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ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА

 Да бъдат откриватели, изследователи и творци

 Да се изявяват пълноценно

 Да ги приемат с любов и уважение

 Да са спонтанни, креативни и активни, да  развиват потенциала, който имат





УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО  - РЕАЛНОСТ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
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МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ TALIS НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСКТВО И РАЗВИТИЕ

• Най-голям процент жени учители има в Латвия/88,7%/, Естония/84,5%/,
Словакия/81,9%/ и България/81,2%/. Средната възраст на учителите в България
нараства, като през 2013г. тя е 47 години при средна 43години за участвалите
в TALIS страни.
• Българските учители имат средно 22 години професионален опит, което ги
прави най-опитните при средни стойности 16 години за другите страни от
изследването. Тази тенденция е притеснителна, защото въпреки че опитът е
предимство при преподаването, той може да доведе до инертност, консерватизъм,
нежелание за промяна и оказване на съпротива за нововъведения и иновации.
Реформите в образованието биха се случили по-лесно и ефективно, ако се
извършват от учители с по-голяма мотивация, гъвкавост и време за кариерно
развитие.
• В България едва 16,6% от учителите са "съгласни" и само 2,9% са "напълно
съгласни", че учителската професия се ползва с уважение сред обществото. Това
оказва пряко влияние върху привличането на висококвалифицирани млади
учители и задържането им в професията.

В изследването участват 34 държави, провинции или региони от 5 континента.



ИМАМЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПРОМЯНА? 



Какво е лидерството? 

”Лидерството е едно от най-наблюдаваните и най-малко обяснени феномени на 
Земята“ , Burns, 1970
“Лидерството е една връзка между тези, които се стремят да водят и тези, които
избират да следват “, Kouzes и Posner, 1990
“Лидерството е изкуството да накараш някой да прави нещата, които ти желаеш,

защото той е пожелал да ги направи“ Дуайт Айзенхауер
“Лидерството е влияние - нищо повече, нищо по-малко " , Джон Максуел
“Ако вашите действия вдъхновяват другите да учат повече, да мечтаят повече, да
правят повече и да става по-добре, вие сте Лидерът “ , Куинси Адамс

НУЖДАЕМ СЕ ОТ ЛИДЕРИ



“Лидерство е способността да се справиш с промяната.”
“Означава да си добър слушател. Може не всичко, което чуваш да ти харесва, но твоите колеги и
персонал се нуждаят от някой който да ги чува.”
“Лидерството означава да запазваш спокойствие и хладнокръвие. Това успокоява другите, че
владееш положението.”
“Това е умението да работиш под напрежение и натиск без да изпадаш в паника.”
“Означава да си адаптивен, да можеш да поемаш отговорност и да комуникираш с деца,
родители и персонал.”
“Общуването е от изключително значение и да намерите време за това. Няма да видите
дивидентите веднага, но с течение на времето ще забележите, че хората започват да ви се
доверяват и да вярват на Вашите послания. И когато понякога ситуациите станат трудни и
трябва да отправите сложно послание около вас ще има хора готови да ви изслушат с
разбиране.”

СПОДЕЛЕНО ОТ ДИРЕКТОРИ НА  МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА КРЪГЛА МАСА, 2016г.



“Хората трябва да имат доверие на вестоносеца, за да приемат новината.”
Една от ролите на лидера е да намира последователи, с чиято помощ да реализира целите си.

Доверието е следствие от начина по който общуваме.
Доверявам ли се на хората и дали имам тяхното доверие?

За да делегираме повече отговорности трябва да обучим и ръководим хората около нас, да
изградим собствена мрежа от подкрепа не само в училището, но и извън него.

Общуването със сходни училища, които вероятно имат същите проблеми и притеснения,
дава възможност да открием вече намереното правилно решение.

Никой няма монопол над новите идеи – имате ли време да мислите за иновации, не е ли по-
лесно да съберем хора и за час с мозъчна атака или друг метод да се генерират нови идеи за
развитие и подобряване на работата и на средата в училище?
По-важно е посланието , че ние сме отворени да чуем какво казват и какво мислят тези хора.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ – КЛЮЧОВ МОМЕНТ



Няма недостиг на хора с идеи.

Умеем ли да се вслушваме в тези идеи, да извлечем рационалното и полезното и да го
управляваме?

“Свързване” срещу “Заповеди и контрол” - когато сме свързали хората, културата на
общуване в организацията неизбежно ще се промени.

Всички изследвания подкрепят тезата, че тогава има хора, които стоят зад Вас и Ви разбират,
искат да работят и Ви подкрепят, така че нещата се случват добре и без командване и
контрол.

Вече дадени идеи можем да ги приложим в собствената си специфична среда, така че да
постигнем иновация.

Всичко е само теория, докато не го изживеете на практика...

ПРОМЯНА НА КУЛТУРАТА НА ОБЩУВАНЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 



КАК ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА ДА НАПРАВИМ 
ВЪТРЕШНА, СЪДЪРЖАТЕЛНА РЕФОРМА В ОБРАЗОВАНИЕТО?

 Иновативни училища  са тези, които постигат подобряване на качеството 
на образование в периода на изпълнение на училищната програма:

1. разработва и въвежда иновативни елементи по отношение на 
организацията и / или съдържанието на обучението

2. използват нови методи на преподаване и педагогическо въздействие 
съвместно с представители  на научната общност, родители и др.

3. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и 
учебната среда

4.разработват по нов начин учебното съдържание, учебни програми и учебни 
планове в съответствие с ДОС

Из “Проект на ДОС “



ПРОЕКТ ДОС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ДОС за управление на качеството в институциите включва:

 1. същност, принципи – лидерство, сътрудничество, автономия, 
индивидуален напредък на детето и ученика, доверие

 цели на управлението на качеството  - повишаване на качеството на 
образователната услуга и организационно развитие

 2. рамкови изисквания  - отнасят се до анализиране, планиране, 
изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата 
на детските градини и училищата

 3.Области на самооценяване – извършва се всяка учебна година

 4.Органи за управление



КАК ДА ПОДКРЕПИМ ИДЕЯТА ВСЯКО ДЕТЕ  ДА ПОЛУЧИ 
КАЧЕСТВЕНО  ОБРАЗОВАНИЕ?

 Световен образователен форум България е част от глобалното семейство 
на лидерите в образованието  по света. Заедно нашият глас може да бъде 
важен за иницииране и подкрепа  на национални политики за качествено 
образование. 

 Чрез включване  в тази  глобална мрежа на училища, учители, асоциации 
и личности,  които  споделят образованието като ценност и необходимост 
за всяко едно дете може да популяризираме своите добри практики и да 
изграждаме партньорства.



ДЕЙНОСТИ

 иницииране и реализиране на проекти с национално и международно 
финансиране,

 организиране на национални и международни конференции,

 провеждане на майсторски класове, кръгли маси , конкурси и състезания, 

 граждански инициативи за диалог с местните регионални и централни 
власти, както и формулиране на предложения, извършване на изследвания 
и анализи, които са предмет на обществена компетентност. 



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2015

България официално член на „Световен 
образователен форум“



ПЪРВИ ГОДИШЕН БЮЛЕТИН

„СВЕТОВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ БЪЛГАРИЯ“

2015 година

http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/What+you+can+do



Проект  „Иновативни училища“

 Проектът стартира в Пловдив през месец октомври 2015г. в партньорство с 
Община Пловдив в 8 учебни заведения в Пловдив и е с продължителност 
пет години. Постепенно ще се включват и други области от страната като 
приоритетно се започва с училищата – членове на Световен образователен 
форум България. 



Като член на Световен образователен 
форум България Вие имате възможности:

 Да участвате в национални и международни инициативи - конференции, 
майсторски класове, кръгли маси и дискусии, квалификации и обучения и 
да получите съответния сертификат за това.

 Да публикувате свои статии, презентации и видеоклипове, също и да 
имате достъп до всички други , които са споделени в платформата за 
обмен и комуникация.

 Да осъществявате партньорства между различни училища от страната и 
чужбина, както и мобилност за обмен на добри практики.

 Да участвате в различни проекти и програми.

 Да бъдете съорганизатор на състезания, пробни сертификатни изпити и 
други инициативи в подкрепа на равния достъп до качествено 
образование.



Бъдете част от общността на 
лидерите в образованието

Регистрация за Посланик на Световен образователен форум

http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/Become+a+WEF+ambassador

За да се регистрирате като лице, което е посланик на Световния 
образователен форум България е необходимо:

1. да попълните на указания линк here на латиница данните: име, 
фамилия,адрес, град, пощенски код, държава, e-mail за контакт, съгласие 
за годишна такса 30лв.

2. да попълните заявление за членство и да го изпратите сканирано 
на mariawefbg@abv.bg

http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/Become+a+WEF+ambassador
http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/Become+a+WEF+ambassador
https://docs.google.com/forms/d/17k_xzzTXiECsQjxF8rw67iYwrNrIw_FBnqVAPPGJayM/viewform
http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/file/view/zajavlenieposlanik.docx/542113494/zajavlenieposlanik.docx
mailto:mariawefbg@abv.bg


Регистрация за училище – член на 
Световен образователен форум

Онлайн платформата е в процес на изграждане и Вашият принос като 
училище - член или Посланик на Световен образователен форум е ценен и 
необходим за постигане на нашата основна цел – равен достъп до качествено 
образование за всяко дете по света.
http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/Become+a+WEF+ambassador

Регистрация за училище – член на Световен образователен форум
става онлайн като попълвате на указания линк:

1. WEF School следните данните на латиница - име на училището, лице за 
контакт, адрес, град, пощенски код, държава, e-mail за контакт на 
училището, съгласие за годишна такса 30лв.

2. заявление за членство като го изпратите сканирано на mariawefbg@abv.bg

http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/Become+a+WEF+ambassador
https://docs.google.com/forms/d/15I1B5AvanwpGYSmFGet0c3ImYaQFG6hJwILW2b8NztU/viewform
http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/file/view/zajavlenie.docx/542112492/zajavlenie.docx
mailto:mariawefbg@abv.bg


„Образованието е най-мощното средство, което 
може да бъде използвано, за да се промени светът”                                                                            

Нелсън Мандела



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За допълнителна информация:
www.worldeducationforum-bg.wikispaces.com

mariawefbg@abv.bg
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