се 

наричат Емоционална интелигентност (ЕИ). Терминът ЕИ е много популярен 

благодарение на работата на американския психолог Даниел Голман от 1995 г. насам. 

Съществуват различни тестове, измерващи степента на ЕИ, поради което хората могат 

да определят нивото на ЕИ и да се упражняват, за да повишат това ниво. Според 

Голман има пет ключови елемента за ЕИ, които са самоосъзнаване, саморегулация, 

мотивация, съпричастност и социални умения. Колкото повече учителят лидер 

управлява всяка от тези области, толкова по-висока е неговата емоционална 

интелигентност. В таблицата по-долу могат да се намерят предложения за управление 

на тези области. 

Самоосъзнаване • Водете дневник, в който да записвате идеи и чувства 

• Забавете, за да разберете емоциите си, преди да реагирате 

Саморегулация • Знайте вашите достойнства 

• Бъдете отговорни 

• Упражнявайте се да сте спокойни 

Мотивация • Преценете отново защо вършите работата си 

• Знайте къде стоите 

• Бъдете надежден и намерете нещо добро в това, което правите 

Съпричастност • Поставете се в положението на някой друг 
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• Обърнете внимание на езика на тялото 

• Отговорете на чувствата 

Социални умения • Научете се да разрешавате конфликти 

• Подобрете своите комуникационни умения 

• Научете как да хвалите другите 

Таблица 1: Петте ключови елемента на Голман за емоционалната интелигентност 

и предложенията за тяхното развитие. 

По-лесно е да се формират и поддържат междуличностни отношения и да се 

„вписват“ в групови ситуации за хората с по-висока емоционална интелигентност. 

Освен това те по-добре разбират собственото си психологическо състояние, което може 

да включва ефективно овладяване на стреса и намаляване на възможността да страдат 

от депресия. В заключение Емоционалната интелигентност е важно междуличностно 

умение за учителите лидери, за да могат да изпълняват роли, споменати в част Б. 

3) Работа в екип: 

Способността за работа в сътрудничество с останалите за постигане на групови 

цели може да се опише като екипна работа. Като начало, за да получим по-добро 

разбиране на концепцията, трябва да се съсредоточим върху термина „екип“. С 

помощта на обединените усилия и таланти на членовете, екипите са в състояние да 

постигнат по-високи нива на ефективност, отколкото отделни хора. Освен това, 

сътрудничеството в екипите поражда мотивация и креативност, които може да не бъдат 

представени от самостоятелен човек. Чувството за принадлежност към групата, 

гледните точки, разнообразието също може да увеличи възможностите на хората. 

Възможността на всеки член да участва и да се включва в процеса на вземане на 

решения, води до по-голям размер на постиженията. Учителите лидери носят 

официална или неофициална отговорност за повишаването на успеха на училището, 

учителите и учениците. Следователно, уменията за работа в екип са съществени за 

учителите лидери поради причината, че лидерството не е индивидуална дейност. 

Основната идея на учителското лидерство е съчетаването на усилията на членовете на 
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училището, т.е. мениджъри, учители, ученици, служители и т.н., за да се постигнат 

целите, посочени в учебната програма или идентифицирани според местните нужди. 

В литературата за лидерството има няколко стратегии за ефективна работа в екип. 

Един от тези подходи е показан по-долу като списък от съвети за лидера на екипа: 

• Насърчавайте сътрудничеството 

• Изяснете целите 

• Извлечете ангажираност 

• Изяснете отговорностите 

• Незабавно бързо действие 

• Прилагайте технологии 

• Осигурете технологична съвместимост 

• Осигурете бърза обратна връзка (Thill, J., Courtland BoveeThill, J.V. и Bovee, 

C.L., 2002) 

4) Умения за преговори, убеждаване и повлияване: 

Преговорите са усилия на хората да уредят различията. Важно е чрез процеса на 

преговори хората да избягват спорове и конфликти, да стигнат до компромис или 

споразумение. Основна цел на преговорите е да се намери общо основание, но да не се 

опитва да спечели спор. Тя може да бъде официална или неофициална. 

Друг важен въпрос, който трябва да се вземе предвид при преговорите, е 

осъзнаването, че лесно могат да възникнат недоразумения. Повечето преговори не 

завършват с резолюция поради недоразумения. Важно е да: 

• изяснявате индивидуалните цели 

• изложите ясно въпросите 

• разгледате всички гледни точки 
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• изясните значението 

за да избегнете неразбирателство. 

Убеждаването и влиянието над другите са същността на успешните преговори. В 

своята книга „Убеждаване IQ“, Курт Мортенсен изброява десет пречки за успешното 

убеждаване: 

1. Мислите, че сте по-добри в убеждаването, отколкото сте, и следователно не 

успявате да усвоите уменията си. Вместо това се вгледайте в себе си дълго и упорито и 

вижте къде трябва да се подобрят уменията ви. 

2. Опитвате се твърде силно да убедите. Ако изглеждате много запален, вероятно 

това отблъсква хората по-бързо от всичко останало. 

3. Не успявате да положите усилията, необходими, за да получите това, което 

искате. Нищо, или поне не много, е безплатно на този свят. 

4. Говорите твърде много. Спрете и просто слушайте хората, които трябва да 

убедите. 

5. Давате твърде много информация, което просто обърква хората и ги кара да 

мислят, че се опитвате да ги заслепите с наука. Какво, питат те, не им казвате? 

6. Отчайвате се. Подобно на неискреността, хората могат да забележат страха от 

разстояние. 

7. Страх  ви е от отхвърляне. Това дори може да попречи на хората да се опитват 

да убедят дори в крайни случаи. 

8. Не сте подготвен. Не можете да „прелитате“ всеки път. Вашата аудитория ще 

забележи това и ще мисли, че цените вашето време повече от тяхното. 

9. Правите предположения за вашата аудитория и след това не сте готови да 

преоценявате, когато се появят нови доказателства. 

10. Забравяте, че целият разговор е важен. Трябва да се ангажирате, за да убедите, 

още от самото начало. 
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Всичко споменато по-горе относно уменията за договаряне, убеждаване и влияние 

са фасилитатори за ефективно лидерство. Учителят лидер има функционална роля да 

служи като мост между училищното управление и учителите или учениците. Ако 

учителят лидер действа като посредник между учители и администратори, неговото / 

нейното лидерство няма да бъде прието от колегите. 

5) Решаване на конфликти и медиация: 

Конфликтът е изразена борба между поне две взаимозависими страни, които 

възприемат несъвместими цели, оскъдни ресурси и намеса от другата страна в 

постигането на целите си. 

Терминът конфликт може да звучи отрицателно, може да доведе до това хората да 

развиват негативни чувства един към друг и да изразходват енергия за конфликт, която 

може да бъде по-добре изразходвана за друго нещо. Той също може да задълбочи 

разликите и да доведе групите до поляризация в една или друга позиция. Ако обаче се 

управлява добре, той може да бъде и конструктивен, като помага за „изчистване на 

различията“, освобождавайки емоция и стрес и намаляване на напрежението, особено 

ако участващите го използват като възможност за увеличаване на разбирането и 

намиране на изход от конфликтната ситуация. 

Конфликтите могат да възникнат почти навсякъде, от организацията до личните 

взаимоотношения. Следователно е важно всеки да се научи да го разрешава ефективно 

по начин, който не увеличава нивата на стрес. Хората, които имат силни умения за 

разрешаване на конфликти, помагат на организациите и групите да работят по-

ефективно. 

Обикновено е по-лесно да се справите с конфликтите или да намерите решение в 

ранните етапи на конфликта. Причината е, че позициите на страните не са толкова 

категорични и други, които не участват в конфликта, е по-малко вероятно да заемат 

страна. В допълнение, негативните емоции не се изграждат. В крайна сметка, важно е 

да се разрешава конфликта в началните му етапи чрез договаряне между участниците. 

Ако е късно за намеса в конфликт, участниците ще имат нужда от медиация, дори 

арбитраж или съдебно решение. 
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Докато се справят с конфликтите, е важно както преките участници, така и 

вероятния посредник (учител лидер) да знаят, че имат ограничения. Възможно е да се 

стигне до момент, в който намесата няма да бъде полезна; тогава човек трябва да 

отстъпи и да поиска помощ. При такива случаи е много по-добре да помолите за 

помощ, отколкото да се намесите и да влошите нещата. И накрая, трябва да кажем, че 

медиацията може не винаги да работи и причината за ситуацията не винаги е 

неправилното поведение на медиатора. 

6) Решаване на проблеми и вземане на решения: 

По време на живота хората са изправени пред безкрайни случаи, което изисква 

вземане на решения и решаване на проблеми. Това може да се случи в училище или на 

друго работно място или в ежедневието. 

Връзката между вземането на решения и решаването на проблеми е неясна. 

Вземането на решения е актът на избор между два или повече начина на действие. 

Освен това той е ключов елемент в процеса на решаване на проблеми. Ефективното 

решаване на проблеми обикновено включва преминаването през редица стъпки или 

етапи, като посочените по-долу. 

Етапи на решаване на проблеми: 

1) Установяване на проблема: 

• Откриване и разпознаване, че съществува проблем; 

• Установяване на естеството на проблема; 

• Дефиниране на проблема. 

2) Структуриране на проблема: 

• Период на наблюдение; 

• Внимателна проверка; 

• Търсене на факти; 

• Разработване на ясна картина на проблема. 



61 
 

3) Търсене на възможни решения: 

• Генериране на серия от възможни действия, но с малък опит да се оценят 

на този етап. 

4) Вземане на решение: 

• Внимателен анализ на различните възможни действия; 

• Избор на най-доброто решение за осъществяване. 

5) Осъществяване: 

• Приемане; 

• Провеждане на избрания курс на действие. 

6) Мониторинг / Търсене на обратна връзка: 

• Преглед на резултатите от решаването на проблем за определен период от 

време; 

• Търсене на обратна връзка относно успеха на резултатите от избраното 

решение. 
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4. ПОДКРЕПА ЗА УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО 

 

Исторически преглед 

През 60-те години на ХХ век вестниците и практическите списания призовават за 

лидерство за промяна, посочвайки проблеми, вариращи от качеството на предишните 

изолирани училища до излагането на разходите и твърдостта на градските училищни 

системи. Първият (донякъде обезкуражаващ) отговор от учени дойде, от друга страна, 

доста късно, с (Gross, Guiaquinta, & Berstein, 1971) разследване, което посочи 

разпадането на местните усилия за промяна като следствие от провалите на 

ръководството. Повече от 35 години по-късно аз все още съм впечатлен от тогавашното 

ново разбиране, че административните грешки оставят способните учители да се 

разпадат, тъй като те полагат сериозни усилия за прилагане на иновация, заверена в 

област. Съпротивата възникна поради това, че учителите се разочароваха от окръжната 

непохватностт, а не защото бяха „заседнали“ в стари модели на преподаване 

(обичайното обяснение по онова време). Изследователската революция беше на път да 

избухне. 

Най-важният принос за този изместващ се терен беше потокът от публикации, 

излизащи от проучването на агента за промяна на Rand. (Berman et al., 1974) 

първоначалният модел на изследването пренебрегва ролята на администраторите на 

училища, но по-късно те потвърждават (Gross, et al., 1971) заключения за важността на 

лидерството и неговите провали (Berman, et al. , 1978). През същия период започват да 

се разпространяват и предварителни версии на научноизследователски синтез за 

организационното развитие в училищата и накараха мнозина да обърнат по-голямо 

внимание на ролята на групите и моделите на влияние в училищата като 

характеристика на важен фокус за промяна на лидерството (Фулан и др., 1980). 

Значението на промените в организациите (например училище). 

Основната цел на глава 4 е да се разбере защо една организация, каквато е училището, 

се нуждае от организационна промяна? Това е въпрос, който също (Jones, 2004) си 

задава, когато пише „Теория на организацията, дизайн и промяна“. Организационната 

промяна е важен въпрос в организациите и в този случай е много важна в училищата. 

Образователната среда непрекъснато се променя и училищната организация трябва да 

се адаптира към тези сили, за да остане приложима и ефективна. Освен това, ако 

организацията като училище е подходяща за тази променяща се среда, тя трябва да се 
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придържа към промените, които се появяват междувременно. Основната грижа е да се 

обясни защо организационната промяна е важна. Въпреки това, за да заснеме реалната 

картина на това какво представлява организационната промяна и какво води до това, 

настоящият Наръчник разглежда накратко някои проблеми. 

Те включват: 

1. видовете организационни промени, 

2. теориите за организационна промяна и 

3. процесите за организационна промяна 

Дефиниции 

Много учени са се опитали да дефинират какво представлява организационната 

промяна и за целите на този Наръчник ще разгледаме някои от тях. За (Lunenburg, 2010) 

организационната промяна е промяната на една организация от сегашното ú състояние 

към някакво желано бъдещо състояние за повишаване на нейната ефективност. Докато 

за (Jones G. , 2004), това е процес, при който една организация оптимизира 

производителността, тъй като работи за превръщането ú в идеално състояние. 

Разглеждайки определението, ние осъзнаваме, че и двамата искат да ни кажат, че 

организационната промяна трябва да бъде насочена към нещо положително, или за 

постигане на повече резултати, или за ефективност. 

От пасивна гледна точка (Jones G. R., 2004) казва, че организационната промяна 

възниква като реакция на постоянно променяща се среда или като отговор на текуща 

кризисна ситуация. Но от друга страна според (Haveman, et al., 2001), по-проактивната 

гледна точка е, че тя се задейства от напредничав мениджър. Точно както е написано 

във въведението, средата не е статична, тя се променя и това принуждава дори 

организацията да се променя според диктата на времето. Това, което трябва да разберем 

е, че дори ръководителят играе много съществена роля в организационната промяна, 

също както учителят лидер в училището. Училищният лидер трябва да бъде основният 

катализатор, за да може промяната да бъде едновременно положителна и трайна. 

Различните видове организационна промяна 

Мениджърите или ръководителите на организации като училището, непрекъснато са 

изправени пред избори за това как най-добре да реагират на силите за промяна. Има 
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няколко типа промени, които мениджърите могат да приемат, за да помогнат на 

техните организации да постигнат желания бъдещ статус и може да има хиляди видове 

организационни промени, но този Наръчник е приел типовете, представени от (George 

& Jones, 2002) и тази на (Anderson & Anderson, 2011). Според (George & Jones, 2002) 

видовете промени попадат в две обширни категории: еволюционна промяна и 

революционна промяна 

Еволюционната промяна според (George & Jones, 2002) е постепенна, периодична и 

тясно фокусирана. Основната му цел е непрекъснато подобряване, за да се приспособи 

към промените в околната среда (Weick & Quinn, 1999). 

Революционната промяна от друга страна е бърза, драматична и широко фокусирана. 

Често се случва, когато настоящият метод на работа вече не може да удовлетвори 

търсенето на външната среда и трябва да се извърши значителна промяна в кратък 

период от време, за да се запази работата на организацията. 

Съществува обаче друга категория от типове промени, която е обсъдена от (Anderson & 

Anderson, 2011). Според тях има три основни типа организационна промяна. Всеки 

изисква различни видове усилия и лидерски действия и всеки носи различни рискове. 

