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- През последните години у нас активно се заговори, че е 
налице отлив от професията учител. Редица университети в 
страната обучават студенти в професията „учител“.  

- Опитвайки се да открием отговора на въпроса защо 
младите хора не проявяват активен интерес към практикуването 
на професията „учител“, се опитахме да проучим 
организационния климат и лидерството в образователните 
институции. 

- Според нас една от основните причини младият човек да 
попадне или не в учителската професия, до голяма степен се 
дължи на отношението към младите хора в образователните 
институции, а така също и от подхода на управление, използван 
от директора на институцията. 

- Въпросите за културата и лидерството в образователните 
институции са обект на редица изследвания както у нас, така и в 
чужбина, и винаги са обвързани с проблемите на 
организационната култура. 
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Защо за нас представлява интерес организационната 
култура на образователните институции? 

- Защото: „най-просто казано, културата е „личността“ на дадена група. 
Културата е набор от неписани кодекси на поведение, разработени определени 
навици, основни ценности, вярвания, приоритети, традиции и неформални правила 
и организационни роли. Културата определя кое е важно, какво се очаква, какво се 
приема, кое е за предпочитане, кое се толерира, кое се възнаграждава и наказва, и 
кое е табу в групата.  

- Ако искаме да разберем кой има реалната власт, как се случват нещата, как да 
се разберем с хората и да постъпваме занапред, няма как да го прочетем в никоя 
организационна директива. Единственият начин да разберем всичко това, е да 
разберем културата на организацията”. 

- Особеностите на организационната култура определят индивидуалността и 
неповторимостта на образователната институция, спецификата на реакциите на 
педагогическия колектив към действието на вътрешните и външните фактори и 
събития. 
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- Анализът  на организационната култура позволява разглеждането на 
образователната институция като социална система. 

- За да се постигне социална промяна, то  главната задача   
на организационното развитие е именно културата на организацията. 



- Определят се две основни функции на организационната 
култура: 

 Културата определя стандартните пътища за  
      решаване на проблемите; 

 Културата способства за снижаването  

      на неопределеността и за повишаване на  

предвидимостта, когато хората се сблъскват с нови  
ситуации. 

- Културата на образователната институция има 
фундаментално значение за нейните ръководители, особено в 
случаите, когато възникват много нови направления на 
развитието и стратегическото планиране става съвършено 
задължително и необходимо. 

Управлението на образователната институция -  
е еквивалент на управлението  

на нейната организационна култура 
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Характеристики  
на организационната култура: 

- Символи - това са думи, лозунги, действия, предмети, които 
обичайно се използват в организацията, за да бъдат по-ясни задачите 
й - емблеми, език, стил и маниер на поведение и на обличане, 
портрети и картини по стените и т.н. 

- Герои - образци за сътрудниците, чиито идеи се поддържат заради 
развитието на организацията. 

- Ритуали - обичаи на организацията - маниер на посрещане и 
приветствие, на провеждане на събрания, атмосферата на 
празниците, дистанцията между подчинените и ръководителите и т. н. 

- Ценности и основни представи на сътрудниците, които се 
формират у тях въз основа на традициите на организацията. 

Тези четири характеристики на културата представят нейните 
различни равнища - от външните символи до дълбоко устойчивите 
ценности на образователната институция. 
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Фактори, които обуславят организационната култура   
на образователната институция: 

- външни фактори, като: национални традиции, икономически условия, 
особености на културата и на обкръжаващата среда и др. 

- вътрешни фактори, като: особености на личността на ръководителя, 
заявената мисия на образователната институция, нейните цели и задачи, 
общото равнище на образование и квалификацията на учителите. 

- Характерен факт е, че много проблеми и конфликти, които се 
възприемат от ръководството като обусловени от личностните особености на 
отделните хора /сътрудници/, в действителност са феномен на груповото 
поведение, основаващо се на господстващите в колектива стереотипи, т.е. са 
обусловени от характера на организационната култура на образователната 
институция. 

Организационната култура по правило притежава висока степен на 
устойчивост, променя се много бавно, независимо от усилията на 
ръководството. Опитът за радикална промяна на организационната култура 
може да предизвика у педагогическия колектив усещане за разрушаване на 
образователната институция, която според него до този момент успешно е 
функционирала. 
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Разбирането на особеностите  
на организационната култура позволява: 

- да се прояви уникалната същност на дадена образователна 
институция, нейното реално отличие от други образователни 
институции; 

- да се определят приоритетите и ограниченията на 
управленските действия в рамките на дадена организационна 
култура; 

- да се предвидят реакциите на педагогическия колектив 
спрямо определени иновации и равнище на съпротивление на 
промените; 

- да се изясни истинската причина за много конфликтни 
ситуации; 

- да се изработят критерии за приложимостта на опита на 
други училища в дадения колектив. 

