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Тенденции и предизвикателства пред 
българската образователна система 

Кога за последен път сте си задавали следните 
въпроси: 

 С какво се промениха децата ни през 
последните години? 

 Какво се промени в работата на учителите, с 
които работим заедно от години? 

 С какво се промени моята работа като 
директор в резултат на промените около 
мен? 
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Влияние на резултатите от 
международните изследвания (PISA, PIRLS) 
за преосмисляне на образователните 
политики в страните с незадоволително 
представяне. 

   В търсене на причините за слабите 
резултати и тайните на успеха при най-добрите:  

 структура на образователната система; 

 финансиране; 

 степен на автономност на училищата; 

 качество на подготовка на учителите. 

 

Тенденции и предизвикателства пред 
българската образователна система 



Тенденции и предизвикателства пред 
училището 

 Предизвикателствата на децентрализацията: 
директорът-суперръководител; 

  Влияние на обществените нагласи и 
очаквания; 

 Бързо променяща се пазарна среда; 

 „Нахлуване“ на съвременните технологии; 

 Неочаквани предизвикателства: бежанци, 
миграция народителите; 

 Специфика на състава на учителите. 
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Остаряват ли учителите? 
(ситуацията в Хасковска област) 
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Предизвикателствата пред 
директора 
 Осигуряване на динамична училищна политика, насочена към 

адекватно и навременно реагиране на промените в 
училищното обкръжение; 

 Гъвкаво управление на училището с възможност за 
преразпределение на функциите между директор, 
педагогически съвет и училищно настоятелство; 

 Отваряне на училището за реален обществен контрол чрез 
привличане на вниманието и ангажиране на родителите и 
обществеността към дейността му; 

 Осигуряване на възможности за развитие на извънкласната 
дейност на учениците и ангажирането им в училищния живот; 

 Предстоящите промени в нормативната база; 

 Мотивиране на учителите за участие в обновяване на 
училището. Най-ценният ресурс. 
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Мнение на директорите относно собственото им 
участие в дейността на училището (PISA 2009) 
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A Професионалното развитие на учителите е в съответствие с образователните цели на училището 

B Учителите работят в съответствие с образователните цели на училището 

C Наблюдавам обучението в класните стаи 

D Използвам резултатите от обучението на учениците за развитие на образователните цели на училището 

E Давам съвети на чителите за подобряване на работата им 

F Наблюдавам работата на учениците 

G Инициирам обсъждане на проблемите на учителите в класната стая 

H Информирам учителите за възможности за актуализация на знанията им 

I Контролирам дали учебните дейности съответстват на образователните ни цели 

J Вземам предвид резултатите от изпитите при разработване на учебния план 

K Гарантирам, че има яснота относно отговрностите, свързани с учебния план 

L При проблем в класната стая, решаваме проблема заедно с учителя 

M Обръщам внимание на лошата дисциплина в клас 

N Замествам учителите, когато отсъстват изненадващо. 



Роля на лидера - мнението на учителите 

 Изгражда визия, която вдъхновява 
останалите; 

 Създава споделени ценности;  
 Поставя големи цели; 
 Управлява промяната; 
 Поема рискове; 
 Дава личен пример; 
 Вдъхновява; 
 Дава възможности и сила на останалите; 
 Създава и подкрепя екипа. 

 
 



Можеш ли да управляваш сам? 
 

 Екзюпери: „Ако искаш да построиш 
кораб, достатъчно е да възпиташ у 

строителите копнеж по 
безкрайността на морето”  
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Готов ли си да научиш какво 
мислят учителите за теб? 
  

 

Характеристики на управлението на училището 

Липсва В ниска 
степен 

Във 
висока 
степен 

В много 
висока 
степен 

Директорът е не само формален ръководител, но и  лидер за 
педагогическия персонал 

        

Директорът поддържа ефективна комуникация с персонала         

Търси мнението на учителите по различни въпроси и го отчита при 
вземането на решения (чрез допитвания, формиране на работни групи 
и екипи, участие при вземането на решения) 

        

Стимулира и подпомага професионалното развитие на учителите         

В училището съществува положителен емоционален и психосоциален 
климат,   сътрудничество и подкрепа 

        

Директорът подкрепя идеи на учителите и и инициирани новости за 
подобряване   работата на училището 

        

Директорът мотивира и стимулира учителите         

Чрез осъществяваната контролна дейност директорът мотивира 
учителите и ги подтиква към професионално усъвършенстване 

        

Директорът предотвратява и решава успешно конфликти         

Директорът полага усилия за  намаляване на напрежението и стреса 
на работното място 

        

Полага грижи за обновяването на дидактическите средства, 
материалната и  техническа база на училището 

        

Директорът управлява финансовите ресурси         

Директорът взаимодейства с родителската общност и други 
училищни партньори 

        



От какво се нуждае най-много 
учителят в моето училище?! 