Тези типове промени включват следното: 

1. Промяна в развитието: Това се отнася до подобряване, усъвършенстване или 

повишаване на това, което вече съществува. 

2. Преходна промяна: Това означава преминаване от старо към ново състояние с 

дейности, ориентирани към създаване на новото и „изключване“ на старото. Този 

тип промяна се поддава на планиран подход към проекта. 

3. Трансформационна промяна: Тя се отнася към фундаменталните промени в 

стратегията, идентичността, мирогледа, мисленето, културата; промени в това 

„кои сме“ и „какво правим“. Това понякога се обозначава като прекъсваща или 

разрушителна промяна. При този тип промени заповедта за промяна е ясна в 

началото, но крайната точка и пълното въздействие на промяната не са толкова 

ясни. Яснотата се очертава само като продукт на дейностите по промяна, които 

сами по себе си ще бъдат нелинейни. Трансформационната промяна често е най-

трудно постижима, тъй като тя изисква хората от колегията да променят аспекти 
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от това кои са. Също така се изисква лидерите да променят собствената си 

идентичност, мироглед и мислене. Много хора, включително организационните 

лидери, имат малко желание (или стимул) да приемат коренно различни начини за 

осмисляне и взаимодействие със света около тях. И все пак това е, което се 

изисква по време на трансформационната промяна (Anderson & Anderson, 2011). 

Възможно е да има и други категории от видовете организационни промени, но както 

вече беше споменато, този Наръчник ще обсъди само тези две категории 

организационни промени. 

Теории на организационната промяна 

За да обхванем цялата концепция за организационна промяна, ние включихме тази 

част, в която сме обсъдили няколко теории. Ние сме обсъдили тези теории според 

двама автори на Организационна промяна, а те са Ван де Вен и Пул. Според (Van de Ven 

& Poole, 1995) причините за промяна в организацията могат да се обяснят с една от 

следните теории: телеологична теория, теория на жизнения цикъл и диалектическата 

теория. 

• Телеологичната перспектива смята, че организационната промяна е опит за 

постигане на идеално състояние чрез непрекъснат процес на поставяне на цели, 

изпълнение, оценка и преструктуриране. Телеологичните теории намират 

постиженията на организацията в последиците от организационните дейности. 

Според телеологичния (или следствения) модел всички рационални човешки 

действия са телеологични в смисъла, в който разсъждаваме за средствата за 

постигане на определени цели. Следователно организационните дейности и 

поведение са насочени към ясна цел. Следователно в училище, ако има промяна в 

хода на изпълнение на дейностите му, плюс всички усилия, положени за 

постигане на поставените цели и задачи, тогава тази промяна трябва да бъде 

насочена към крайната цел. 

• Теорията на жизнения цикъл твърди, че организацията е обект, който в 

зависимост от външната среда преминава през етапи на раждане, растеж, 

съзряване и упадък. Откритието е, че в този цикъл винаги има промяна от един 

етап в следващ. Например за промяна се счита от раждане към растеж, но също 

така за промяна се счита и от раждане към съзряване, и за промяна също се счита 
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от съзряване към упадък. И така според (Van de Ven & Poole, 1995) организациите 

също преминават през такива етапи и училището не е изключение. 

• Диалектическата теория предполага, че организацията е като мултикултурно 

общество с противоположни ценности. Когато една определена сила доминира 

над другите, се установява нова организационна стойност и цел, което води до 

промяна в организацията. По същия начин в училище се противопоставят 

ценности и противоположни сили. Това е така, защото организация като 

училището се счита за сложна организация поради многото и различни задачи, 

които трябва да изпълни. Когато тези сили и стойности се превъзмогнат взаимно, 

тогава трябва да се случи промяна. Според този модел, винаги в организацията ще 

възникват противоречия и когато се появят съкращения, той налага различна 

интерпретация (Gouevia de Vasconcelos & Carvalho de Vasconcelos, 2012). 

Наличието на противоречия, които се натрупват и възприемат от социалните 

участници, всъщност е това, което движи историческата промяна на 

организацията, според диалектиката. Според (Gouevia de Vasconcelos & Carvalho 

de Vasconcelos, 2012), с времето противоречията между теорията и практиката се 

увеличават, което води до нови форми за поставяне под въпрос на системата, 

които пораждат нови социални практики. Сега тези нови социални практики са 

онова, което се нарича (praxis), чиято цел е да трансформира съществуващата 

социална система според този модел. 

Сили в организационната промяна 

Според модела за анализ на силовото поле на Люин организацията е отворена система. 

Съществуват две сили в промяната на организацията (Lewin, 1951), едната е тласкането 

на организацията към нова посока; тя е движещата сила. Другата предотвратява 

промяната на организацията; тя е възпиращата сила. Когато движещата сила е по-силна 

от възпиращата сила, настъпва организационна промяна и организацията ще се 

придвижи към нова посока. Когато възпирането е по-силно от движещата сила, 

организацията ще остане там, където е била; а когато тези две сили са еднакво мощни, 

тя ще остане стабилна във времето. Когато организацията е на път да се промени, има 

различни сили, които да им попречат да се променят, които са гореспоменатите 

ограничаващи сили. Ограничаващите сили могат да бъдат разделени на три нива: 

организационно ниво, ниво на вторичните звена и индивидуално ниво (Yang, Zhuo, & 

Yu, 2009). 
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• Факторите в организационното ниво включват инерцията на организационната 

структура и системния натиск, организационната култура и натиска от миналия 

успех. 

• Факторите на ниво вторични звена включват разликата в позицията и конфликта 

на интереси между различните отдели. 

• Факторите на индивидуално ниво включват неразбирането, липсата на доверие, 

чувството за заплаха от собствена полза, несигурността, навиците и т.н. 

Как да управляваме тези фактори, които могат да попречат на успешната промяна в 

организацията. Активните начини за получаване на подкрепа на членовете на 

организацията включват образование, комуникация, участие и обвързване. Пасивните 

начини за премахване на съпротивата на членовете включват помощ, контрол на 

преговори и принуда (Kotter & Schlesinger, 1979). Тези методи са най-ефективни в 

различни ситуации, следователно директорът трябва да управлява промяната на 

организацията в зависимост от ситуацията и да използва комбинация от подходящи 

методи за осъществяване на промяната. 

Процесите на организационна промяна 

Процесът на промяна в организациите според (Anderson & Anderson, 2011) означава как 

ще настъпи промяна в организацията. Съображенията относно процеса включват кой 

ще ръководи и отговаря за аспекти на промяната, скоростта на промяната, комуникация 

относно промяната и наблюдение на успеха на промяната. Организации като 

училищата претърпяват определен процес, когато срещнат промяна, защото това не е 

феномен за едно денонощие. Независимо какъв тип промяна приема една организация, 

мениджърите са изправени пред проблема да накарат организацията да се промени. 

Повечето от писмените трудове, посветени на изучаването на процеса на 

организационна промяна, следват „Теорията на промяната на силите“ на Левин. Въз 

основа на наблюдението на реалната световна организационна промяна, Люин, цитиран 

в (George & Jones, 2002), предлага триетапен процес за успешна организационна 

промяна. Тези стъпки са: размразяване, преместване и замразяване. 

Размразяване 
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Размразяването започва от разбирането на членовете за организационната криза или 

визия, която ги мотивира да се променят. Дори самото размразяване обикновено 

преминава през три етапа. 

1. Трябва да има достатъчно информация, която показва, че настоящото 

организационно състояние не е идеално. 

2. Тази информация трябва да бъде свързана с важната цел на организацията, като по 

този начин предизвиква тревожното чувство на членовете. 

3. Трябва да се предложи решение, което ще намали несигурното чувство на 

членовете и устойчивостта към промяна (Schein, 1992) 

Преместване 

Преместването е предприемане на определени действия за трансформиране на 

организацията до очаквано състояние. Процесът на преместване е доста сложен; според 

(Schein, 1992) включва поставяне на цели, търсене на подкрепа, намиране на ресурси, 

планиране и изпълнение. Има две форми на преместване и това са: ориентация за 

решаване на проблеми и ориентация на възгледите. Организацията може да адаптира 

всяка една от тях според конкретната им ситуация. 

Замразяване 

Замразяването е да се стабилизира промяната, постигната в етап на преместване. 

Отделните хора, отделът и организацията имат инерционен начин на мислене и 

поведение, така че промяната, постигната в движещо се състояние, ще се върне към 

предишното статукво, ако не се направи замразяване. Създаване на нови правила, пряк 

контрол на новото поведение на членовете, подкрепа на подходящите отзиви – това са 

всички възможни начини за интернализиране на новата стойност или поведение в 

организационната култура. 

Целите на организационната промяна 

Целите на организационната промяна понякога се наричат „какво може да промени 

организацията“. Факторите, които влияят на организационната ефективност са широко 

разпространени, включително фактори, свързани с външни промени в околната среда, и 
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фактори, които ще подобрят вътрешната управленска ефективност. Организацията 

трябва да вземе предвид причините за промяна, външната среда и вътрешната 

ситуация, за да реши кои фактори да се променят. 

Най-често срещаните цели на организационната промяна включват визия, стратегия, 

култура, структура, система, технология на производство и стил на лидерство 

(Yang, Zhuo, & Yu, 2009). 

1. Визията включва както значението на ядрото на организацията, но също и тази, 

която се адаптира към външната среда. Когато една организация претърпи 

промяна, нейната основна ценност трябва да бъде определена, така че в процеса 

на трансформация тя да бъде запазена. 

2. Стратегия: Това се отнася до дългосрочните цели на организацията и стъпките и 

ресурсите, които трябва да се вземат под внимание при вземането на решения. 

Промяната на стратегията може да бъде разделена на: промяна на стратегията на 

организацията (напр .: стратегия с ниски разходи), цялостна промяна на 

стратегията (напр .: управление с много ъгли) и промяна на стратегията за 

глобално разширяване. 

3. Култура: Това се отнася до членовете: стойността на колектива, нормите и 

основните предположения. Включената промяна променя съдържанието на тази 

стойност на колектива и / или основното предположение. Обикновено явната 

култура е по-лесно управляема или променяна от неявната култура. Структура: 

Това е официална система за задълженията и отношенията на управляващите на 

дадена организация. Структурната промяна трансформира вертикалното 

разпадане на организацията или хоризонталното разграничаване, разпределението 

на мощността и нивото на формализация. 

4. Система: Това са формалните регламенти, политики и процедури като система за 

възнаграждение, методи за оценка на изпълнението, бюджетна система за цели и 

др., които се използват за работа на организацията. 

5. Наука и технологии за производство: Това са технологията, знанията, 

способностите, материалът, машината, компютърът, инструментът и друго 

оборудване, което трансформира входящата информация към продукция. 
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Лидерството е влиятелната сила в организацията. Стилът на лидерство влияе 

върху динамиката на групата, а също и върху взаимодействието на нейните 

членове. 

Горните цели на организационната промяна ще се повлияят взаимно. Например, 

актуализирането на визията зависи от включването на подходяща стратегия и културата 

на организацията. Следователно, в процеса на промяна на организацията трябва да бъде 

взета „систематичната гледна точка“, т.е. различните цели за промяна да бъдат 

разглеждани като едно цяло, за да бъде успешна организационната промяна. 
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5. РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ЛИДЕР В ПОДОБРЯВАНЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА 

УЧИЛИЩЕТО  

 

„Ако вашите действия вдъхновяват другите да мечтаят повече, да учат повече, да 

правят повече и да стават повече, вие сте лидер.“ Джон Куинси Адамс. 

Министърът на образованието на 10 май 2013 г. измени наредбата за педагогическия 

надзор, т.е. „Образователните процеси се организират по начин, който благоприятства 

обучението“. Тя позволи да се формулират заключения относно две области, 

характеризиращи това изискване: „Учителите използват различни методи на работа, 

адаптирани към нуждите на учениците, групите и класовете“ и „Иновационни решения 

за развитието на учениците се прилагат в училище или институция“. 

Днешното училище е изправено пред много трудна задача да подготви учениците за 

бъдещето въз основа на учебната програма и да представи познания от житейския опит 

на учителите. Директорът на училището търси учителски екип, който ще отговори на 

предизвикателствата и ще приеме изцяло родителите, които обичат децата си. 

В този контекст на предизвикателствата създаването на условия, позволяващи работата 

на някой, когото наричаме лидер на образованието, трябва да се разбира на различни 

нива. 

В директен превод на определението на самия лидер това е свързано с 

организационното поведение. Според Станислав Мика лидерството се възприема като 

определена способност, способност или черта на спечелване на привърженици, 

упражняване на влияние, както и създаване на визия за развитие и насърчаване на 

хората да действат. 

Образователната дейност е една от най-незабележимите социални практики. Учителят 

действа в нестандартни, проблемни ситуации. Всеки път учителят се сблъсква с 

необходимостта да предприеме и приложи нетипични действия (т.е. неизвестни от 

предишния опит) и в нестандартни условия на околната среда. Няма недвусмислени 

теоретични причини да действа по този начин, а не по някакъв друг начин, и няма 

безспорни начини на действие. Според психологическата квалификация учителят 
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действа в ситуация на дълбока несигурност. Характерната му особеност е изграждането 

на вътрешен план за действие в хода на неговата продължителност (Obuchowski, 1976). 

Създаването, преобразуването, допълването и търсенето са дейности, характерни за 

педагогическата работа. Освен това интелектуалната стойност на педагогическата 

дейност е нейна собственост. Това е така, защото колкото по-малко решителен е светът, 

в който човек работи, и репертоарът от използваните от него средства, толкова по-

голяма е необходимостта от познавателни усилия в хода на неговата дейност (Okoń, 

1975). 

Сложността на условията, в които работят учителите, и сложността на 

професионалните дейности, които извършват, правят дейностите, подкрепени от 

възпроизвеждането на известни модели на поведение, нефункционални във връзка със 

ситуацията. Формата на дейност, която се занимава с такива условия, е креативността, 

т.е. дейност с голямо измерение на самостоятелност. По същество педагогическата 

работа има свободна, но в същото време силно отговорна страна. В педагогическата 

дейност грешката никога не се затваря в индивидуален аспект и не е само 

индивидуален провал на учителя, тя е и провал на ученик (Kwiatkowska, 1993). 

Съвременният учител трябва да се стреми да постигне професионално майсторство, 

учителят е художник, „защото преодолява съпротивата на своите ученици“ (Okoń, 

1987: 412). Определено е по-лесно да „извайвате своите ученици“ с цяла гама от методи 

и ресурси на ваше разположение, показвайки креативност и страст, които най-често се 

оценяват от вашите ученици. За да има такова обширно поле за действие, освен 

професионалния опит, е необходимо да има професионално развитие (например учебни 

посещения, обучения, обмен на опит, съвместни проекти). Работата с методи на 

проекти, активиране на учениците, обучение за решаване на проблеми, използване на 

ситуационни методи и формиране на групови умения за работа, разработване на 

технически и компютърни компетенции са характеристиките, които трябва да 

характеризират иновативните действия в работата на учителя. 