 7 



Мониторингът на развитието на организационната 
култура е ефективен инструмент в процеса за управление 

на развитието на образователната институция 

Всеки лидер, който иска да подобри морала и ефикасността на всички 
участващи лица, свързани с училището, е наложително да разбере неговата 
култура, за да може да й влияе в положителна посока. Ето защо, за СБУ беше 
интересно да очертае преобладаващият тип организационна култура в 
страната ни и лидерските качества на работещите в образователните 
институции. 

През последните шест години Синдикатът на българските учители 
проведе три мащабни национални изследвания с директори, учители и 
служители в образователни институции от цялата страна: 

• „Проучване здравето, работоспособността и безопасността при работа 
на учителите - оценка, анализ и перспектива“ 

• „Идентифициране на социални и икономически последици от 
въвеждането на системата на делегираните бюджети за учителите“ 

• „Проучване организацията на учебния процес - продължителност и 
структура на работното време на учителя“ 
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И в трите изследвания определихме 14 основни въпроса, които се отнасят 
към компонентите на организационната култура, както следва: 

• характеристики на добрия ръководител; 

• характеристики на добрия подчинен; 

• характеристики на добрия член на организацията; 

• характеристики на хората, които работят в организацията; 

• отношението на организацията към индивида; 

• начини на контрол и влияние на служителите в организацията; 

• осъществяването на контролните функции на ръководителя  

    на организацията; 

• разпределянето на задачата; 

• изпълнението на възложената работа; 

• кога и как работят заедно хората в организацията; 

• с какво е свързана комуникацията в организацията; 

•  как се преодоляват конфликтите в организацията; 

•  как се вземат решенията в организацията; 

•  характеристики на подходящият контрол и особености  

    на комуникационната структура в организацията. 

Това ни помогна да определим преобладаващият тип организационна 
култура в образователните институции у нас. 9 



Съответно се определят  
четири базови типа организационна култура: 

 

• семейна, характеризираща се от една страна с гъвкавост 
и дискретност, а от друга - с вътрешен фокус и интеграция; 

• иновационна, характеризираща се от една страна с 
гъвкавост и дискретност, а от друга – с външен фокус и 
диференциация; 

• резултативна /култура на задачата/, характеризираща се 
от една страна със стабилност и контрол, а от друга - с 
външен фокус и диференциация; 

• ролева /култура на ролята/, характеризираща се от една 
страна със стабилност и контрол, а от друга - с вътрешен 
фокус и интеграция. 

Типология на организационната култура - видове 
организационна култура в образователните институции  
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Семейната организационна култура представлява силно 
приятелско място на работа, където сътрудниците имат много общо. 
Образователната институция прилича на голямо семейство. Лидерите 
и ръководителите се възприемат като доброжелателни наставници и 
дори като родители.  

Иновационната организационна култура е свързана с 
динамично и творческо място за работа. Педагозите са готови да 
експериментират и да рискуват. Лидери са новаторите, способни към 
професионално търсене.  

Организационната култура на задачата е ориентирана към 
постигане на образователен резултат, а главната грижа на 
педагогическия колектив е точното изпълнение на учебните и 
възпитателни задачи. 

Организационната култура на ролята е силно формализирано и 
структурирано място за работа. Дейността на педагозите се управлява 
от точни правила и инструкции. Лидерите и ръководителите са 
рационално мислещи организатори и координатори. Колективът има 
общ стремеж да следва установените правила и официалната 
образователна политика.  11 



Развитие на елементите на семейния тип организационна 
култура: 

- формиране на устойчиво позитивно отношение към училището; 
- развитие на навиците на вътрешно групово взаимодействие. 
Развитие на иновационния тип организационна култура: 
- формиране на творчески групи за решаване на стратегически 

задачи за развитие на училището; 
- подкрепа на педагозите, работещи творчески в иновационен 

режим. 
Развитие на елементите на организационната култура на 

задачата: 
- повишаване на социалната активност на училището в 

образователно съобщество; 
- постоянен мониторинг на постигането на поставените цели. 
Развитие на елементите на организационната култура на 

ролята: 
- точно определяне на правата и задълженията на работещите; 
- работа на педагогическия колектив за разбирането и приемането 

на собствените права и длъжностни характеристики. 
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Резултати от изследванията: 
При обработката на резултатите от проведените емпирични изследвания 

прави впечатление, че липсва ярко открояващ се и преобладаващ тип организационна култура 
както на равнище „организация“, така и на равнище „личност“.  

Културата на ролята се представя от класическата формална организация - може би по-

добре позната като бюрократична - която може да се обрисува като храм. Този вид култура е 
характерна за силно функционални или специализирани организации, каквито са в случая 
образователните институции. Имат висока степен на формализация; дейността във 
функционалните области и взаимодействието между тях се контролират от правила и процедури, 
определящи работата и пълномощията, които я придружават, начина на комуникация и 
уреждането на споровете между функционалните области. 