Интересна работа 

Признание за извършената работа  

Чувство, че е информиран как стоят нещата в организацията  

Сигурност на работното място  

Добра заплата  

Повишение и развитие в кариерата 

Добри условия на работното място 

Лоялно  отношение към личността му 

Обучение и квалификация  

Помощ и подкрепа при лични проблеми 
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Мотивиране на учителите в съвременните 
условия 

 вместо упражняване на власт – оказване на помощ, съдействие и 
подкрепа; 

 вместо строги регламенти и принуди – свободно поле на действие на 
формираните по нов начин автономни групи и екипи за изява на 
техния потенциал; 

 вместо недоверие и системен контрол – оказване на доверие, 
основано на ясно делегиране на правомощия и отговорности на 
групите; 

 вместо информационна недостатъчност-открита и конкретна 
информация на групите; 

 непрекъсната готовност за диалог и партньорство, основани на 
откритост и честност в отношенията; 

  толерантност вместо търсене на виновни; 

 обучение на персонала не само в границите на професионалните 
знания и умения, а и  придобиване на знания, развиващи 
способности в персонала за успешен диалог, за партньорство, 
толерантност и взаимопомощ; 



Как да ги стигнем… финландците? 

 неоспорим извод от изследванията PISA: не е 
възможно да се постигне качествено образование без 
високо качество на подготовка на учителите и без 
постоянна актуализация на знанията и уменията им. 



КАК ДА МОТИВИРАМЕ УЧИТЕЛИТЕ ДА 
ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ? 

Какво можем да направим в условията, в които работим? 

 разработване на ясни правила; 

 добра информираност; 

 финансова подкрепа; 

 разпространение; 

 екипна работа; 

 мотивиране. 



Тенденции в образователните политики за 
повишаване на квалификацията и кариерното 
развитие на учителите 

Ключови думи: 

 единна кредитна система; 

 атестиране; 

 “бърза писта” за развитие на младите учители; 

 мандатност в кариерното развитие; 

 регистър на одобрените програми за обучение; 

 задължителна квалификация в рамките на 32 
астрономически часа при заемане на нова длъжност, 
въвеждане на нови ДОС. 



Дискусионни въпроси 

Повишаването на 

квалификацията: личен избор на 

учителя или екипна работа на 

учителския колектив? 
 

За и против откритите уроци 

като форма на споделяне на 

добра практика. 
 

Как да се ориентираме при 

избор на обучаваща институция? 

Ефективност на работата на 

главните учители. 

 



Има ли място контролът в условие на 
автономност на училището 

Основни причини, предизвикващи необходимостта от 
контрол 

 Необходимост от установяване на съответствието 
между протичането и развитието на процеса и 
плановете, стандартите и нормативите; 

 Промяната на външните условия и среда води до 
необходимост от промени във вътрешната среда; 

 “Феномен на грешката”, т.е. свойството на дадено 
несъответствие или отклонение да се “акумулира”; 

 Сложността на организацията и организационните 
взаимодействия и взаимоотношения. 



КОНТРОЛЪТ и въпросите, които си 

задаваме 

  
• Какво и защо искам да зная ?  

• Кой трябва да участва ? 

• С какви методи и инструменти ще получим 
сериозни данни ? 

• Как ще бъдат тълкувани данните ? 

• Да излагам ли информацията на показ ? 

• Какви мерки ще се вземат с оглед на резултатите ? 



Използване на ИТ при педагогическия контрол. 

Софтуер за наблюдение на урок 



VEO - софтуер за наблюдение на 
урок 



Възможности на софтуера за 
наблюдение на урок VEO 



От контрол към оценяване 

  
• Диференцирано заплащане; 

• Атестиране; 

• Самооценяване и инспектиране 
на училището; 

• Оценяването като етап от 
непрекъснатия процес на 
управление на качеството. 



Съвременният модел на управление на 
училището – политика, ориентирана 
към качество 
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Съвременният модел на управление на 
училището – политика, ориентирана към 
качество 

    Управление на качеството: Системен целенасочен 
процес на организационно развитие, основан на : 

 ПЛАНИРАНЕ (поставяне на ясни, измерими и подходящи цели по 
отношение на политики, процедури, задачи, човешки ресурси) 

 

 ИЗПЪЛНЕНИЕ на ДЕЙНОСТИТЕ (установяване на процедури за 
постигане на поставените цели) 

 

 ОЦЕНЯВАНЕ (анализиране на резултатите и процесите) 

 

 ВНАСЯНЕ на ПОДОБРЕНИЯ в работата на училището 
(периодично преразглеждане на постиженията, определяне на 
действия за осъществяване на промени) 



Цикъл на управление на 

качеството 
Plan  

Планирай 

Do 

Изпълнявай 

Check 

Провери 

Act 

Действай 

Непрекъснато 
подобряване 

 



Капан за училищни лидери 

Директорът трябва да бъде едновременно 
лидер с харизма за създаване и мотивиране на 
екипи, за вдъхновяване и провеждане на 
реформи и заедно с това да изпълнява 
спуснати от по-високите нива стандарти и 
предписания в условията на  строга 
отчетност. 

 

Последствията? 
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Извод / Изход 

Повече от всякога се нуждаем от грамотни, 
способни на критическо мислене и грижовни 
лидери. Някой, който да поддържа добре 
материалната база, но и умело да напътства 
учениците си и да вдъхновява тези, които ги 
обучават.  



 

 

Благодаря за вниманието! 

 

Въпроси? 
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