Една от основните задачи пред учителя е да стимулира мотивацията на учениците за 

учене през целия живот. 

В ерата на прогресивната глобализация световният достъп до информация е 

предимство и проблем в същото време. Съвременният човек е принуден да прави 
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внимателен подбор на информация, което е трудна задача, а компетентностите в тази 

област много рядко се развиват в училище. Следователно този факт определя 

необходимостта от промяна на предположенията на съвременната образователна 

система като се вземат под внимание по-горните условия в процеса на проектиране на 

основните учебни програми и учебни планове. Формирането става все по-трудно. 

Има все повече заплахи и смущения в правилното му функциониране и все още твърде 

малко творчески дейности, насочени към промяна и подобряване на качеството на 

образователния процес. Министерството на образованието непрекъснато предлага 

промени, въпреки че е трудно да се говори за тяхното ефективно прилагане, тъй като те 

пропускат основната връзка, определяща ефективността на дейностите, а именно 

учителите. Произволно въведените предположения срещат съпротива сред учителската 

общност, а наскоро и сред родителите. Законодателите забравят, че ефективната 

промяна се въвежда отдолу нагоре с пълно приемане на участващите субекти (Nowak, 

Praszkier, 2012: 91-92). 

Непрекъснато променящата се реалност изисква нови компетенции от човека. 

Формулирани са осем ключови компетентности за учене през целия живот (Препоръка 

на Европейския парламент и на Съвета ... 2006 г.). Те бяха отразени и в основната 

учебна програма (Регламент на министъра на образованието ... 2014 г.), но все още 

няма достатъчно време за тяхното прилагане в полските училища. Голямото количество 

информация и необходимостта от подготовка за външни изпити често свежда 

образователния процес до запомнящо се овладяване на определено количество 

информация, която не е полезна в живота, като се използват предимно методи, които 

осигуряват ефективното възпиране на учениците да учат. Развитието на деликатни 

компетенции като творчество, независимост или отговорност, все още е в сферата на 

благочестивите желания. 

Външната оценка е отговор на нарастващите изисквания на обществото към 

образователната система. Целта му е да подпомага училищата в процеса на 

подобряване на ефективността на тяхната работа и да подпомага учителите при 

прилагането на иновативни решения. Резултатите от оценката трябва да са от полза и 

на родителите, които могат да имат пряка представа за резултатите от нея и по този 

начин да повлияят на нейните дейности. Обективните данни трябва да предоставят 



76 
 

възможност за изразяване на мнения както на директори и учители, така и на ученици и 

родители (Страница на образователната система за оценка ...). 

За целите на този доклад от всички изисквания относно училищата е разграничено 

следното изискване: „Образователните процеси са организирани по начин, който е 

благоприятен за учене“. Училищата и учителите на ниво Г (Регламент на министъра на 

образованието ... 2013 г.) трябва да: 

- планират образователните процеси по такъв начин, че да допринасят за развитието на 

учениците; 

- запознават учениците с техните учебни цели и очаквания; 

- предоставят на учениците информация за техния напредък в обучението и оценките, 

за да им помогнат да учат и да планират собственото си развитие; 

- развиват обучението на учениците за усвояване на умения; 

- изграждат учебна среда; 

- мотивират и подкрепят учениците за активно учене в трудни ситуации; 

- използват различни методи на работа, адаптирани към нуждите на обучаемия, групата 

и класа. 

Високото ниво на спазване от училището на това изискване е посочено като ниво Б 

(Регламент на министъра на образованието ... 2013 г.) и е свързано с: 

- организация на образователните процеси по начин, който дава възможност на 

учениците да свързват различни области на знанието и да ги използват. Това позволява 

на учениците да разберат света около тях и да се справят по-ефективно в местната 

общност; 

- влиянието на учениците върху начина на организация и учебния процес. Това ги кара 

да се чувстват отговорни за собственото си развитие; 

- даване на възможност на учениците да се учат един от друг; по този начин те се 

чувстват отговорни за собственото си развитие; 
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 Подреждането на изискванията и разпределението им на конкретни нива вече е спорно. 

Богуслав Шливерски (Blog Bogusław Śliwerski ... 2015), който не вижда оправдание за 

подобно разделение като основа за оценка на функционирането на училището, посочи 

този проблем. 

През август 2015 г. въпросът за изискванията към училищата и институциите и 

процедурата на педагогическия надзор се урежда от два наредби: Наредбата на 

министъра на образованието от 27 август 2015 г. относно педагогическия надзор 

(Журнал на законите от 2015 г., т. 1270) и наредбата на министъра на просветата от 6 

август 2015 г. относно изискванията към училищата и институциите (Журнал на 

законите от 2015 г., точка 1214). Понастоящем съществуват две нива на изисквания - 

основно и високо; и „училище или институция отговаря на изследваните изисквания, 

ако отговаря на всяко от тези изисквания поне на основно ниво“ (§6.3). 

За целите на доклада сме подбрали две изисквания: 

а) „Учителите използват различни методи на работа, адаптирани към нуждите на 

ученика, групите и класовете“ (след 10 март 2015 г. на платформата e.g.seo2): 

„Планирането на образователните процеси в училището или институцията служи за 

развитието на учениците и учителите, използването на различни методи на работа, 

адаптирани към нуждите на ученика, групата и звеното “. 

б) „Иновативните решения за развитието на учениците се прилагат в училището или 

учебното заведение“. 

Съвременната методология на преподаване - обучение трябва да се основава на 

субективния подход към участниците в образователния процес. 

Участието на учениците в проектирането и прилагането на дидактическия процес 

трябва да бъде отговор на нуждите на постоянно променящ се свят, в който учителят 

вече не е единственият източник на знания. Съвременните медии правят възможно 

получаването на информация по неограничен начин, а училището трябва да подготви 

младите хора да я използват рационално. 

Динамиката на съвременния свят, бързото технологично развитие, социалните 

миграции и широк спектър от възможности за развитие заставят учителите 

непрекъснато да задълбочават знанията си, да усъвършенстват методите си на работа за 
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да постигнат целите и предположенията на основната учебна програма, като имат 

предвид личното отношение към учениците. Един от начините за изпълнение на 

критерия е да се прилагат иновативни решения в отношенията под формата на нови 

методи на работа, дидактически помагала, използването на съвременни технологии, 

още по-добра комуникация с учениците и техните семейства, но и да се отговори на 

очакванията на съвременния пазар на труда (особено училища с професионален профил 

и технически колеж). Учителят трябва да се грижи за интеграцията на образователните 

цели към заобикалящата ни среда и да координира предприетите действия. 

Съвременният учител трябва да се стреми да постигне професионално майсторство, 

учителят е художник, „защото преодолява съпротивата на своите ученици“ (Okoń, 

1987: 412). Определено е по-лесно да „извайвате своите ученици“ с цяла гама от методи 

и ресурси на ваше разположение, показвайки креативност и страст, които най-често се 

оценяват от вашите ученици. За да има такова обширно поле за действие, освен 

професионалния опит, е необходимо да има професионално развитие (например учебни 

посещения, обучения, обмен на опит, съвместни проекти). Работата с методи на 

проекти, активиране на учениците, обучение за решаване на проблеми, използване на 

ситуационни методи и формиране на групови умения за работа, разработване на 

технически и компютърни компетенции са характеристиките, които трябва да 

характеризират иновативните действия в работата на учителя. 

Изводите по-горе водят до следните съобразителни препоръки: 

- образователен надзор, педагогически надзор за училищата и учителите: 

- необходимостта от методически семинари за учители, които да изострят вниманието 

им към използването  на спорни и практически методи, адаптирани към нуждите и 

възможностите на учениците (включително диагностика, активиране и мотивация на 

учениците и обсъждане на спецификата на работа с използването на проблематични 

методи) ; 

- необходимостта от методически семинари, конференции или семинари за учители, 

където могат да бъдат представени алтернативни модели за провеждане на учебни 

часове, стимулиращи творчеството и вдъхновяващи по-нататъшното развитие, 

предотвратяващи бързото сриване; 
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- промяна на процедурата за външно оценяване по отношение на случаен подбор на 

изследваните ученици, например по време на групово интервю, така че 

изследователската група да не е елитна група, като училищно или класно 

самоуправление; 

- получаване на достъп до така наречените добри практики, прилагани от учители на 

професионални училища с висока оценка в Полша; 

- стандартизиране на подхода на инспекторите към организационните решения, 

предложени от Министерството на образованието в училищата, напр. блоково 

преподаване; 

- засилване на сътрудничеството между учители, работещи в дадена институция, 

създаване на интердисциплинарни екипи, благодарение на които е възможно да се 

получат външни финансови средства за развитие на институцията, подобряване на 

дидактическите съоръжения или обогатяване на образователното предложение за 

учениците. 

И така, какво е качество в образованието, как да го определим и измерим? Кога можем 

да кажем, че сме постигнали най-високото качество? 

М. Уудхед в своята отлична книга със знаменитото заглавие: „Преследване на дъгата“, 

той го казва така: ... да се опитаме да определим качеството е като да търсим злато в 

края на дъгата. Можем да тръгнем в правилната посока, но всъщност никога няма да 

стигнем! Така че, това е процес на стремеж да се постигнат правилните показатели за 

качество, а не идеалното състояние, в което нашето училище ще се окаже като резултат 

на определени процедури. 

Има много определения за качество. Една от най-известните е формулирана от Е. 

Деминг: Качеството е това, което удовлетворява и дори радва клиента. Съществуват 

обаче някои притеснения в това определение: радват ли се всички потенциални клиенти 

на едно и също нещо? Ако има едно училище наблизо, някои родители може да искат 

това да е спортно събитие, други биха предпочели разширена езикова програма, трети - 

разширена екологична, компютърна или друга програма. 
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Въпреки това имаме и друга дефиниция на Е. Деминг: Качеството е начин на мислене, 

който ни кара да прилагаме и постоянно да търсим най-добрите решения. Той отразява 

непрекъснатостта на действията за подобряване на настоящата ситуация. 

Възможно е също така да се свърже концепцията за качество в образованието с 

постигането на приети стандарти (Koszmider, Druri, 1992, след: Zawadowska, 1999), 

както и съгласуваността между целите, програмата и компетенциите на дипломираните 

(Frazer, 1992). 

Много е важно да се прави разлика между система за осигуряване на качество в 

училище и система за контрол на училището. Осигуряването на качеството е 

дългосрочно, внимателно планиран процес на изграждане на култура, в която хората 

поемат отговорност за развитието на училището. Новата роля на инспектора ще бъде да 

помогне на училището да създаде и развие вътрешна система за осигуряване на 

качество. (Zawadowska, 1999) 

Какви фактори влияят върху качеството на работата в училище? 

Процедурите за измерване на качеството на училищната работа разделят дейностите на 

училището на три области: 

I) Образование 

1) Резултати от обучението 

2) Организация и ход на образователния процес 

II) Грижи и образование 

1) Педагогически план за работа, училищни приоритети 

2) Училищна атмосфера, контакти между учители и ученици, интеграция на 

учениците 

3) Ученическа среда, социални грижи 

4) Поведение на учениците, образователни затруднения 

5) Присъствието 
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6) Демокрация в училище 

7) Права на учащия 

8) Здравословно и безопасно училище 

9) Училищно сътрудничество с родители и местната общност 

III) Организация и управление на училището 

1) Директорът на училището 

2) Документация 

3) Работа по планиране в училище 

4) Организационната структура на училището 

5) Екипно ръководство 

6) Училищна система за наблюдение 

7) Информация и популяризиране на училището 

8) Училищна база данни 

9) Училищни финанси. 

Деминг формулира 14 принципа за управление на компанията, които бяха адаптирани 

към училищните условия: 

1. Непрекъснато трябва да мислим какво можем да направим, за да образоваме по-

добре нашите ученици, като им предоставяме все повече и повече възможности по 

отношение на образованието и живота. 

2. Всеки ученик, с всичките си способности и затруднения, е важен за нас и за всеки 

ученик трябва да действаме на най-високото ниво на своите преподавателски 

способности. 

3. Заедно оценяваме и подобряваме работата си, безвъзмездно. 
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4. Оценките не могат да бъдат единственият критерий за качество на образованието. 

5. Всички ние имаме правото и моралното задължение да подобряваме 

непрекъснато работата на училището, като посочваме проблеми и правим предложения 

за промени. 

6. Нека работим по иновативен начин, защото това ни дава нови предизвикателства, 

нека мислим от гледна точка на бъдещето. 

7. Поемете различни роли на лидери, ментори, възпитатели. 

8. Изградете климат на партньорство в отношенията с ученици, родители и 

образователната общност, зачитайте свободата на изразяване на мнения и не се 

страхувайте да си сътрудничите с други хора. 

9. Привличайте други учители, ученици и родители заради техните идеи в 

педагогическата дейност. 

10. Нека се опитаме да определим обхвата на работата си през учебната година и да 

докажем, че сме в състояние да управляваме правилно своята дейност. 

11. Елиминирайте „... строгите числени показатели – числата не отразяват 

качеството на образованието и насочват вниманието ни към изпълнението на 

количествените задачи“ или количествено оценявани. 

12. Нека мислим позитивно за нашите ученици, техните родители, за себе си, нека 

се стремим към успеха, нека им се наслаждаваме и да говорим за тях с нашите ученици 

и родители, нека спрем да се оплакваме от всичко. 

13. С енергия и постоянно усъвършенстване. 

14. Трябва да действаме по такъв начин, че да изпълним горните предположения, 

така че философията на качеството на образованието в училище да стане 

организационната култура на нашето училище, а дори и рутината ни. 

Диалогът на училището с ученици и родители произтича от факта, че те преживяват 

нещо в нашето училище и е необходимо да научим за тези преживявания, защото може 

би си струва да променим нещо в нашите действия. Този диалог няма за цел да доведе 
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учителите да бъдат инструктирани или дори да им диктуват как трябва да работят. 

Целта му е да доведе до зачитане на достойнството на учениците и родителите, да 

покаже, че техният глас се чува в училище и да покаже, че сме за стратегия за 

сътрудничество в обучението и възпитанието на учениците, а не за стратегия за борба в 

училище. Ако качеството е тяхното удовлетворение, тогава трябва да се запитаме какво 

ниво на работа трябва да постигнем. 

Определените стандарти са тези, които се опитват да постигнат това. Те имат 

първоначално значение в качественото развитие. 

Стандартът за качество на училищната работа е възприет от очакванията на 

училищната общност във връзка с различни аспекти на училищната работа, особено 

важен по отношение на развитието на учениците и учителите. 

С други думи стандартите за качество на образованието са очакванията, които трябва 

да бъдат приети от училищната общност. Стандартите съдържат много аспекти от 

функционирането на училищата, които са важни за развитието на учениците и 

учителите. 

Поставянето на стандарти за качество на училищната работа ни позволява да 

определим кое е важно в едно училище, какво определя неговата идентичност, каква е 

същността на неговата педагогическа концепция. Когато изграждате училищни 

стандарти, не трябва да забравяте да ги сравните помежду си: 

- стандарти за изисквания за изпит, 

- образователните предположения на държавата, представени в програмните бази, 

- образователната политика на региона, включена във външните образователни 

стандарти, определени от ръководителя на образованието, 

- мисията и визията на училището, 

- стратегията и планът за развитие на училището, 

- очакванията на различните училищни власти (ученици, учители, родители, 

работодатели), 
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- политика на училищния район, 

- материални ресурси, 

- компетентността на учителите, 

- профила и структурата на училището. 