Организационна култура на ниво „личност” в образователните институции е 

културата на задачата. Този тип култура е ориентирана преди всичко към работата или проекта.  

Културата на задачата в голяма степен пряко зависи от обединителната сила на 

групата, от способността й да подобри целите на индивида с тези на организацията. Този тип 
култура се смята за характерна в колективи където е налице екипен дух, където резултатите от 
работата на екипа надделяват над индивидуалните цели и над повечето различия в положението 
и стила. Тук влиянието се основава преди всичко на властта на специалиста, отколкото на властта 
на положението или личната власт. 

Ръководителят в култура на задачата трябва да е гъвкав и уверен в работата с 

неустойчива и вероятно краткосрочна работна атмосфера. Той трябва да има готовност да 
оценява според резултатите и да се чувства добре тогава, когато координира работата на 
колегите си, всеки от които вероятно е по-голям специалист, отколкото мениджърът в различните 
аспекти на задачата. 
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От получените данни в проведените изследвания можем 
да кажем, че не е наличен ясно изразен преобладаваща тип 
култура - както за организацията, така също и за личността.  

Това показва за пореден път, че в нито една организация 
не може да бъде откроен ясно преобладаващ тип култура, но 
от друга страна, разликите между двата типа преобладаващи 
култура и останалите, е чувствителна. Бихме могли да кажем, 
че в образователните институции, на ниво организация 
преобладаващият тип култура е култура на ролята, следвана 
от култура на задачата. А на ниво личност преобладаващият 
тип култура е култура на задачата, следвана от култура на 
личността. 

Както става ясно от резултатите, получени от 
изследванията, можем да кажем, че култура на задачата като 
цяло, е една от предпочитаните типове култури, както на ниво 
организация, така и на ниво личност. 

14 



Това преплитане на двете предпочитания (колективни и индивидуални) ни 
дава основание да смятаме, че в известна степен образователните институции, в 
които работят колегите /респонденти/, са в някаква криза или липсват финансови 
средства. През последните една-две години българската образователна система 
се намира в криза, тъй като новият проект на закон за средното образование е 
готов, обсъждан и дебатиран широко, но все още не е факт, в същото време част 
от нормативната база трябва да бъде променена, но това може да се осъществи, 
когато се промени и основният закон, обслужващ средното образование у нас. 
Разбира се, не е тайна, че финансовите средства в българското училище не 
достигат, че принципът “средствата следват ученика”, доведе до цялостен спад в 
резултатите, постигани от българската образователна система, тъй като 
средствата не могат да бъдат определяни само на базата на броя ученици в едно 
училище. Този принцип е доказал (нашето изследване, както и практиките на 
страни, използвали и отказали се от този принцип на финансиране на 
образователната система потвърждават това), че не е най-сполучливият начин за 
разпределяне на финансовите ресурси в образователната система. 

В заключение можем да кажем и че организационната културата в 
образователните институции съответства на класическата формална организация, 
позната като бюрократична. Ръководителите на образователните институции би 
трябва да могат да съгласуват действията, да работят в екип /открити, отворени 
към хората/ и да изпълняват съвестно своите задължения. 

15 



Получените резултати от осъществените изследвания относно преобладаващия тип 
организационна култура в образователните институции и лидерството в тях, ни дават 

основание да направим следните изводи: 
 

   Специалистите, които работят в образователните институции, все повече осъзнават 
нуждата и потребността от развиването на организационната култура, съобразно 
изискванията на обществото и социума, в които се намират. 

   Ръководителите на образователните институции трябва да се стремят да са лидери, а 
служителите в тях в голямата си част принадлежат към същата категория, което 
показва, че голяма част от учителите са приспособими към иновативните политики за 
работа в класната стая. 

   За да се повиши качеството на учебно-възпитателната дейност, осъществявана в 
образователните институции, е необходимо да се квалифицират преди всичко добри и 
изключителни лидери, които да могат да възпитат конкурентноспособни личности 
/това, което прави СБУ в Постоянната академия за науки за образованието - ПАНО/. 

   Принадлежността към организацията не идва от вън, не се налага, а се изгражда с 
години и основополагането й неизбежно е пряко свързано с ръководителя на 
организацията. 

   За да може да реализира по-успешно своите функции, всяка една от образователни 
организации трябва да се стреми и да изгради една добре организирана и 
структурирана организационна култура, която да бъде гъвкава и да може да реагира 
по правилния начин и своевременно (не много прибързано и не много забавено във 
времето) на промените в обществото и изискванията към продукта, които тя 
произвежда, а именно - формирането на конкурентноспособна личност. 
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