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ABSTRACT: Nowadays, a growing number of school principals are involved in the search 
and implementation of innovation in management, meaning „something new, creatively 
added to the objectives, forms, methods and tools for management activities. “ The re-
port is aimed at clarifying the conceptual and terminological apparatus, identifying the 
conditions for implementation of innovations in the management of the modern school 
and pointing the directions for the introduction of innovations in management practice.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-138/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Ориентацията на образованието на съвременния етап на социално-
икономическо развитие налага промяна на педагогическия процес, насочена 
към неговата адаптивност и персонализиране. В настоящия момент все по-
голям брой ръководители на образователни институции участват в процеса 
на търсене и внедряване на новости в управлението, в дейност, основана на 
виждането за образованието като способ за развитие на социокултурна сре-
да, пораждаща ново съдържание, методи, форми на организация на учебния 
процес и адекватни на тях системи за контрол, допринасящи за постигането 
на оптимални резултати. В основен фокус на дейността на съвременните об-
разователни институции се превръща решаването на проблемите на обно-
вяването на учебното съдържание, методите и организационните форми на 
обучение; разработването и апробацията на начини да се гарантира разви-
тието на личността на ученика, неговата способност за самостоятелно разви-
тие, самоопределение и самообразование.
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Разкриването на същността на иновациите в управлението изисква изя-

сняване на понятийно-терминологичния апарат във връзка с факта, че в педаго-
гическата литература се използват понятията „иновация“, „новация“, „новост“, 
„нововъведение“, „иновационна дейност“, „иновационен процес“ и др. Тези по-
нятия са в процес на развитие и е необходимо да се актуализират, за да не се из-
ползва едно и също понятие с различен смисъл и да не се подменят едно с друго.

Много автори използват понятието „иновация“, въпреки че в неговата 
интерпретация може да се видят някои разлики. Така например E. Роджърс 
смята, че иновацията е идея, която се явява нова за учителите и няма значе-
ние дали идеята е обективно нова или не [Rogers, Е.]. Други автори твърдят, 
че иновацията – това е именно средството (новия метод, техника, методоло-
гия, технология, програма).

Под иновация обикновено се разбира такова съдържание на възможни-
те промени в педагогическите дейности, които довеждат до неизвестно досега 
състояние или резултат, развиващи теорията и практиката на обучението и 
образованието. Това може да се отнася до съдържанието на образователните 
дейности като цяло или отделни нейни компоненти.

В много публикации, по един или друг начин засягащи въпроса за ино-
вациите, понятието се свързва с промяната на нещо. Въпреки това е необхо-
димо да се прави разлика между понятията „иновация“ и „промяна“. Би било 
погрешно всяка промяна да се определя като иновация. Промяната трябва да 
води до подобряване, усъвършенстване. Иновацията винаги предлага един 
или повече критерии. Ето защо иновацията може да се разглежда като промя-
на, която внася нещо ново, осигуряващо подобрение или усъвършенстване.

Повечето автори смятат, че новото в педагогиката са не само идеите, под-
ходите, методите и технологиите, които са представени в такъв вид, в какъвто 
не са излагани преди това, но това е набор от елементи или отделни елементи на 
педагогическия процес, които носят със себе си прогресивното начало, позволя-
ващо в променящите се условия и ситуации достатъчно ефективно (най-малкото 
по-добро от преди) решаване на проблемите на образованието и възпитанието.

Трябва да се отбележи обаче, че в научната литература много изследова-
тели изразяват мнение, че е необходимо да се прави разлика между понятията 
„нововъведение“ и „иновация“, като считат, че тези понятия не са адекватни и 
дават други значения на понятието, посочвайки, че иновацията е: 

– развитието на ново съдържание и нови методи на обучение; 
– внедряването и разпространението на съществуващи образователни 

системи; 
– развитието на нови технологии на управление на училището и него-

вото развитие; 
– статут на училището като експериментална платформа; 
– ситуация, когато училището придобива принципиално нова образо-

вателна ориентация и актуализира съдържанието на образованието 
и обучението; 
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– етап на използването на новости, свързан с подмяната с нов образо-

вателен продукт.
Една сравнително общоприемлива дефиниция дава Я. Тоцева, според 

която иновацията е „целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез 
която се решават организационни и съдържателни проблеми в различни об-
ласти на човешката практика, а чрез педагогическата иновация се решават 
организационни и съдържателни проблеми на образованието в една опреде-
лена образователна област“ [Toceva, Y., p. 5].