Проверката на постигането на даден стандарт от училището се проверява с помощта на 

индикатори. Използването на индикатор в оперативна форма води до насочване на 

фокуса към постигане на цел. Следователно показателят е доказателство, че училището 

е достигнало даден стандарт. Индикаторите, определени от училищата, трябва да 

показват, че те отчитат очакваните постижения на учениците в съответствие с 

изискванията на наредбата. В допълнение към критериите за измерване на качеството 

на училищните резултати са необходими инструменти за измерване. Тези инструменти 

ще ни позволят да проверим „как е в нашето училище“ и да поставим диагноза. Видът 

на използваните измервателни инструменти зависи от изследваната област на 

училищната дейност, напр. тестове, проверяващи нивото на знанията и уменията на 

учениците, въпросници за ученици и учители, въпросници за учители и директор на 

училището. 

Това са областите, които могат да бъдат изследвани, за да се подобри качеството на 

училищната работа: 

I. ПОНЯТИЕТО ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

1. Стратегическо управление 

2. Вътреучилищна система за осигуряване на качество 

3. Насърчаване 

II. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Учители 

2. Професионално развитие на учителите 

3. Условия за работа на училище или заведение 
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4. Здраве, хигиена и безопасност при работа 

5. Управление на училище или институция, информационен поток 

III. ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Образователни програми 

2. Организация на образователния процес 

3. Ходът на образователния процес 

4. Образователни резултати 

IV. ОТГЛЕЖДАНЕ И ГРИЖА 

1. Равни възможности 

2. Образователна и превантивна работа на училища и институции 

3. Кариерно развитие на училището или институцията 

4. Ефекти от образователната, превантивната и обгрижването в училище или 

учебни заведения 

Анализ на качеството на училищната работа: Измерването на качеството на 

училищната работа включва структурирана и систематична оценка на степента, в която 

училището отговаря на изискванията на своята мисия. Нивото на образование, 

изследвано в контекста на степента на изпълнение на възприетите от училището 

преподавателски задачи и задължителните стандарти на изискванията, е една от най-

важните области на анализ, измерване и оценяване. 

Други области на анализ на качеството на работата на училището са: проучване на 

ефективността на училището чрез сравняване на резултатите с планираните цели; 

диагностика на избрани области от работата на училището; систематично наблюдение 

на качеството на работа, постигнато от училището, по установени критерии. 

Ефективното ръководство на учителите е широко прието като ключ за подобряване на 

качеството на училището. На практика става въпрос за вдъхновяване на учителите да 

ръководят и да водят, което укрепва техния авторитет. Разглеждайки учителите като 
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ръководители, ние възприемаме гледната точка, че лидерството е по-скоро флуиден 

феномен, а разликата между тези, които следват, и тези, които водят, е замъглена 

(Harris, Muijs, 2003). Съществуващото богатство от теории, концепции и модели на 

лидерство, които са вписани в развитието на научната мисъл за това явление, разкриват 

различни гледни точки за същността на явлението. Грифин (2001) определя 

лидерството като процес и свойство. Лидерството като процес е използването на 

влияние, без принудителни мерки, за оформяне на групови или организационни цели, 

за мотивиране на поведение, което има за цел постигането на тези цели. Като свойство 

ръководенето е съвкупност от характеристики, приписвани на индивиди, които се 

възприемат като водачи. 

Промените, които могат да се наблюдават при определянето на резултата от 

лидерството, от една страна, от желанието да се опише по-добре феноменът, а от друга 

- от променящата се среда и предизвикателствата, пред които са изправени 

организациите и техните ръководители. Лидерите, освен самочувствието и страстта, 

трябва да обичат хората. Защото ако се отнасят към хората като към необходимо зло, те 

могат да бъдат почтителни и плашещи, но няма да спечелят последователи. 

Следователно те трябва да могат да извлекат удовлетворение от успехите, постигнати 

от другите, както и да видят онези, които никой не забелязва (Wiśniewska, 2016). Силно 

се увеличава интересът на учените към лидерските въпроси, с видими признаци за 

нарастваща популярност на това явление сред практикуващите в образованието. 

Учителите и директорите, заедно образувайки училищна общност, все по-често се 

опитват да намерят своят собствен, най-добрият начин за лидерство, който да им 

помогне да постигнат целите си (Madalińska-Michalak, 2018). 

Кой е образователният лидер? Mazurkiewicz (2011), описващ образователния лидер 

като човек, който има способността да разкрива потенциала на другите, споделя своята 

сила и насърчава възможно най-доброто сътрудничество, като помага на другите да 

повярват в себе си, да видят и използват собствения си потенциал. Авторът също така 

предлага модел за образователно лидерство, който включва три елемента: 

- интелектуалната чувствителност на учителя 

- готовност да бъде образователен активист, т.е. да действа активно 
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- научният подход към образователния процес включва постоянен преговор на 

познанията, усъвършенстване на уменията, рефлексивен анализ на собствените 

действия. 

Самият образователен лидер е човек, който има правилните черти на личността да 

обединява групата, да печели хората, но да не я използва за собствени цели и за 

постигане на лични блага. Като учител, той или тя ще имат смелостта да се изправят 

пред нови предизвикателства и ще могат да намерят причини за неуспехите. 

Способността за работа в група е ключов критерий в това отношение. От съществено 

значение е да се разберат процесите на човешкото развитие на всеки етап от живота на 

човек и в груповите процеси. Създаването на екипи от хора, които работят в тясно 

сътрудничество, където всеки може да използва своите таланти / компетенции / лични 

черти е огромно предизвикателство. Ако работите върху цялата група, трябва да видите 

в нея отделни звена, за които също трябва да се погрижите, за да поддържате 

относително циклично и умерено развитие на самата група. Имайки предвид това, 

образоващият ръководител трябва да бъде в състояние да решава проблеми (свързани с 

дейности) и да изпълнява социални функции, като същевременно поддържа 

устойчивостта на различни групи. 

Проблемът на учителя лидер е да се срещне с три различни социални групи в 

училищната среда. Първата и най-важна група, за която е създадена тази система, са 

учениците. С оглед на развиване на ключови компетенции, психология на развитието и 

ориентация към общността, да бъдеш образователен лидер е трудна задача. Важно е да 

се отбележи, че повечето промени в мисленето на добре подготвени учители, които се 

грижат за подобряване на качеството на преподаване чрез изключителни ученици, са 

предизвикани от дигиталния свят. Всъщност, за съжаление, експерименталният подход 

към ускоряващия се свят на новите технологии може да бъде несходство в 

образователното лидерство. Защото това, което можем да видим в съвременния свят, е 

общуването и то е най-важно за учителите. Следователно анализът на потребностите на 

учениците за развитие в правилното разбиране на образователния лидер е мъдро 

въплъщение на действията в съвременния свят и местната среда. 

Родител / настойник трябва да се появи до детето като опора за подобряване на 

качеството на училищната работа. С помощта на учителя можем да постигнем 

безопасна и приятелска среда не само за преподаването, но и за образователните 
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процеси. За съжаление, дългогодишният опит в образователната работа показва, че 

родителите са много склонни да участват в училищния живот до четвърти клас на 

основното училище, по-късно те стават пасивни, взискателни или не проявяват интерес 

към образованието на детето си. 

Следователно ролята на учител на лидера е много трудна. Възпитанието на родителите 

е предизвикателство, за което не са подготвени много хора. Всеки от нас се е научил да 

работи с важна група родители / настойници по свой собствен начин. В сегашната 

система все повече училищни зони трябва да се създават съвместно с подкрепата на 

тази група. Ако искат сами да дадат обратна връзка на учителя, те също трябва да го 

разберат и да го подкрепят. Човек като лидер се разбира като специалист, а не враг. 

Работата му и разнообразните дейности с първоначално приети ученици не трябва да 

бъдат поставяни под въпрос. Разбира се, човек може да се запита какви фактори ще 

повлияят на това? Разбира се, възрастовият критерий или големият брой обучения не са 

достатъчни. Родителите обръщат внимание на начина на общуване, външния вид и най-

важното нещо е личността (харизма). Затова учител, който иска да развие училището 

чрез своите ученици, трябва да търси съюзници сред родителите, които приемат 

неговите обмислени и мъдри решения. 

Една от най-трудните групи за работа може да са самите учители, които се ръководят 

от директора. Самият директор може да бъде образователен лидер, защото се 

възприема като лидерство. Единственият проблем е комбинацията от различни 

функции, които трябва да бъдат изпълнени. Самият учител може да бъде възприет като 

конкуренция на директора, но намирането на така наречените приятели сред другите 

учители е голям успех. Тогава кой е образователният лидер? Трудно е да се комбинират 

функциите на директор и лидер. Някой ще попита защо? В настоящата образователна 

система ролите, които училищният ръководител трябва да играе, могат да бъдат твърде 

обременяващи. Той не само председателства учителите, но и познава много области, 

обхващащи самата училищна сграда. 

Важна е също работата с учениците и техните много разнообразни нужди и родителите, 

които имат големи очаквания от учителите (напълно обвиняват учителите в липсата на 

постижения на децата си). Управляващите органи имат свои собствени насоки за 

проверка, финансовите въпроси и образователният персонал изисква достъп до 

съвременни ресурси. И така, къде да търсим образователен лидер? Със сигурност 



89 
 

идеалната форма и пространство е мястото, където директорът може да приспособи 

задачите към подходящите компетенции на служителите. Трябва да се даде възможност 

за сътрудничество и подкрепа в дейностите, провеждани от ръководителя, в полза на 

ученици, други учители, родители, училищната среда и местната общност. Дискретен 

контрол и прозрачност в дискусията ще помогнат за разработването на интересни идеи. 

Самият образователен лидер е човек, който има правилните личностни черти да 

обединява групата, да печели хората, но да не я използва за свои егоистични причини. 

Като учител той или тя ще имат смелостта да посрещнат новите предизвикателства с 

отворен ум и способността да приемат критика в случай на неуспех. Образователният 

лидер е способен да проведе разумен анализ на причините за собствените си неуспешни 

действия. 

Способността за работа в група е ключов критерий тук. Необходимо е да се разберат 

случващите се процеси във всеки стадий на развитие на човека във всеки етап от 

живота му и в групови процеси. Създаването на екипи от съдействащи хора, където 

всеки може да използва своите таланти / компетенции / лични черти е огромно 

предизвикателство. Ако работите в самата група, вие също трябва да я разглеждате 

индивидуално. Също така трябва да полагаме грижи и за отделните хора, за да 

поддържаме относително систематично развитие на самата група. Разбирайки това, ние 

очакваме от образователният лидер да може да решава проблеми (свързани с дейности) 

и да изпълнява социални функции, които поддържат устойчивостта на различни групи.  

Уасли (1991) определя учителското ръководство като насърчаване на колегите да 

направят промени, които не биха помислили без влиянието на лидера. Katzenmeyer и 

Moller (2001) твърдят, че учителите водят в и извън класната стая. Сътрудничеството с 

учители може да допринесе за развитието на учещата общност. Като ръководители те 

влияят на други учители, за да подобрят практиките си. За разлика от традиционното 

разбиране за лидерство, учителското лидерство включва непрекъснато сътрудничество 

за усъвършенстване на уменията един на друг (Boles, Katherine and Troen, 1994, след: 

Harris, Muijs, 2003). Katzenmeyer и Moller (2001) изследват учителското лидерство от 

три основни аспекта: 

- да бъде лидер за учениците и другите учители 

- прилагане на промени за повишаване на производителността: поддържане на училище 
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организирано, преследващо поставените цели 

- вземане на решения, партньорство: съвместно търсене на решения за подобряване на 

качеството 

Gehrke (1991) предлага подобни функции за учители-лидери: 

- непрекъснато усъвършенстване на собствените методи на преподаване 

- създаване и поддържане на контрол върху практиките, прилагани в училището 

- разработване на знания, свързани с текущата учебна програма 

- участие във вземането на решения в рамките на училището 

- подпомагане на колегите 

- участие в оценяването на учителите 

Харис (2002) предполага, че в преподаването на лидерство има четири измерения: 

Първото е как той трансформира или въвежда нови начини за подобряване на 

качеството на училището. Второто е как учителят-ръководител се фокусира върху това 

да накара другите учители да се чувстват, че играят активна роля в тази промяна (Blase, 

Anderson, 1995). Третото е посредническата роля. Учителят-лидер е важен източник на 

информация и експертиза и, ако е необходимо, може да получи помощ отвън. 

Четвъртото и последно измерение е да се създадат връзки между учителите, когато се 

учат от своя опит и се учат един от друг (Harris, Muijs, 2003). Литературата по тази тема 

подчертава, че учителското лидерство не се основава само на развитието на отделните 

учители. Централната роля на учителите-лидери е да помогнат на колегите да търсят 

нови решения и да се опитат да приложат нови идеи на практика (Lieberman et al., 2000, 

след: Harris, Muijs, 2003). 

Училището е част от организация за управление на качеството. Това означава, че 

успява да постигне високо качество на работа и резултати (Nightmare, 2007). 

Стружински (Strużyński 2006) интерпретира високото качество на училищната работа 

като висока степен на използване в организационни, дидактически и образователни 

дейности, на способностите на учениците, учителите и материални, социални и 

организационни условия. Сътрудничеството между учителите се оказва важен елемент 



91 
 

за подобряване на качеството на училищата (Little, 1990; Rosenholz, 1989). Мадалинска-

Михалак (2012) посочва, че на практика е важно училищното лидерство да има 

различно разбиране за образователното лидерство, отколкото е било досега. Той пише 

за необходимостта от създаване на учителски екипи, за да им даде по-голямо чувство 

на отговорност за тяхната работа. 

Овандо (1996) предполага, че в ситуации, когато учителите са на ръководни позиции, те 

са в състояние да допринесат по-пряко за организационната ефективност и 

подобряване. Проучване на Тейлър и Богоч (1994) на повече от 600 учители установи, 

че участието на учителите в процеса на вземане на решения в училище е пряко 

свързано с училищните резултати. Сиклер, (1988) откри, че участието на учителите във 

вземането на решения намалява отсъствието на учители и повишава училищната 

ефективност. В проучванията на Leithwood and Jantzi (2000) лидерството на учители и 

директори се разглежда отделно. Резултатите предполагат, че учителското лидерство 

обяснява повишената мотивация на учениците да учат и има значително влияние върху 

ефективността на учителите. 

Както Smylie (1995) посочва, учителското лидерство може да подобри ефективността 

на учителите по много различни начини. Тук се подчертава, че непрекъснатото 

развитие и по-нататъшното обучение могат да подобрят качеството на учителите, а 

насърчаването на споделянето на знания за добри практики с колегите може да доведе 

до повишаване на компетентността между учителите в определено училище. 

