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УВОД 
 

През последните десетилетия образованието в Република България 

попада във фокуса на силна обществена дискусия. Протичащите дълбоки 

и сложни промени в политическия, икономическия и обществено-

социален живот поставиха нови изисквания към българското училище и 

към подготовката в него.  

Внедряването на съвременни образователни технологии води до 

промени в системата на училищното образование и всяка отделна 

образователна институция. 

Промяната е съществен елемент от развитието на всяка 

организация. Днес възникват и се развиват множество и разнообразни 

съвременни образователни технологии. Новите открития в областта на 

технологиите, науката и педагогиката налагат нови предизвикателства 

пред системата на училищното образование. Като водещи и най-значими 

в системата на училищното образование се утвърждават технологиите, 

базирани на принципите на дигиталното общество. 

Масовото въвеждане на технически и софтуерни продукти в 

системата на училищното образование поражда множество промени. 

Тяхното управление става съставна част от управленската дейност в 

отделната образователна институция. 

По проблема за управление на промяната в училищната 

организация при внедряване на съвременни образователни технологии не 

са реализирани целенасочени изследвания на територията на Република 

България . Това определи и  

целта на дисертационния труд: създаване и изследване в 

практиката на концептуален модел за управление на промяната в 

училищната организация при внедряване на съвременни образователни 

технологии. 

 

Задачите, детермирани от целта са:  

 

1. Да се проучат литературните източници, нормативните 

документи и изследвания в областта на управление на 
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промяната по принцип и в частност - управление на промяната 

в училището при внедряване на съвременни образователни 

технологии; 

2. Да се изгради концептуален модел на управление на 

промяната в училище при внедряване на съвременни 

образователни технологии; 

3. Да се изследва в практиката изградения концептуален модел 

като се обобщят получените резултати и се очертаят 

характеристиките на управлението на промяната в училището 

при внедряване на съвременни образователни технологии; 

4. Да се изведат основни проблеми и тенденции на управление 

на промяната в училище при внедряване на съвременни 

образователни технологии. 

 

Обект на изследване е управлението на училището в условията на 

промяна при внедряване на съвременни образователни технологии. 

 

Предмет на изследването са процесите, явленията, отношенията, 

които стоят в основата на управлението на промяната при внедряване на 

съвременни образователни технологии в училище. 

 

В процеса на работата бе формулирана следната хипотеза: 

управлението на промяната в училището при внедряване на съвременни 

образователни технологии се осъществява, ако се основава на 

концептуален модел, разкриващ основните характеристики, фактори и 

условия за реализация на процеса. 

  

 

За реализиране на изследването бяха използвани следните 

методи: 

 

Теоретичен анализ на литературата по проблема, на проведени 

изследвания и на съществуващи нормативни документи;  

Анкетно проучване с директори, учители, ученици, студенти и 

експерти по проблема; 
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Статистико-математически методи за обработка на получените 

резултати. 

 

Използваните методи са подробно описани в Глава 3, Параграф 1 на 

дисертационния труд. 

 

Резултатите от проведеното изследване са отразени в съдържанието 

на дисертационния труд. 
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1. Първа глава: ОБЩИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В СИСТЕМАТА НА 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Проявлението на промяната в живота на всяка организация в 

съвременните социални реалности е обективна потребност. В последните 

години сложността и скоростта на осъществяване на промените стават все 

по-интензивни. Няма нищо вечно, освен промяната.  

Всекидневно новите открития в областта на науката и технологиите 

изправят съществуването на всяка организация пред нови 

предизвикателства, без значение дали тя е малка, средна или голяма, и 

без значение дали тя функционира само в рамките на една държава или е 

мултинационална. Глобализацията става все по-силно изразена. 

Установяването на международни контакти се превръща в жизненоважна 

част от управлението на организациите. Все повече се залага на 

информационни и комуникационни технологии. Средата за комуникация, 

предоставяна от Интернет, ни поставя в свят без граници, като 

управленските процеси и уменията на мениджъра задължително 

преминават в определена част през тази среда. Поражда се нов вид 

отношение към клиенти, изникват нови видове продукти и услуги. 

Справянето с конкуренцията и оцеляването на организацията в тази 

динамично изменяща се среда неминуемо поражда сериозни промени в 

самата организация.  

Едно от задълженията на мениджмънта е именно правилното 

управление на промяната. Организациите трябва внимателно да 

наблюдават вътрешната и външни среди и да прилагат подходящи 

подходи за управление на промяната, според прилежащите ситуации. 

Промяната е продължително явление. Организацията трябва да е активна 

при въздействието върху промяната. Дори и в най-стабилните 

организации промяната е необходима именно, за да се поддържа нивото 

на стабилност в тях. Основните сили на средата, които произвеждат 

промяната са важен и необходим фактор за оцеляването на 

организацията. Тези сили основно са: технологиите, пазарът, 

политическите и социо-икономическите фактори. Противопоставянето 

на промяната не е желателно. То често е с обратнопропорционална 
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зависимост по посока на развитието на организацията и с отрицателни 

последствия за нея. Управленските кадри следва да разработват стратегии 

по посока на управление на промяната.  