В различни нормативни документи на Министерството на образова-
нието и науката се дава определение на иновационните учебни заведения, 
като училища, които разработват и изпълняват интегрирани иновационни 
образователни програми в началното, основното и средното образование. За 
иновативни се считат образователни програми, които училището разработва 
и внедрява и които са различни от тези, приети в масовата (традиционална) 
практика: 

– философско-педагогически, психологическо-педагогически подходи 
към разбирането на детето, обучението и развитието му; 

– педагогически идеи за конструиране на съдържанието и методите на 
образованието, отразени в новите образователни програми на учи-
лището; 

– нови форми на организация на живота и дейността на детето в учи-
лище, както и нови форми на организация на работата на учителите, 
вътрешноучилищното управление и взаимодействието на училище-
то с родителите.

За отбелязване е, че в нормативните документи иновациите основно са 
свързани със създаването на образователни програми и нови форми на дей-
ност на училищната общност, включително и нови форми на управление на 
училището. Според новия Закон за предучилищното и училищното образо-
вание [Zakon…] иновативни училища са училища, които постигат подобря-
ване на качеството на образованието, като: 

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на орга-
низацията и/или съдържанието на обучението; 

2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обуче-
нието и учебната среда; 

3. използват нови методи на преподаване; 
4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и 

учебни планове.
Няколко тълкувания на иновацията в средното училище дава Пл. Радев 

[Radev, Pl.]: 
– промяна в процеса на мислене на персонала; 
– създаване на нови „неща“, които са полезни и ефективни; 
– успешна реализация на идеи в рамките на училищната организация; 
– един от факторите за устойчиво развитие и растеж на училището; 
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– баланс между процеси и образователен продукт; 
– въплъщение на знания и умения в някакъв оригинален резултат; 
– процес със специфични инструменти, правила и дисциплина; 
– призната необходимост + компетентни хора + технологии + финан-

сова подкрепа; 
– промяна в полза на заинтересованите страни; 
– промяна, която създава ново измерение на изпълнението; 
– нови стойности и значения за потребителите на образователни про-

дукти и услуги; 
– комерсиализация на творчеството; 
– изменение и коригиране на това, което съществува; 
– свежест, оригиналност, модернизация или уникалност на определе-

но нововъведение; 
– създаване, разработване и прилагане на нов процес, продукт или ус-

луга за подобряване на ефективността, ефикасността и конкурент-
ното предимство на организацията; 

– създаване на нещо преди хората да знаят, че от него има полза; 
– изобретение с образователна цел; 
– нарушение на традициите; 
– правене на нешо по-добро; 
– правене на нещо по-различно; 
– ново приложение на стари неща; 
– надграждане и усъвършенстване на старото; 
– нови начини на мислене спрямо традицията; 
– иновацията е процес, включващ множество дейности, изпълнявани от 

множество участници от една или няколко организации, които по вре-
ме и място създават нови комбинации от средства и/или части от тях; 

– изобретение + експлоатация; 
– създаване, обмен, развитие и прилагане на нови идеи в продаваеми 

стоки и услуги за успеха на една организация; 
– дългосрочен ангажимент към мечтите и прозренията на учителите; 
– линк към растежа и развитието; 
– използване на нови знания в нов контекст на времето и простран-

ството; 
– начин на действия, прекъсващ традициите и незачитане на тради-

ционни практики.
Анализът на литературата показва, че въпреки значителните разли-

ки в становищата на изследователите, педагогическата иноватика като едно 
сравнително ново направление на приложните изследвания изисква: на пър-
во място, разкриване на същността, характера и генезиса на иновациите; на 
второ място, разработване на критерии за класификация на иновациите; на 
трето място, проследяване на процеса на внедряване на иновациите в учеб-
но-възпитателния процес и определяне факторите и условията, които влияят 
върху постигането на оптимални резултати.