Едновременно с компетентностите се повишава самочувствието на учителите. Повече 

отговорности могат да доведат до поемане на риск и това може да насърчи учителите 

да работят по иновативни методи на преподаване. Проучването на учителското 

лидерство ясно показва, че има важна връзка между учителското лидерство, 

самооценката, педагогическите умения, екипния дух, училищната организационна 

култура, мотивацията на учителите, удовлетвореността на учителите или участието на 

учениците в обучението и образователните постижения (Flores, 2014; Frost , Harris, 

2003; Leithwood, Jantzi, 2000; Tuohy, 2002). За да се справим с положителните резултати 

от учителското лидерство в и около училищата, трябва да гарантираме, че учителите са 

адекватно подготвени за ръководни роли. Високата лидерска компетентност на 

учителите, както и на училищните лидери, е едно от условията за ефективно 

управление на училището и за ефективно прилагане на добре обмислени и необходими 

образователни промени. Компетентният подход за анализ на работата и отговорностите 
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на учителя, задачите, които възлагаме на учителя, ни позволява да разкрием 

специфичните очаквания за работата и професионалното развитие на учителите (Flores, 

2014; Day, 2014). 

Резултатите от изследванията показват, че образователните лидерски програми и 

програми за обучение на учители за лидерство в образованието трябва да поставят 

акцент върху ученето от личен и друг опит, върху доброто познаване и разбиране на 

себе си, върху способността да се идентифицират силните и слабите страни и върху 

идентифицирането на нуждите, емоциите и мотиваторите. По време на процеса на 

професионално развитие на учителите трябва да има момент, в който да се търси 

отговор на въпроса какви са възможностите за промяна в полското училище, като се 

вземат предвид съображенията за функционирането на образованието в Полша и 

задачите, възложени на различни професионални групи в това образование. Феноменът 

на лидерството не е разпознаваем извън неговия ситуационен контекст, т.е. фактите, 

процесите, явленията и събитията, които го създават съвместно: те придават на 

явлението правилен смисъл и позволяват наистина многостранно описание и 

интерпретация (Madlińska-Michalak, 2017). 

Либерман и др. (2000, след: Harris, Muijs, 2003) идентифицира шестте основни 

способности, които характеризират учителя-лидер: 

- изграждане на доверие и взаимно разбирателство с колегите 

- възможност да се постави диагноза въз основа на събраните данни 

- разбиране и управление на процеса на промяна 

- способност да се използват ресурси (хора, материали) за постигане на общи цели 

- управление на работата 

- развиване на умения и вяра в другите 

Между авторите на литературата по темата съществува консенсус, че учителите-лидери 

положително допринасят за подобряването на качеството на училищата, освен ако 

лидерството им не е ограничено само в класната стая (Andrew, Crowther, 2002; Childs-

Bowen, Molier, Scrivner, 2000; Danielson, 2006 ). Йорк-Бар и Дюк (2004) твърдят, че 
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учителското лидерство мотивира учителите да участват повече в развитието на 

училището и да постигат целите си. Учителите-лидери имат възможност да споделят 

властта за вземане на решения помежду си. Уеб, Нойман и Джоунс (2004) посочват, че 

пълномощията на учителите да променят и подобряват условията в класната стая е ясна 

причина защо учителите трябва да бъдат овластени – да чувстват, че са лидери и 

следователно да са отговорни за това как използват властта си. Учителското лидерство 

е също средство за повишаване на професионализма (Moller, Pankake, 2006). 

Учителите, които са лидери, се чувстват вдъхновени и мотивирани да подобрят 

качеството на преподаване (Muijs, Harris, 2006; Childs-Bowen, Moller, Scrivner 2000). 

Освен това е по-вероятно учителите да искат да останат в училищата с култура на 

сътрудничество между учители и да ги поставят в ролята на лидери (Muijs, Harris, 

2006). В такава среда е по-лесно да се намерят инициативи и да се реализират, а когато 

целите на учителите и директорите на училищата не са съвместими, могат да възникнат 

конфликти. 

Във връзка с това Moller и Pankake (2006) изброяват три начина, по които изграждането 

на лидерство на учителите може да намали борбата за власт: 

- повече информация в ръцете на учителите-лидери като добра основа за вземане на 

решения или разбиране защо се вземат решения 

- учителите-лидери могат ефективно да общуват и да вземат съвместни решения в 

рамките на училището и извън него. 

- учителите не трябва да се чувстват зависими от директора, тъй като някой в модела на 

сътрудничество поема отговорност за решенията, взети в групата, така че вината за 

неефективните решения не фокусира директора 

Обобщавайки разсъжденията за влиянието на учителя-лидер върху подобряването на 

качеството на училището, може да се види, че учителите, назначени в тази роля, могат 

да помогнат на училището по различни начини. Учителят-лидер не е пасивен 

последовател, а активен участник и инициатор на промени, които могат да подобрят 

качеството на училището. Лидерството създава усещане за овластяване и 

самостоятелност у учителите, което допринася за по-голямо участие и мотивация за 

промяна. Чувството за лидерска компетентност може също да помогне за прилагане на 

нови методи и идеи, които биха могли да подобрят качеството на преподаване и по този 
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начин да подобрят представянето на учениците. Културата на взаимно сътрудничество 

и разбиране създава атмосфера на промяна, когато учителите се учат един от друг и, 

ако е необходимо, предоставят помощ и опит в справянето с проблемите, пред които са 

изправени техните колеги. 

Пример за анкета за родители-учители: 

ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНАТА РАБОТА – ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА 

РОДИТЕЛИТЕ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 

Въпросник за родителите 

Дами и господа! 

Ние сме ангажирани с подобряването на качеството на работата на нашето училище. 

Бихме искали да знаем как оценявате работата на нашето училище. Вашето мнение е 

много ценно за нас, то ще ни помогне да подобрим функционирането на нашето 

училище. 

1. Познавате ли следните училищни документи? Моля, въведете знака X в полето 

вдясно на  точките по-долу. 

 Мисията на 

училището 

Правилн

ик 

Образовател

на програма 

ВУ 

СО* 

1. Да, знам доста добре.     

2. Да, но не точно.     

3. Не знам, но знам къде да го намеря.     

4. Не знам и не знам къде мога да 

намеря тази информация. 

    

5. Не ме интересуват подобни неща.     

* Вътреучилищна система за оценяване 

2. Според вас помага ли училището на ученицитеда преодолеят затрудненията си в 

обучението? Моля, изберете един отговор и отбележете със знака Х. 

Да  

Така мисля  

Не мисля така  

Не  
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3. Запознати ли сте с постиженията на учениците в нашето училище? Моля, 

изберете един отговор и поставете знак X. 

Да, знам доста добре  

Знам само постиженията на учениците в класа на детето ми  

Не знам  

Няма значение за мен  

 

4. Откъде получавате информация за дейностите на нашето училище? Моля, 

посочете всички възможни отговори със знак X. 

От местната преса  

Представяне на постиженията на учениците в училище  

От събития, организирани от училището за околната среда  

От училищния вестник  

 

5. Според вас детето ви получава ли подходящи грижи по време на престоя си в 

училище? Моля, изберете един отговор и поставете знак X. 

Да  

Така мисля  

Не мисля така  

Не  

 

6. Според вас влияят ли родителите върху това, което се случва в училище? Моля, 

изберете един отговор и поставете X. 

1. Те имат твърде малко влияние върху това, което се случва в 

училище 

 

2. Те имат достатъчно влияние върху това, което се случва в 

училище. 

 

3. Те имат твърде голямо влияние върху това, което се случва в 

училището. 

 

4. Друг отговор ............................................................................  

 

7. Участвате ли по някакъв начин в дейностите на училището? Моля изберете един 

отговор и поставете X. 

Да, доста често  

Да, но не твърде често  

Не  

Друг отговор .................................  
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8. Ако сте участвали в училищни дейности, моля, уточнете какви са те? Моля, 

посочете всички възможни отговори. 

1. Дейност в Съвета на родителите  

2. Организиране на училищни събития с други родители за 

училището 

 

3. Подпомагане на учителите да организират събития в клас или 

училище 

 

4. Друго, какво? ............................................................................  

 

9. Запознати ли сте с правилата за разпределяне на учениците в първи клас? Моля, 

изберете един отговор. 

Да  

Не  

Не се интересувам от това  

За мен е без значение.  

 

10. Вашето дете участва ли в извънкласни дейности? Моля, изберете един отговор. 

Не, защото училището не предлага нищо интересно  

Не, защото детето не обича училище.  

Не, защото детето няма време за това.  

Да, кои?  

 

11. Според вас създава ли училището условия за развитие на талантите на детето? 

Моля, изберете един отговор. 

Да  

Така мисля  

Не мисля така  

Не  

 

12. Има ли нещо от следните в училището, в което детето ви участва? 

 Да Не 

Агресия и насилие сред учениците   

Пушенето на цигари   
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Консумация на алкохол   

Употреба на наркотици   

Бягане от училище   

 

13. Има ли мерки за предотвратяване на следните явления в училище? Моля, 

изберете един отговор. 

 Да Не знам Не 

Агресия и насилие сред учениците    

Пушенето на цигари    

Консумация на алкохол    

Употреба на наркотици    

Бягане от училище    

 

14. Как бихте оценили контактите си с класния ръководител? Поставете X в 

избраната точка на мащаба. 

Имам лоша комуникация 

с класния ръководител 

1 2 3 4 5 Имам много добра 

комуникация с класния 

ръководител 

 

15. Смятате ли, че правата на учениците се спазват в училище? 

 Yes No 

Уважение към личното достойнство   

Свобода на мисълта и преценката   

Лична неприкосновеност   

 

16. Смятате ли, че училището отчита нуждите на учениците от материална помощ? 

Моля, изберете един отговор. 

 

 

 

17. Можем ли да кажем, че нивото на изискванията е съобразено с възможностите 

на детето? Моля, изберете един отговор и поставете X. 

Изискванията често надвишават възможностите на моето дете  

Изискванията обикновено отговарят на способностите на детето ми  

Изискванията често са под възможностите на моето дете  

Да  

Не  
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Различно е, в зависимост от темата  

Трудно ми е да преценя  

 

18. Как оценявате начина, по който съобщавате информация за напредъка на детето 

си? Моля, изберете един отговор и го поставете до знака Х. 

А Информация за напредъка на детето ми е ясна и изчерпателна  

Б Най-често разбирам за неспособностите в обучението на детето 

ми. 

 

В Информиран съм само за оценките на детето  

Г На практика не съм информиран за напредъка на детето си  

 

19. Въз основа на вашият собствен опит, разговори с други родители или приятели, 

може да откриете следното: Моля, изберете един отговор. 

Нашето училище подготвя учениците добре за по-нататъшно 

обучение 

 

В новините има спорадичен недостиг  

Пропуските в комуникацията и уменията са големи  

 

20. Училището, което детето ви посещава, има следните предимства: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

21. При функционирането на училището, което детето ви посещава, първо трябва да 

промените: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ. 
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6. УЧИТЕЛЯТ КАТО ЛИДЕР НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧИТЕЛ И НАСТАВНИК 

 

Настоящата статия цели да разгледа детайлно проблематиката и спецификите на 

лидерството, менторството, наставничеството и коучинга в контекста на 

образователния процес в училище. Диференцирането на гореспоменатите понятия е 

наложително поради високата динамика в съвременната класна стая, разностранните и 

многоспектърни нужди на учениците и необходимостта от нови педагогически 

подходи, адекватни спрямо проблемите на модерността (под модерност, с оглед на 

конкретната тема, ще разбираме технологизираните времена, понеже тъкмо 

технологизацията, в близките десетилетия, съумя да измени до неузнаваемост 

фактическите особености на образователния процес). Макар и близки в действените си 

и целеви характеристики, менторът,  коучът и възпитателят не могат да бъдат правдиво 

отъждествени, двете понятия включват в себе си различни парадигми от значения и 

техните нюанси. Напредничавите и успешни образователни системи изискват от 

съвременния учител да съчетава в работата си всички тези ключови компетенции и 

умения. 

 

.“Добрият лидер е този, чието присъствие не усещаме. Когато работата е свършена и 

целта е постигната, хората ще кажат: „Браво на нас! Справихме се сами!“  

Лао Дзъ. 

Процесите в класната стая определят не само образователния прогрес, те са важна част 

от менталния и емоционален живот на учениците, тъкмо затова е толкова важна ролята 

на учителя-лидер, като обучаващ и наставник- тази роля определя цялостния личностен 

напредък на учениците. Лидерството е многокомпонентно понятие, чиято основна 

характеристика е ненасилствеността. Въпреки доказаните и статистически защитени 

алгоритми за това как един учител може да се превърне в успешен лидер, съществуват 

и хиляди строго индивидуални пътища за постигането на лидерски позиции.  

 Обучението е продължителен във времето процес. То се характеризира със своята 

информативна функция и има като съществена цел създаването на специфични 

компетенции у учениците . Лидерството, от своя страна, макар да е свързано с 

информативната функция, допълва и обогатява фигурата на педагога като личност, 

заемаща ключово място в израстването на ученическото съзнание. Учителят-лидер не 

просто обучава и информира, той създава, чрез собствения си стойностен пример, 

нагласи, светоусещане, разбирания за етичност и правилност. Учителят-лидер е 

първокласен обучаващ, той не скъпи време, за да модернизира методите си на 

преподаване, не се страхува да изпробва иновативни педагогически теории, създава у 

своите ученици не просто знания, но и умения за прилагане на практика.  

Една от последните иновации в образователния процес е т.н. коучинг. Коучът се 

занимава със спецификите при преодоляването на образователните трудности, 

изследвайки психологията на личностното (или колективно) неспряване и респективно- 

на индивидуалния (групов) успех. 
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 Близка до концепцията за лидерството е тази за менторството, макар в двете понятия 

да присъстват есенциални отлики. Докато функцията на лидера е нерегламентирана и 

почива върху личната способност на един учител да бъде харесван, следван от 

учениците и ценен, то менторството се характеризира с планиране. Менторът помага 

със съвети, почерпени от собствения опит, насочва към способи за преодоляване на 

една или друга трудна (критична) ситуация, съблюдава напредъка на тези, за които е 

поел морален и професионален ангажимент. 

 Различните педагигически роли, макар и индикиращи различни аспекти на глобалното 

педагогическо присъствие, биват обединени от ключовия компонент на емоционалната 

интелигентност- като вид квалитетно педагогическо поведение в пределите на 

училищната действителност. Емоционалната интелигентност на учителя, от своя 

страна, обуславя интелигентния емоционален свят на неговите ученици, работна среда, 

„детоксикирана“ откъм стресовост, негативно себеусещане и фрустрации от каквото и 

да било естество. Многоликата същност на съвременния учител в много случаи 

съумява да съчетае цялата тази многопластовост от поведения и функции, ролята на 

педагога, по законите на модерността, се доусложнява, обогатява се и се усъвършенства 

с всеки изминал ден. 

 

УСПЕШНИЯТ ОБУЧИТЕЛ 

Обучението, в същината си, предполага някаква градивна промяна- в знанията, 

практическите способности, поведението и менталността на един обучаващ се или на 

група от такива. Целите на успешното обучение са задължително планирани още в 

началото на процеса, като се изготвя темпорален план за постигането на определени 

знания (способности, компетенции), при който план напредъкът е предвидим и нивото 

на успеваемост (неуспешност) лесно може да бъде проследено и детерминирано. 