1.1. Същност и характеристики на промяната като феномен 

Промяната е всяко изменение, възникващо в работната среда на 

организацията (виж Фигура №1). То може да се отнася за промяна в 

технологиите, организационната структура, работните процеси, 

организационната среда, организационните политики и др. Въвеждането 

на промяна в един от елементите на управление на организацията, често 

поражда промени и върху другите елементи на организацията.  
Фигура № 1: Същност на промяната 

 

 

 

 

 

Въвеждането на съвременни технологии в някои организации 

породи сериозна заплаха за съществуването на не малък процент от 

досегашните работни позиции в  тях и съответно наетите в тях служители. 

Ако от въвежданата промяна последват преки ползи за служителите, то 

същите я приемат доброволно.  Често въвежданата промяна остава 

безразлична за хората в организацията, ако от нея не следва пряко 

въздействие върху тях. Възможно е да се наблюдава съществена 

съпротивата от страна на служителите при наличие на несигурност, липса 

на информация или явна заплаха от промяната. Ако хората смятат, че 

промяната възпрепятства тяхното израстване и личен просперитет, те 

могат да се откажат от нея. Тази реакция не е задължително продиктувана 

от реалността по отношение на фактите, но е винаги породена от 

субективното възприятие на отделния човек. Именно затова въвежданата 

промяна трябва да е достатъчно устойчива за да може да преодолее този 

натиск. Поради технологичния напредък и социалната обстановка 

промяната се превръща в необходимост, вследствие на което хората се 

приучават да очакват разнообразни изменения във вътрешната среда на 

организацията. Те свикват с адаптацията. Основата се крие в това, че 

когато хората почувстват необходимостта от промяна и когато тази 

Промяна 

Хора 

Структура 

Технологии 

Изменение 
в: 

Агент на 
промяната 

Подобрено 
състояние на 

организацията 
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промяна се осъществява, те всъщност се приспособяват към променящата 

се ситуация, запазвайки равновесието с вече променената среда. Този 

процес е безконечен, тъй като промяната се случва непрестанно. 

 Сили на промяната   

Всяка организация е отворена система, която трябва да 

взаимодейства със средата и е пряко зависима от нея. От всяка промяна в 

средата произтича необходимост организацията да възприеме 

съответната промяна във вътрешната си структура, подсктуктури и 

процеси. Всяка промяна предизвиква верижна реакция върху останалите 

вътрешни елементи на организацията. Всяка промяна в предпочитанията 

на клиентите, може да породи съответстваща промяна върху даден 

продукт, цена, технология, маркетингова стратегия и др. Организацията 

трябва да взаимодейства с обкръжаващата я среда, за да оцелее. 

Организацията получава ресурси от обкръжаващата среда (природни 

ресурси, капиталови ресурси, човешки ресурси, финансови ресурси, 

информационни ресурси и др.), преработва ги, произвежда и предлага 

продукция отново към заобикалящата среда (продукти и услуги). 

Организацията приема предлаганото от средата и предлага това, което 

средата изисква. По този начин, организациите изпълняват обществените 

изисквания. Ако резултатът от този процес е положителен, то промяната 

се осъществява и се наблюдава растеж. При негативен резултат, 

несъответствието ще се отрази неблагоприятно върху растежа.  

Силите, предизвикващи промяна в организацията, са много на брой 

и различни по своя характер. Могат да бъдат изведени само няколко 

ключови категории на сили на промяната, които да бъдат обобщени и 

изучени с цел предлагане на ефективни модели за управление на 

промяната, а именно: население, технологии, информационни процеси, 

комуникации, конкуренция, социални предпоставки.  

Нарастването на населението на нашата планета с бързи темпове 

води до необходимост все повече хора да споделят ограничената  

територия и ресурси. Тъй като начинът на живот се изменя, промените в 

отношенията са неизбежни. Всяко следващо поколение е все по-различно 

от предходното по отношение на образование и ценностна система. 

Променя се стилът на живот, покупателните навици, което води до 

изменение в стоките и услугите. Начинът на управление на служители от 
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различни поколения също се изменя – създават се нови тенденции в 

заетостта, формирането на възнаграждения, организационната структура, 

култура и стил на управление.  

Технологичният напредък, произвеждащ ново научно познание и 

технически средства, са причина за съществени изменения в живота на 

всяка организация. Скоростта на технологичните нововъведения нараства 

неколкократно за всяко десетилетие през последните 100 години. 

Обработката на информация и развитието на информационните 

технологии изменят коренно света на бизнеса и организацията през 

последните 25 години. Масовото въвеждане на компютърни и софтуерни 

продукти (за комуникация, презентиране, електронна търговия, 

управление на организационни процеси, облачни мрежи и др.) пораждат 

множество промени. Тяхното въвеждане е съпроводено и с немалка 

съпротива от страна на служителите в отделната организация. 

Развитието на науката предоставя нови теоретични модели. 

Апробирането и реализирането им в практиката поставят организациите в 

среда, характеризираща се с динамични промени.  