Нови предизвикателства пред управлението



326
Нашата представа за иновация в областта на образованието е свързана 

с наличието на три основни съставящи: 
• търсене на ново съдържание на образованието (нов отговор на въ-

проса, за това какво трябва да се преподава в училище); 
• търсене на новото в организацията на училищната дейност, чрез коя-

то могат да се въвеждат както ново съдържание, така и нови практи-
ки (нов отговор на въпроса как трябва да бъде уредена училищната 
дейност); 

• търсенето на нови начини и методи на работа на директора на учи-
лището (по нов начин, за да се отговори на въпроса, как да се упра-
влява по ефективно училищната работа).

Би било наивно да се предположи, че при променящата се образовател-
на среда ще се съхрани остарялата система за управление, но е и неразумно 
да се надяваме, че старата система на управление, ще смени бързо принци-
пите си. Разбира се, че внедряването на иновации в областта на управление-
то на средното образование не означава непременно радикална промяна, а 
предполага и включва обновяване и усъвършенстване на някои от формите и 
методите. Под иновации в управлението разбираме нещо ново, творчески до-
бавено към целите, формите, методите и средствата за управленска дейност.

Нововъведенията в управлението на образованието започват да се ре-
ализират особено интензивно в практиката от 2008 година, което се дължи, 
от една страна, на значителните социално-икономически и политически про-
мени в живота на обществото, а от друга страна, на използването в практи-
ката на управление на определени положения от теорията на мениджмънта. 
Като примери за повече или по-малко успешни иновации в управлението на 
българското образование можем да посочим въвеждането на делегираните 
бюджети, диференцираното заплащане, кариерното развитие, целодневната 
организация на обучението в средищните училища и т. н.

Под иновативно управление ние разбираме целенасочената дейност 
на субектите на управление на различни нива, обезпечаваща оптимално 
функциониране и развитие на управляваната система (предмет), извежда-
нето му на ново, качествено по-високо ниво за реалното постигане на цели-
те, с необходимите оптимални педагогически условия, способи и средства 
и въздействия.

Прилагането на иновации в управлението на съвременното училище, 
според нашето разбиране, се заключава в това да се създадат условия за ця-
лостното развитие на образователната институция като сложна педагогиче-
ска система. Това ще позволи целенасочено осъществяване на прехода: 

1. От типови образователни учреждения към непрекъснато развиващи 
се училища, в които да се обучават ученици в съответствие с културните цен-
ности на обществото.

2. От учебно-възпитателен процес към процес, реализиращ развиваща 
образователна функция.

Светлозар П. Вацов
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3. От училището, като организация, която осигурява обучение и възпи-

тание към културно-образователен център, определящ характера на общест-
вените отношения в социума.

Обновявянето на управлението въз основа на теорията на мениджмън-
та може да бъде реализирано по няколко начина: 

първо, чрез интензивна психологизация на процеса на управление, кое-
то създава атмосфера на уважение, доверие и успех; 

второ, развитието на мениджмънта позволява да се излезе от верти-
калната командно-контролна система за управление и да се премине към хо-
ризонтална, професионална система на сътрудничество; 

В основата на системата е корпоративният стил на управление, който 
отчита качествата на всеки човек и личностноориентирания подход към не-
говата работа.