Доброто планиране е една от основните предпоставки за успешна и градивна 

преподавателска дейност. То, от своя страна, включва поставянето на обозрими цели- 

съобразяване както с възрастовия показател, така и с потенциите и темпото на 

личностен напредък при всяко едно дете. Други два основни аспекта на обучителния 

процес са поставянето на възможно най-конкретни цели и практическите допълнения 

към теоретичния материал (ако конкретният предмет го допуска). Тъкмо това 

разграничава обучението от преподаването- обучението е комплексен процес, 

включващ преподаването (като съществена част от педагогическата действителност), 

но то в същността си е далеч по-трудоемко, амбициозно и резултативно. Добрият 

обучаващ в училище не просто изнася уроци, той определя успеха и стойността си по 

напредъка на своите ученици. 

 

УЧИТЕЛЯТ-МЕНТОР 

Едно от най-точните и изчерпателни определения за менторството гласи, че то е 

„процес за неформално предаване на знания, социални капитали и психо-социална 

подкрепа, насочени към получателя, в областта на работата, кариерата или 

професионалното му развитие; наставничеството предполага неформално общуване 

лице в лице за продължителен период от време, между човек, за който се смята, че има 
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съответните натрупани знания, мъдрост и опит (ментор) и човек, за който се смята, че 

има по-малко (протеже).“ (Bozeman и Feeney; 2007).  

В контекста на образователната система, менторството се подразбира, като естествено 

присъща характеристика на пълноценния учител. Ролята на учителя като ментор за 

своите ученици е преди всичко обусловена от разликата в житейския опит, 

интелектуалното развитие и чисто възрастовата преднина на първия спрямо вторите. 

Всички тези условия обаче съвсем не са достатъчни, за да може един учител правдиво 

да се нарече успешен ментор. Ключовото изискване за успешно менторство е 

закодирано още в етимологията на понятието. Древногръцкият герой Одисей, поемайки 

по дългия път към Троя, поверява сина си Телемах на своя стар приятел Ментор (в 

когото се е предрешила, както гласи митът, най-мъдрата от всички богини- Атина). 

Още от раждането на понятието може да се заключи, че менторството в същината си 

почива върху доверието, особено когато бива разглеждано в контекста на 

педагогическите практики. Успешният учител-ментор преди всичко е личност, 

съумяваща лесно, бързо и трайно да спечели безпрекословното доверие на своите 

ученици- той разговаря с тях, интересува се от цялостния им напредък в училище, не 

само от знанията им по съответния предмет, никога не си позволява да подценява 

усилията им или да бъде несправедливо критичен, непрестанно поставя различни по 

трудност задачи, но винаги предлага съответните насоки за изпълнението им. Преди 

всичко, учителят-ментор респектира със собствения си авторитет, който почива върху 

личностните му качества, знанията му и доказаните му възможности. Истинското 

менторство се ражда с оценката, която учениците сами дават на своя учител- ако те 

самите го оценят високо, ако му се доверят- ще отворят сърцата и умовете си за едно 

трайно, градивно и ненасилствено наставничество. В този смисъл- менторството е 

двустранен процес, то, преди всичко, трябва да бъде заслужено, да бъде допуснато и 

прието от учениците. 

КОУЧИНГ 

Менторството, като един от аспектите на лидерството, само включва в себе си различни 

дейности като преподаването, обучаването и коучинга. Като най-късно възникнала от 

трите, практиката на коучинга заема все по-осезателно своето място в класните стаи. 

Тук отново водещ е принципът за ненасилственост. Особено работещо в техниката на 

коучинга е това, че коучът (треньорът), въпреки конкретно поставените си цели, никога 

не обучава, разкривайки сам верните отговори на своите ученици, той ги напътства в 

търсенето на решения вътре в себе си, в собствената си менталност, в собствените си 

познания. Коучът не се фокусира върху конкретния образователен проблем, който е 

очевиден у един ученик или група от ученици, той търси да изнамери невидимите, 

първичните, дълбоко скритите пречки, тревоги, комплекси и страхове, които 

провокират трудности в изучаването на един или друг учебен материал. Самият термин 

„коучинг“ произлиза от унгарската дума за „карета“, в смисъл на пренасяне, откарване 

някому до някъде. Коучингът представлява процеса на асистенция в преминаването 

през някакъв затрудняващ учебен материал, но не в смисъл на външна корекция, а като 

откриване на вътрешните, дълбоко личностни проблеми на ученика. В този смисъл 

коучингът предполага компетенции, в една или друга степен встрани от чисто 

преподавателската практика, той не се побира в методиката на обучението, стига до 

дебрите на психологията и психологичното разбиране и оттам черпи практическата си 

успеваемост. В своята книга-бестселър „Коучинг за високи постижения“, Джон Уитмор 
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изследва парадокса на т.н. „капани на знанието“, изразяващи се в неминуемата 

едноплановост , съпътстваща „погледа“ на професионално обременения обсерватор, 

като доказва с примери от действителността, че понякога профилираното знание е 

обратнопропорционално на коучинг успеваемостта. Уитмор разказва за конкретен 

случай от практиката си, при който тенис коучърите не достигали и организаторите на 

съответния коучинг били принудени да ангажират за мероприятието и няколко ски 

треньори, които да съветват и съблюдават тенисистите. Ски коучърите не само че не се 

справили по-зле от квалифицираните за целта тенис коучъри, дори в някои от случаите 

постигнали значително по-високи резултати. Анализирайки всичко това, Уитмор 

достига до извода, че докато тенис коучърите са виждали само техническите провали 

на участниците, то ски коучърите, неспособни да видят тези грешки, са се 

концентрирали върху неефикасността на спортистите и причините за тази 

неефикасност, а именно- вътрешните съмнения и липсата на истинска, дълбока 

увереност във физическите си сили. Ски коучърите, вместо само да констатират 

симптомите на проблема, са потърсили дълбоките му психологически корени. Този 

забележителен пример, съотнесен към реалностите в класната стая, разкрива една от 

основните характеристики на успешния коучинг в училище-  той не се определя от 

количеството данни, предоставени на учениците (лекторството), нито от 

профилираните знания на преподавателя върху конкретен предмет. Коучингът, особено 

в детска възраст, е в най-висока степен обучение по самопознаване, самоприемане и 

самоизява! 

 

УЧИТЕЛЯТ-ЛИДЕР 

От изброените функционални прояви на учителя-лидер не би било трудно да се 

обрисуват специфичните отношения между него и учениците в динамична учебна 

среда. Учителят-лидер създава на ученика усещането за автономия, като го 

присъединява към образователния процес, вместо да го дистанцира, неглижирайки 

мнението му и потребността от участие и съучастие в учебния час. Създава му 

усещането за компетенция- това ще рече, че му поставя само постижими цели, 

успешното изпълнение на които го мотивира и го провокира да търси задачи с по-

висока степен на трудност. Истинският лидер (и ментор) в класната стая умее да 

създаде у децата усещането за общност, а също така- усещането за приложимост на 

култивираните компетенции. Способността да обучаваш успешно и наставничеството, 

като функции-роли на учителя-лидер, предпоставят повишаването на мотивацията за 

учене у децата, а с това залагат тенденцията към едно по-образовано и по-стойностно 

бъдещо общество- както на национално, така и на световно ниво. 

 

УЧИТЕЛЯТ-ЛИДЕР И ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

Понятието „лидер“, така нашумяло през последните две-три десетилетия, извиква със 

себе си една цяла парадигма от въпроси, а отговорите почти никога не са 

еднозначни. Какво означава да водиш някого? Какъв трябва да си, за да те 

следват? С какъв инструментариум борави един лидер? Вродено ли е умението да 

въздействаш на другите или опира до практиката и рутината? Какви са отговорностите, 

съпътстващи доминантността? Всеки доминиращ ли притежава психичната сила и 

нравствената мощ, за да ги понесе? 
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Въпреки обективните характеристики  на лидера в училище, които характеристики 

описахме до момента, би било трудно, почти невъзможно да се нарисува правдиво 

събирателен образ на лидера. То било равнозначно на това да се причислят под общ 

знаменател стотици различни сфери на дейност и хиляди 

индивидуалности...Абсолютната истина (колкото и спорно, дори наивно да звучат 

подобни словосъчетания) е възможна само там, където се говори в частност, там, 

където конкретизираме, където фокусираме-върху един или друг феномен от човешкия 

свят… 

Особено трудно би било да се говори за учителя-лидер, ако се тръгне по линията на 

ортодоксалните предпоставки и аргументираности. Стотици са познатите 

педагогически школи и стратегии за обучение- основани на когнитивните теории за 

учене, на бихевиоризма, на хуманизма, конструктивизма, социалната предзададеност… 

Липсата на единен и официално възприет критерий за „правилно“ обучение изключва 

възможността да „отделим“ и определим един учител-лидер по това към коя школа 

принадлежи и доколко се придържа към постулатите й.Многообразието от 

образователни пътища и пътеки е безкрайно.Немислимо би било по него да се 

ръководим в търсенето на учители-водачи. 

Изтъкнатите интелектуалци и автори на книгата „Ал-Сира“ (книга, успяла да помири 

между страниците си исляма,юдаизма и християнството) Бахгат 

Елнади и Адел Рифаат пишат за образа на учителя: 

„С навлизането на масовото образование и с появата на всички проблеми, 

произтичащи от него за съвременното общество, традиционната роля на учителя все 

повече се подлага на съмнение. Наистина днес за първи път се поставя въпросът дали 

учителят изобщо е нужен за протичането на учебния процес. Свален от своя 

пиедестал, лишен до голяма степен от обществен престиж поради появата на нови 

извори на знание, учителят е станал просто един от многото негови 

разпространители. 

И все пак той си остава безспорниятпосветител в тайнството на науката, онзи, 

който чрез личния контакт с учениците пробужда духа им, вдъхва живот на това, 

което преподава, като така им помага данадраснат обикновеното натрупване на 

знания и да достигнат степента на творческото им осмисляне.Изпълнявайки тази 

роля, той е незаменим приемник на големите Учители от миналите цивилизации, 

чиито имена са се покрили със слава. Акушери на истината като Сократ, пророци, 

духовни наставници, възпитатели, водачи в живота или водачи на мисълта, 

учителите са образци, към които обръщат поглед учениците и цялото общество. 

Несъмнено вярно е, че в редица случаи авторитетът на учителя може да доведе до 

злоупотреба с властта. Оттам и критиките, на които е подложен днес, още повече 

във време, когато пробивът на технологиите и настъплението на средствата за 

масова комуникация с всеки изминат ден все повече го лишават от ореола му. За да 

бъде реабилитиран авторитетът му, трябва да се промени неговата природа. 

Утре, както и днес, учителят ще бъде сред нас. Но вече няма да е същият. Все още 

неясният образ на бъдещия учител започва да добива очертания пред очите 

ни.“ („Куриер на Юнеско“, Бр.10/1992 г.,с.8) 
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Да бъдеш успешен действащ учител означава преди всичко да умееш да разпознаваш 

нерегламентираните рестрикции. Те опират изцяло до вътрешния усет и разбирането на 

детската душевност. Учениците, особено на границата между детството и юношеството 

(10-14 г.), са често безкрайно крехки, до чупливост. Много по-крехки, слаби и млади са, 

отколкото поведението и външният им вид подсказват. Понякога са достатъчни една 

неправилна дума и една-единствена по-рязка интонация, за да се отвори 

незарастваща рана в детската душа. Архивите преливат от факти,индикиращи детската 

крехкост- деца, изпаднали в дълбока депресия, деца-анорексици и булимици, 

употребяващи алгебрата единствено за пресмятане на калории, деца проявяващи 

неконтролируема агресия или неспособни да овладяват емоциите си...  Съвременният 

учител е изправен пред света на съвременния ученик- една объркана и несигурна 

действителност, в която опасностите дебнат зад всеки ъгъл. Добрият учител преди 

всичко трябва да знае „да стъпва леко“! За да се изгради доверието, предшестващо 

отношенията между учител-водач и ученик-последовател, на първо място трябва да се 

избегнат непреодолими кризи в междуличностното общуване. Подобна криза би могло 

да предизвика едно необмислено фокусиране от страна на учителя по време на час 

върху „неправилното“дете.. Учители споделят за случаи, при която една невинна шега 

в клас, с конкретен ученик, е довеждала до истерия от страна на детето- не заради 

естеството на фразата, а заради невъзможността от страна на самото дете да понесе 

вниманието на околните. Истинският учител-лидер, преди да заговори, трябва да 

предусеща кога и как да замълчи. За тази цел ключово е познаването на емоционалния 

свят на всяко едно дете. Най-добрият учител общува със своите ученици по-

продължително през междучасията, отколкото в час. Той не скъпи време, за да ги 

опознае, не се страхува да ги прегърне и съвсем не смята, че от това авторитетът му 

пред тях ще пострада.Децата, особено в периода на ранното тийнейджърство, са в 

хиляди пъти по-сензитивни от възрастните. В детското съзнание липсата на 

непосредствен опит се компенсира от усещанията- за добро и зло, за приятел и враг, за 

огорчение и възхита… Най-младите юноши са лишени от нюансите на зрелостта, в този 

смисъл светът им е черно-бял, функционира в митологичен модус- поделя се на Аз и 

Другите, на Свое и Чуждо. 

Няколко са условията, за да придобие един учител статута на „свой“ в съзнанието на 

ученика- преди всичко учителят трябва да му внуши, че никога и по никакъв начин не 

би го наранил! Подчинението със страх е измайсторено от педагози, които не знаят как 

се изработва магията на детската обич! Втори, но съвсем не по важност, е принципът 

наненасилственост! Учителят-лидер не заповядва и не изисква, той внушава, провокира 

и вдъхновява! Още- учителят-лидер проявява непрестанен личностен интерес към 

своите ученици. Демонстрира емпатия и солидарност, изслушва, подкрепя и плаче с 

детските сълзи! Неслучайно се казва, че учителската професия е за хора с големи 

сърца! 

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде 

запален!“- е казал Плутарх. Добрият учител знае как да запали факела.Истинският 

лидер умее да поддържа пламъка! Това да се събуди и да се съхрани ентусиазмът на 

цяла група деца е най-трудната педагогическа задача. За нея няма описани алгоритми в 

катедрите по педагогика! 
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Ученикът не обича своя учител заради изучавания предмет. Напротив- обича предмета 

заради този, който го преподава! Учителят-лидер напълно съзнава това, то е неговата 

велика тайна, върховната му сила. Той е харесван и обичан от своите ученици. Часовете 

му са посрещани не като ежедневно задължение, а като дълго чакана среща с любим 

човек! 

Истинският лидер в класната стая никога не поднася два урока по един и същ 

начин! Не се страхува да преподава по дънки, не състарява тенденциозно външния си 

вид- съвсем не е нужен дрескод, за да се достигне до сърцето на едно дете. Той не е 

статичен- разхожда се между чиновете, преподава както от катедрата, така и от дъното 

на класната стая! Той не просто умее да разсмива класа- умее да се смее заедно с 

учениците! Не се възпира да показва емоциите си, не се смущава да споделя за себе 

си! Не върви никога по точно определен план- ръководи се от темпото, с което 

различните урочни информации биват асимилирани.Учителят-лидер често отделя 

половината час за изчитане на домашните работи (това е времето, в което 

учениците презентират труда си, разкриват трудностите си, разкриват знанията, 

постиженията и личността си). Истинският лидер в класната стая не подминава никога 

като незначителни дребните случки между ученици- разпра между приятели, нова 

симпатия, любовен триъгълник, недобър епитет… Учителят е длъжен да улавя всичко и 

да го пази в хранилището на обичта и грижата! 

Фридрих Дистервег е казал: „Най-важното явление в училище, най-поучителният 

предмет, най-живият пример за ученика е самият учител!“ Тези думи неминуемо 

отключват въпроса за личността на учителя-лидер. В опит да избягаме от 

подразбиращите се качества, ще упоменем най-важните според нас личностни 

специфики, които го рисуват и характеризират. 

Учителят-лидер е безкомпромисен специалист в областта си. Той страстно 

обича материята, с която се занимава. Поставя я на първо място в скалата на 

житейските приоритети. Не чувства в нито един миг притеснение или колебание в 

знанията си и в своята собствена стойност. Този специален учител никога не се 

задоволява с информациите, поместени в учебника и в учебния план. Стреми се 

постоянно да обогатява самия себе си и върши това с удоволствие. Обича самото 

общуване с деца, дори извън часовете. Никога не е схващал учениците си като една 

хомогенна маса, на която е принуден да говори по няколко часа на 

ден.Разчита баркода на детската индивидуалност, защото той самият е 

индивидуалист. При хиляди отъпкани пътища, чертае нов, изцяло свой път, дори когато 

този нов път минава през изнанагорното и стръмното!Въпреки вродения си стремеж 

към новаторство, учителят-лидер познава смисъла и значението на приемствеността. Не 

се страхува да пита и често се позовава на опита на другите. Признава грешките си не 

само пред себе си, но и публично. Твърде взискателен е към личността си, но умее да 

си прощава, на това учи и учениците си. Не крие своята емоционалност. Тъкмо 

емоциите му помагат в изграждането на афективна връзка с децата. Високо морален е и 

никога не предава просто информиращ урок! Учителят-лидер е съумял да изгради 

хармоничен вътрешен мир и подобаващ личен живот.Винаги апелира към стойности, 

които той сам е постигнал! Този съвременен водач бяга от рутината като от най-

страшен враг. Търси винаги и във всичко страстта. Той сам целият е страст! 
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Емоционалната интелигентност в работата с ученици, градивното обучение, 

менторството и съвременните педагогически техники променят самата училищна 

институция. Учителят-лидер притежава силата да преобрази класната стая- от дом на 

скуката, неудовлетвореността и апатията- в истински храм на спасението и 

себеутвърждаването!В този храм по библейски модел се създават човеци, вае се 

бъдещето на света, затова в съвремието ни е по-нужно от всякога да търсим нови 

решения, непрестанно да намираме иновативни, по-преки пътища към високите 

резултати на младите поколения, за да бъдем истински учители и истински лидери !  
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7. СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЕМЕЙСТВАТА И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ  

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на тази глава не е да дефинира научно понятието „творчество“ и „иновация“ или 

връзката между тях (за това ще отделим само първата част от първата глава); вместо 

това основната цел е да се разбере значението на тези елементи както за отделните 

хора, така и за европейските общества на 21 век; освен това ще представим някои 

практически инструменти и теоретични аспекти, които учителите могат да използват за 

насърчаване на креативността и иновациите у своите ученици. 

Ако училищата и учителите искат да бъдат лидери за своите ученици и да им помагат 

за бъдещето им, те задължително трябва да се грижат за важни елементи като 

креативността и иновациите; да ги подкрепят в процеса на преподаване и обучение, 

като ги считат за основни характеристики за щастието и успехът на новите поколения в 

днешния свят. 

1) ДЕФИНИЦИЯ ЗА ТВОРЧЕСТВО И ИНОВАЦИЯ 

Не е лесно да се дефинира творчеството. Той се изучава и се дефинира от много 

различни гледни точки, например свързани с индивида или обществото, изследвани в 

процеса му или неговите последици. Освен това, това зависи от няколко променливи, 

касаещи човека, неговите преживявания и неговата интелигентност. Говорим за 

човешкия мозък, който би могъл да се счита за истинската „тъмна материя“ на 

Вселената, тъй като все още има много какво да открием за него. 

Можем да кажем същото и за иновациите. „В момента има обширна литература за 

двете конструкции като цяло и по отношение на много специфични области, 

включително управление, икономика и развитие на общността“
1
. 

Според Оксфордския английски речник (OED), творчеството е „използването на 

въображение или оригинални идеи за създаване на нещо; изобретателност". Същият 

речник разширява дефиницията, казвайки, че това е „Производството на идеи и обекти, 

които са както нови, така и оригинални и си струват или са подходящи“. Интересно е да 

се види, че въпреки различните определения, които можем да намерим, винаги можем 

да намерим връзка с иновациите и изобретенията. 

Всъщност творчеството е вроден отличителен белег на човека. В цялата история хората 

винаги са търсили открития във всяка област от нашето съществуване и знаем, че по 

природа сме склонни да създаваме и внасяме измемения благодарение на 

любопитството си. 

Не е трудно да се разбере, че елемент като креативността е силно свързан с иновацията: 

всички по-големи или по-малки изобретения са реализирани благодарение на добра 

доза креативност. Следователно можем да считаме, че креативността не е само основен 

елемент за човешкото същество като индивид, но също така и голям тласък за 

насърчаване на иновациите, полезни за обществата и техния напредък. „Тези причини 

                                                           
1
 Nakano, Wechsler, 2018. 
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правят креативността все по-ценна характерна черта, възприемана като много полезно 

средство за индивидуалното и социалното развитие“
2
. 

В едно училище, чиято цел е да отрасне поколение, което може да подобри обществото, 

в което живее, е изключително важно да развиват и да подпомагат умение като 

креативността; от нея зависи иновацията, така че тя да се превърне в жизнената сила на 

всяка форма на социална организация, независимо дали тя засяга цялото общество, 

работна среда или малка група хора, включително училищата. 

Училищна среда, която пренебрегва креативността, не трябва да се счита за такава. 

2) ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ В СЪВРЕМЕННОТО 

ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО 

В днешното европейско общество пътят, който трябва да следваме от раждането си, 

докато не получим работа, силно се промени в сравнение с преди тридесет години. В 

много страни, с малки изключения, се увеличи възрастта, когато човек намери 

постоянна работа, главно поради икономическата криза
3
. По същата причина нашите 

студенти прекарват много повече време в училище и университет: броят на студентите, 

които кандидатстват в университета, става все по-висок и е тенденцията студентите да 

получават колкото се може повече звания (научни степени, магистри и т.н. ... )
4
. Защо 

новите поколения прекарват повече години в обучение, а не в работа? Мотивацията е 

лесна за разбиране: по-трудно е да си намерят работа и е изключително трудно да 

получат работата, която искат; затова новите поколения, вместо да започнат да работят 

нещо, което изглежда като компромис, предпочитат да чакат и да учат междувременно, 

с надеждата, че цялостната икономика ще се подобри и че техните образователни 

познания ще им помогнат. Разбира се, ако всеки започне да придобива академичен 

опит, тогава е по-трудно да се открои и да се отличи! Този тип общество е добре описан 

от няколко експерти или философи
5
, но това е ясно и в очите на внимателен 

наблюдател, особено ако работи като учител. 

Тази предпоставка е необходима, за да се представи и да се разбере значението на така 

наречените „личностни умения“ в нашите „западни“ общества. Разликата между 

техническите умения и личностните умения е в основата: първите са тези, които 

можете да измервате с определена точност, като например владеене на чужд език или 

скоростта на писане; вторите не могат да бъдат измерени, тъй като зависят от няколко 

човешки и екологични фактора, които постоянно се променят във времето и 

пространството, така че е невъзможно да се даде обективна оценка за тях
6
. 

Все повече и повече изследвания показват, че личностните умения се превръщат в 

жизненоважен фактор за живота в нашите общества
7
. Не казваме, че техническите 

                                                           
2
 Nakano, Wechsler, 2018. 

3
 За този параграф всички данни са проучени и събрани от https://ec.europa.eu/eurostat и 

https://stats.oecd.org/. 
4
 В някои страни като Испания, са добре известни термини като "титуларизъм", като епидемия за 

получаване на титли и степени. 
5
 Разбира се, не бихме могли да пропуснем да споменем Бауман, който изложи концепцията за 

ликвидност, свързана с нашите съвременни общества; за да научите повече вижте Bauman, Z. 

(2000); Liquid modernity; Cambridge, UK, Polity Press. 
6
 Armstrong Melser, 2018. 

7
 Armstrong Melser, 2018; Schulz, 2008. 
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умения не са важни – напротив, но не са толкова преобладаващ елемент, както винаги 

са били в миналото. Това съвременно европейско общество изисква личностни умения 

днес, както никога досега. 

Освен това личностните умения не са важни само за нашето общество, но и за успеха 

на всеки човек по отношение на удовлетвореността от работата; като част от 

емоционалната интелигентност, те са от съществено значение и за щастието на всички, 

те са невероятно полезни средства, за да намерим вътрешен баланс в себе си, за да 

оцелеем и за да преодоляваме препятствията, които откриваме по пътя на нашия живот. 

Можете да разберете, че изпълнението на работа, щастието, самочувствието и други 

положителни страни от живота ни могат да бъдат тренирани с личностни умения и 

всички те са части от едно цяло. 

Творчеството се счита за едно от най-важните личностни умения или поне качество, 

което се поражда директно от личностните умения; големите компании и работни 

среди знаят това и все повече и повече при интервюта за работа хората се разглеждат 

според тези черти на характера, като работа в екип, управление на времето, 

съпричастност и способности за слушане, креативност. Въпреки това изглежда 

училищата остават все още на стари позиции, следвайки промяната отдалеч, вместо да 

я популяризират и да обучават новите поколения за нея. 

3) ЕВРОПЕЙСКА ЕДИННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА: 2 ПРЕЧКИ ЗА 

ТВОРЧЕСТВО И ИНОВАЦИЯ 

Всички биха могли да се съгласят с факта, че току-що описахме: личностните умения, 

като креативността, са от съществено значение за успеха на всеки в нашия свят, 

особено в днешно време. Въпреки това образователните системи (училища и 

университети) все още се основават на тестове (често стандартизирани тестове). Ние 

подготвяме нашите ученици за бъдещето, без да знаем какво ще бъде обществото дори 

след десет години. 

Ще обсъдим два аспекта, които са вечна бариера за развитието на креативността и 

иновациите: прекомерното значение на оценките и оценяването; наличието на очевидна 

йерархия на предметите в училище. 

3.1) Оценки и оценяване 

Едно от най-големите практически препятствия, с които учителите трябва да се 

сблъскват всеки ден, е свързано с учебната програма. Учебните програми обикновено 

са предназначени
8
 да подготвят учениците за финалния тест на средното училище и за 

прием в университет, като цялата образователна система се основава на количеството 

знания, а не на качеството; насърчавайки съдържанието на учебния процес, а не метода; 

като се има предвид училището като връзка във веригата на капиталистическата 

машина, която управлява съвременното ни общество, поне от икономическа гледна 

точка
9
; всяка администрация, която прави това, със сигурност се фокусира повече 

върху технически умения, а не личностни умения. Всяко училище, което се държи така, 

                                                           
8
 Лесно се обобщава; разбира се, това не е така във всяка страна в Европа, но поне в повечето от тях; 

подобно, ако мислим за частни училища или различни национални образователни системи, ще имаме 

различни ситуации относно учебния план дори в една и съща държава. 
9
 Robinson, 2003. 
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със сигурност се интересува повече от оценките, отколкото от емоционалното 

благополучие на своите ученици. 

Ако мислим от гледна точка на учениците, не ни трябват твърде много научни 

изследвания, за да осъзнаем, че рядко ги интересува ученето; напротив, те се безпокоят 

много за оценките си, независимо дали учат нещо полезно или не. Ако пренесем 

същата мисъл към родителите, може да имаме още по-крайна ситуация. Ако им кажете, 

че детето им има добри оценки, те ще бъдат доволни и няма да искат нищо повече; те 

ще започнат да се притесняват точно когато разберат, че детето им има лоши оценки. 

Преподавателите твърде често не искат да се занимават с родителите и знаят, че ако 

учениците им не могат да издържат изпитите, те ще имат проблеми. За съжаление, за 

учителите, единственият критерий за добра работа са учениците с високи оценки. 

Можете да се считате за добър учител само ако вашите ученици подобрят резултата си. 

От административна гледна точка (независимо дали е национална, регионална или 

местна власт или отделно училище) можем да помислим за значението, което тестовете 

на PISA (Програма за Международно Оценяване на Ученици) имат, за да преценят и 

създадат класация на страните по отношение на образованието. Още веднъж, ние не 

казваме, че трябва да спрем да използваме стандартизираните тестове като PISA; важно 

е, но не е достатъчно, защото пренебрегва аспекти, които не могат да се преценят със 

стандартен тест, като креативност и личностни умения
10

. Но за някои училища и 

особено за някои национални правителства тестът PISA изглежда е единственото важно 

нещо. 

Всички отделни елементи, участващи в процеса на преподаване и обучение, се 

обуславят от системата за класиране, която все още има огромна тежест, която не е 

балансирана, нито се оправдава от успеха, който учениците ще имат в света след 

училището. Постоянната нужда от оценяване е ограничение за креативността на 

нашите ученици
11

. 

3.2) Йерархия на предметите 

Вторият елемент е наличието на очевидна йерархия на предметите в училище. Ако 

погледнем графиците, учениците имат повече часове седмично по определени 

предмети (грамотност, преди всичко математика). Изкуствата обикновено имат по-

нисък статус; освен това, дори и в категорията на изкуствата, има йерархия, в която 

обикновено се насърчава рисуването и живописта, а се пренебрегва музиката и танца. 

Това е константа в повечето страни в Европа и може да е проблем. „Изкуствата не са 

важни само защото подобряват математическите резултати; те са важни, защото 

говорят с части от децата, които иначе са недокоснати“
12

. 

Въвеждането на изкуства в класната стая и предоставянето им на по-висок статус може 

да бъде наистина лесно; бихме могли да насърчим творчеството не като предмет, а 

вътре във всеки предмет, оставяйки например решението на учениците как да изпълнят 

дадена задача. Никой не може да даде по-добра дефиниция за изкуството, от следната: 

творчеството е вродена склонност на човека и възрастните са изненадани да видят как 

децата могат да бъдат креативни или артистични; не трябва да се изненадваме; 
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 Schulz, 2008.  
11

 За да научите повече вижте Schank, 2011 
12

 Robinson, 2003. 
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напротив, децата трябва да се плашат, ако могат да разберат колко малко креативен е 

светът на възрастните. 