трето, мениджмънтът използва възможността на всяка личност и 
този процес преди всичко е необходимо първо да се свързва с мотивацион-
ната ориентация на ръководителя и педагога, които обезпечават условията за 
развитието на училището; 

четвърто, важна роля в развитието на съвременното училище играе 
неговата мисия, която от позицията на мениджмънта трябва да се изпълня-
ва в рамките на вътрешноучилищната култура, за да може за развитието на 
висшите общочовешки и национални ценности, както и за реализирането на 
държавния образователен стандарт (досега – държавните образователни из-
исквания) да се носи персонална отговорност.

По наше мнение, безспорен факт е, че „различната“ управленска кул-
тура е тясно свързана с иновациите в управленската дейност и обуславя мно-
гопосочността на решението на проблема за управлението на съвременните 
училиша.

Изглежда, че развитието на една нова култура на управление на модер-
ното училище трябва да се основава на интегративен подход, органически 
включващ елементи от различни подходи, имащи различни теоретико-мето-
дологични основи. По наше мнение, тези подходи не могат да съществуват са-
мостоятелно, те са взаимно свързани и взаимно обуславящи се. При решава-
нето на различни задачи, приоритетни ще бъдат ту едни, ту други основания. 
Това, от своя страна, изисква нов поглед към проблема за усъвършенстване 
на управлението – преход от стереотипите към използване на иновациите.

Разбира се, търсенето, разработването и внедряването на иновациите в 
управленската дейност не означава отказ от основните принципи на общата 
теория на управлението, към които се отнасят: 

1) принцип на държавно-общественото управление; 
2) принцип на хуманността (социално обусловена целесъобразност); 
3) принцип на ефективността; 
4) принцип на адекватността на методите и инструментите за управле-

ние на конкретните обстоятелства; 
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5) принцип на интегрираната управленска дейност.
Поради това от основно значение е създаването на такъв модел на уп-

равление, който съответства на модела на образователната институция. При-
лагането на иновации в управлението, разбира се, трябва да се извършва в 
съответствие с концептуалния модел за цялостно развитие и като се вземат 
предвид педагогическите условия, които гарантират ефективността на него-
вото функциониране и развитие.

В същото време най-високото ниво на развитие на учебното заведение 
се характеризира с факта, че иновационният опит активно става масов, кое-
то се дължи на прехода на идеите и новостите в колективния педагогически 
опит, както и на факта, че иновациите се" разтварят "в колективния педагоги-
чески опит и постепенно му придават иновативен характер.

От това следва предположението, че ако иновациите в управлението са 
педагогически подходящи и оптимални, те ще станат най-важното условие за 
придаване на иновационен характер на дейността на педагогическия колек-
тив и за подобряване на качеството на образованието на учениците, както 
и обратното: подобряването на качеството на образованието на учениците 
може да бъде един от най-обективните критерии за ефективността на прила-
гането на иновации в управлението на училището.

Въвеждането на иновации в управленската практика, както показва 
анализът на литературата и практическият опит, е подходящо в следните об-
ласти: 

– актуализиране или изменение на целите в дейността на учебното за-
ведение; 

– събиране и обработка на управленска информация с нетрадиционно 
съдържание; 

– използване на нетрадиционни форми и методи на вътрешно-учили-
щен контрол.

Пътищата за реформиране на образователната ни система изискват 
създаване на атмосфера на всеобща загриженост и съдействие, преодоляване 
на девалвацията на общочовешките ценности и развитие на образованието 
на основата на нови и прогресивни концепции. Те задължително трябва да 
включват и радикална промяна в управлението на образованието чрез умело 
съчетаване елементите на централизация и децентрализация на системата с 
развитие на вертикалните и хоризонтални връзки между различните равни-
ща и субекти на управление. Това ще създаде условия за демократизиране на 
управлението, за развитие на творчеството и инициативността на училищ-
ните колективи, за по-рационално обединяване дейността на централните, 
регионални и местни органи на управление на образованието, за реформи-
ране и нормативно-методическо усъвършенстване на системата за оценяване 
на образователната дейност, за апробиране на нови модели за управление на 
образованието и вземане на управленски решения.

Светлозар П. Вацов
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