Отговорността на възрастните (и разбира се на учителите) е да не убиват творчеството 

и художествените умения на учениците, защото „всяко дете е художник, докато не му 

се каже, че не е“
13

. 

4) КАК ДА НАСЪРЧИТЕ ТВОРЧЕСТВОТО В КЛАСА 

Двата предишни проблема (образование въз основа на оценки и тест; йерархия на 

учебните предмети) са свързани в повечето случаи с националната администрация (или 

поне те не са под отговорността на едно единствено училище
14

); не е лесно (но все пак 

не е невъзможно) учителят да действа върху тези два елемента и да ги опровергае. 

Напротив, тук разглеждаме два елемента, които учителят може да управлява в класната 

стая без големи затруднения. 

 

4.1) Общата идея за грешките. 

Първата идея е отношението към грешката; обикновено тя се счита като нещо 

отрицателно, но трябва всъщност винаги да се разглежда по позитивен начин, с 

изключение на някои конкретни случаи (например, когато се повтаря няколко пъти). 

Ясно е, че креативността и иновациите не се проявяват при наличието на страх да се 

направи грешка; знаем също, че велики изобретения в историята на човечеството са се 

случили благодарение на грешките
15

. Така или иначе, дори в малките идеи или дори в 

самото обучение се случват грешки; те винаги са възможност за растеж. Учителите и 

лидерите винаги трябва да помнят това; всеки път, когато учителят осъди грешка, той 

или тя губят възможност да преподават. 

Поемането на рискове е „важен аспект, необходим за иновациите и има дейности като 

спорт например, които помагат на учениците да разбират по-добре риска и да 

насърчават лидерските умения“. Освен това, учениците трябва „да получат 

допълнителни уроци по преценка на риска, за да подобрят разбирането и готовността 

си да поемат риск“
16

. 

4.2) Фокусиране; стъпка по стъпка. 

Непрекъснатото ангажиране с различни неща по едно и също време е пречка за 

креативността и иновациите. „Творчеството често се свързва с дълги периоди на работа 

и размисъл“
17

. 

Особено в днешно време това е вярно: в нашия свят имаме много неща за вършене, 

виждаме, че хората, които живеят на бързи обороти стават все повече и графикът ни е 

все по-пълен с ангажименти. Ако погледнем нашите ученици, ситуацията не е много 

по-различна: свободното им време е много ограничено, ангажирано, както е и в 
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 Известен цитат, който обикновено се приписва на Джон Ленън. 
14

 Изключение представляват частните училища в някои държави. 
15

 Изобретенията като европейското откриване на Америка и пеницилина обикновено се описват като 

повече или по-малко пряка последица от грешка. 
16

 Sinay, 2018, позовавайки се на Chell, Athayde, 2009. 
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 Sinay, 2018. 
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училището, домашните, спортните и други дейности. Тогава, ако мислим, че в 

свободното си време те са погълнати от смартфона, разбираме ескалацията на случаите 

на СДВХ (синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) и трудността им да се 

съсредоточат
18

. По тази причина учениците трябва да имат достатъчно време да развият 

своите идеи относно само едно нещо. Прекалено многото неща в движение изглежда не 

им осигурява достатъчно време за размисъл и инкубация, за да бъдат творчески и 

иновативни“
19

.  

4.3) Конкретни техники за насърчаване на креативността на учениците и 

способността им за иновации. 

Тук представяме списък с практически дейности с кратко описание. Списъкът е само 

селекция от повече или по-малко известни съществуващи дейности, които можете да 

намерите в учебни книги или онлайн
20

. 

 

1) Шестте мислещи шапки: много ефективен инструмент за групова дискусия, много 

полезен и за насърчаване на критическото мислене и креативност. 

2) Техника цъфтеж на лотуса: помага да се съсредоточим и да разберем всяка ситуация, 

анализирайки я в детайли. 

3) Алекс Осборн техники: той е изобретател на световно известната мозъчна атака; 

проверете и другата му техника – чеклист. 

4) Биомимикрия: разбиране и решаване на проблеми чрез творчеството, което вече 

присъства в природата. 

5) Психични изображения: използвайки силата на нашия мозък, за да пренаредим 

реалността. 

6) SCAMPER: това е съкращението за: Заместване, Комбиниране, Адаптиране, 

Промяна, Предлагане, Елиминиране, Пренареждане (Substitute, Combine, Adapt, Modify, 

Put in some other use, Eliminate, Rearrange). Това е списък от действия, които могат да 

бъдат използвани за измисляне на ново възможно решение или ситуация след 

предоставен проблем. 

5) ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ГРАМОТНОСТ 

Интернет е основният елемент на иновациите през последното десетилетие и можем да 

кажем с много малко съмнения, че той ще бъде основният и през следващите години. 

Ако помислим за смартфона, това беше малка революция в по-голямата по отношение 
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 Вижте параграф № 5 и 6 за креативността и иновациите, свързани с интернет и смартфон. 
19

 Sinay, 2018. 
20

 Това е ръководство за учителите за добрите практики, като ви оставя свобода да избирате 

практическите дейности, които предпочитате; също беше трудно да се покажат в детайли дейностите за 

насърчаване на творчеството, тъй като тази книга е адресирана до всички учители в клас; по тази 

причина би било наистина твърде обемно, за да задоволим тези нужди и предпочетохме да представим 

само този обобщен списък. 
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на интернет: смартфонът всъщност не може да се счита за нищо повече и нищо по-

малко от интернет – навсякъде и по всяко време
21

. 

Ако мислим за най-важните изобретения от последните години или за най-големия 

напредък, постигнат във всяка област на човешкото познание, интернет по един или 

друг начин винаги е бил част от тях. Това означава, че мрежата не е просто изобретение 

само по себе си, а е инструмент, подходящ за всичко. Така целият свят говори за 

дигитална революция (разбира се с въздействие, което не е едно и също за различните 

области на планетата)
22

. 

Ясно знаем доколко смартфонът влияе на нашия живот и ежедневието на децата ни; 

поради тази причина наистина е важно да знаем в детайли как интернет променя 

начина ни на учене, социализация и накрая как той представлява неизбежна 

характеристика в изграждането ни като хора. 

Дори и да не ни харесва и да не сме толкова заинтересовани от темата, всеки учител 

трябва да признае, че Интернет ни заобикаля. За съжаление или за щастие той е 

съществена част от света на нашите ученици; за това, ако искаме да опознаем нашите 

ученици, трябва да положим усилия и да знаем как тези устройства са променили 

живота ни и се е появило разделение между по-старите поколения и т. нар. „дигитално 

поколение”. 

Ако преди пет-шест години сме го смятали за устройство за тийнейджъри, днес това се 

превръща в нещо значимо за децата: всяка година родители купуват смартфони на деца, 

които са все по-млади и по-млади. 

Някои хора могат да кажат, че всяко поколение е имало нещо подобно. През 

последните десетилетия на миналия век (1970-2000 г.) учителите и родителите се 

притеснявали за своите ученици и деца и пристрастяването им към телевизията и 

видеоигрите. Нека помислим върху това: можете ли наистина да сравните мощността 

на смартфона с телевизията и видеоигрите? Бихте ли могли да носите телевизията или 

видеоиграта със себе си, по всяко време и навсякъде? Бихте ли могли да ги използвате, 

за да общувате с други хора, да купувате неща, да научите какво се случва в света? (Бих 

могъл да продължа дълго време със списък от действия, които бихме могли да 

направим със смартфона и които не биха могли да бъдат извършени с телевизор или 

видеоигра). 

Няма да се задълбочавам в дебата за силната връзка между социалните медии и 

депресията при тийнейджърите, което би било доста лесно да се демонстрира и много 

трудно да се отрече
23

. 

Само ще попитам: Интернет помощ ли е за нашето творчество или по-скоро пречка? 

Отговорите за ползата от смартфона обикновено завършват повече или по-малко така: 

това е инструмент, зависи как го използвате! Това всъщност би могло да бъде вярно, 

                                                           
21

 Поради тази причина в тази глава и в следващата ще използвам думите Интернет и смартфон почти 

като синоними. 
22

 За нас няма да е странно, ако в бъдеще новите поколения ще изучават този период от историята като 

„цифрова ера“. 
23

 Можете да намерите множество научни статии и изследвания, които показват как злоупотребата с 

интернет и социалните медии е пряка последица от депресията и други благополучия. 
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ако не беше толкова силен инструмент: много доказателства в ежедневието ни показват 

през цялото време колко силна е връзката между мозъка ни и тези устройства, колко 

сме пристрастени към смартфона, и това, че ние го считаме за нещо повече от 

инструмент
24

. 

6) ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКАТА ЗА  ПОДПОМАГАНЕ НА 

КРЕАТИВНОСТТА 

Смартфонът със своите приложения, връзки, интерактивност и разбира се с мрежата е 

невероятно силно пристрастяващ; лесно може да подтикне мозъка ни да отделя 

хормони, наречени допамин; това се случва, когато получаваме лайкове или съобщение 

от някого
25

. 

Като всяка друга пристрастяваща субстанция, процес или инструмент, тя трябва да 

бъде регулирана с някои ограничения (имаме например такива ограничения за алкохол, 

тютюнопушене и хазарт); за съжаление не е така; наистина няма ограничения за 

смартфоните. 

Всички знаят за положителните характеристики на тези технологии, но по-рядко 

обсъждаме или се задълбочаваме в негативните последици и рисковете, които могат да 

възникнат.  

Инструменти като смартфона, приложенията или интернет с право могат да бъдат 

наречени „технологии на разсейване“: нямаме време да мислим за себе си, да спираме и 

да се наслаждаваме на свободните моменти в ежедневието си, без да отключваме 

екраните на нашите устройства; винаги сме свързани с нещо, което буквално източва 

жизнените ни сили. 

Ако вземем предвид постоянната ангажираност с интерактивността на интернет 

базирани устройства, ние разбираме, че това не е добър инструмент за насърчаване на 

креативността (същият проблем се отнася до много личностни умения)
26

. Нашите 

умове също се нуждаят от моменти на релакс, а иновациите често се случват, когато 

мисълта ни се рее, а не когато е постоянно разсейвана
27

. 

Така че проблемът не е в това как използваме смартфона или дали той е добър или лош. 

Проблемът е в количеството време. Трябва да има по-добър баланс между времето, 

прекарано онлайн и времето, прекарано без да се гледа смартфонът. Когато пием 

алкохол, знаем, че това е високорисково поведение; същото е за пушенето. „Алкохолът 

не е лошо нещо, но голямото количество алкохол е; хазартът е забавен, прекаляването е 

опасно. Няма нищо лошо в социалните медии и мобилните телефони ... това е 

дисбалансът “
 28

. 

В този случай можем да считаме, че иновациите не гледат задължително напред; 

понякога е необходимо да се върнем назад. За учителите в 21 век трябва да бъде 

задължително да научат новите поколения как да прекъсват връзката с интернет. 

                                                           
24

 Помислете си какво предизвикателство е да излезем от къщи, оставяйки телефона у дома, дори когато 

ще правим нещо, което всъщност не изисква от нас да го използваме. 
25

 Ако искате да научите повече за точния химичен и социален процес, който прави тази зависимост, 

можете да видите Carr, 2010. 
26

 Carr, 2010. 
27

 Jackson, 2008. 
28

 Sinek, 2016. 
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Представяме тук някои предложения, които могат да бъдат приложени с учениците, 

знаейки, че проблемът с пристрастяването към новите технологии е нещо, което засяга 

хората от всички възрасти. 

1) Започнете да ръководите. 

Целта е да се ограничи времето, прекарано в използване на нови технологии. Ако 

имахме идеално осъзнато общество, нямаше да имаме нужда от отказ от правила. Но 

ние се борим срещу мощен инструмент и можем много да направим, за да възпитаме 

нашите общества на отговорно използване на интернет и смартфони. 

Ето няколко идеи, които могат лесно да бъдат приложени в ежедневието на всеки
29

: 

а) не използвайте смартфона в училище: можете да установите „ден без смартфон“, 

когато всеки човек в училището да няма право да докосва смартфона! 

б) без мобилни телефони по време на хранене: това може да е момент, посветен на 

разговор един с друг или просто да се отпуснете и да се насладите на яденето (да ядете 

и да пиете е нещо, което естествено освобождава допамин; това е възможност да се 

научите да се наслаждавате на малките моменти без да добавяте удоволствието от 

използването на смартфона). 

в) не зареждайте телефона си до леглото. Когато дойде време да си легнете, оставете 

смартфона в друга стая, не го носете в спалнята си. Много изследвания показват, че 

сънят на по-младите поколения се влошава поради пристрастяващата употреба на 

смартфон точно преди заспиване. 

г) каквато и дейност да извършвате с вашите ученици, можете да изберете „смартфон 

отговорника“ (можете да прецените какъв да бъде  точния брой отговорници, но 

спазвайте процента един смартфон на всеки 10 ученика): този ученик ще бъде 

единственият, на който е позволено да използва смартфона за образователни или 

необразователни цели. Ако това е инструмент, достатъчни са едно или две устройства 

за цялата група
30

. 

2) Покажете света без интернет. 

Дигиталните туземци са родени в дигитален свят, те не знаят и дори не си представят 

как е бил животът и би могъл да бъде без технология. Напротив, днешните учители са 

последните поколения, които са израснали в свят без технологиите на разсейване. 

Поради тази причина, ако искаме да ги спасим от опасностите, които може да причини 

един пристрастяващ инструмент, какъвто е смартфонът, трябва да започнем да им 

показваме какъв би могъл да бъде животът без технологии. Когато извършвате някои 

дейности, при които трябва да изведете учениците си от училището, просто ги 

помолете да оставят смартфоните (можете да имате един в случай на спешност). 

3) Образовайте се за това. 

Не само учениците или децата, но и родителите и колегите. Четете, открийте повече по 

темата и говорете по нея. Това е голямата революция на нашето време; като учители 

                                                           
29

 Това са само предложения; разбира се възможността за прилагането им зависи от няколко фактора; 

можете да вземете идеята и да я адаптирате към вашата конкретна ситуация. 
30

 Можете също когато излизате да направите това с група ваши приятели или семейство!!! 
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трябва да почувстваме отговорността да познаваме дигитализацията по-дълбоко и да 

предупредим за рисковете, които могат да бъдат причинени от нея. 

Някой може да каже, че за щастие през последните години ситуацията се променя; това 

може би е вярно, но се променя твърде бавно; училището трябва да бъде двигателят на 

промените в едно общество, трябва да бъде работилницата, където да се 

експериментират иновативни решения за бъдещето. Ако училището нямаше проблеми, 

можехме да решим, че не е време за нови експерименти; напротив, ако образователните 

системи в Европа се борят да поддържат темпото с други страни (например със страни 

от Югоизточна Азия като Сингапур, Корея, Хонк Хонг) и се борят да подготвят нови 

поколения за своето бъдеще, без съмнение, тъй като сме учители, е наше задължение да 

променим традиционните методи, вярвайки в децата си и да дадем начало на 

революция на начина, по който гледаме на училището. 
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