Наблюдават се два основни типа сили, които следва да бъдат взети 

предвид при внедряването на определена промяна (виж фигура №2). 
Фигура № 2: Външни и вътрешни сили на промяната 
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Външните сили създават необходимост от въвеждането на 

промяната вследствие на няколко основни източника. Те включват: 

политическите сили, пазарната среда, законите и нормативните 

актове, технологиите, пазара на труда, икономическите изменения и 

др.  

Технологиите са основна външна сила, която изисква въвеждането 

на промяна. През последните години информационните технологии 

реализираха съществен отпечатък по отношение на възможността 

мениджърите да използват информацията за достигане до определено 

управленско решение. Съхранението, обработката на информация и 

нейното реализиране са част от тези технологии. Финансовите решения, 

операции, продуктови характеристики, развитието на нови продуктови 

пазари, маркетингови стратегии и др. се променят с бързи темпове и 

организациите трябва да продължат да извършват адекватни промени във 

времето, защото рискуват да отпаднат от пазара. Организациите трябва да 

проявяват силна чувствителност към промените във външната среда. 

Всеки от факторите на обкръжаващата среда - политически, правови, 

икономически, социо-културни и технологични сили, предизвиква 

промяна в организацията. Промяната в политиката на правителството или 

финансовите стратегии оказват директно въздействие върху 

организацията. 

Вътрешните сили в организацията също могат да породят 

необходимост от осъществяване на промяна. Тези сили произхождат 

основно от вътре-организационни операции на функциониране и от 

прякото въздействие на външните сили. 

Щом организацията се приспособи към външните сили, оказващи 

въздействие по посока на промяна, управленците трябва да предприемат 

конкретни действия за оптимизиране на вътрешната система на 

организацията – изменение на стратегията, промяна на процесите; 

изменение в човешките ресурси – възраст, образование, пол и др.; 

обучение и развитие на работната сила базирано на технологиите; 

адаптиране на нови политики, носещи полза на организацията; системи за 

диференцирано възнаграждение; въвеждане на ново оборудване; 

редизайн на работни позиции; изменение на отношенията в 

организацията и др.  
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Външните и вътрешни сили на промяната действат различно при 

въвеждането на промяна в отделната организация. Управлението на 

промяната налага общото отчитане на въздействието на всеки фактор 

(сила). Майкъл Фулан, в своята книга „Сили на промяната” (Fullan, 2003, p. 

4) описва следната схема на методи, посредством които се упражнява 

управление на силите на промяната (виж Фигура №3): 
Фигура № 3: Методи за управление силите на промяната 
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Фигура № 4: Типове промени 
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Фигура № 5: Управление на промяната 
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управлението на промяната. Успехът или провалът при внедряването на 

дадена програма зависи главно от тяхната реакция. Без привличането на 

отделните служители на организацията за целите на осъществяваната 

промяна не е възможно да бъдат ефективно реализирани планираните 

(предвидените) по-мащабни изменения.  

Съществен момент при въвличането на отделните служители в 

организацията е лидерството.  

Днес организациите разчитат все повече на формирането на екипи 

за осъществяване на разнообразни задачи. Сътрудничеството в тези екипи 

се насърчава все повече, както и различните форми на синхронна и 

асихнронна колаборация между отделните екипи. Лидерството при 

организиране и осъществяване на промените не е никак лесна задача – то 

представлява процес на балансиране, както откроява Пол Еванс (Evans, 

2000).  

 Етапи при управление на промяната като процес 

Организацията трябва да планира и внедрява промяната системно. 

Тя трябва да идентифицира сферата, в която е необходимо да бъде 

извършена промяна, без значение дали тя ще е стратегическа, структурна, 

ориентирана към процесите или промяна в културата. Щом веднъж 

необходимостта от промяна бъде идентифицирана, както и областта в 

която тя ще бъде извършена, следва да бъдат реализирани определени 

стъпки по осъществяване на промяната. Грейнър предлага следните 

стъпки при управленския процес по осъществяване на промяната (по 

(Greiner, 1998)): 

 Модели на управление на промяната 

В общата теория по управление на промяната се предлагат различни 

модели. За целта на дисертационния труд ще разгледаме част от тях: 

тристъпков, седемстъпков и осемстъпков модели. 

Курт Левин1 предлага (Lewin, 1947) три-стъпков модел2 за 

управление на промяната, при осъществяване на прехода от настоящето 

състояние на организацията към желаното състояние на организацията.  

                                                 
1
 Курт Левин е американски психолог, известен като един от основните пионери на социалната, 

организационната и приложната психология. Признат е за основател на „социалната психология” и за 

един от първите учени изследвали груповата динамика и организационното развитие. Често се свързва и 

с управлението на промяната, като „бащата” на три-стъпковия модел за управление на промяната, който 

с времето се е възприел за най-лесно приложим.  
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Той се състои от три етапа: 

Първи етап: Размразяване  

Създаване на мотивация и готовност за промяна чрез: отхвърляне на 

валидността или липса на валидност; създаване на усещане за вина и 

безпокойство; подсигуряване на психологическа сигурност за 

служителите. 

Втори етап: Изменение  

Изпълнение на процеса на промяна чрез съзнателно 

преструктуриране – осигуряване на възможност да се вникне в 

предлаганите промени, да се оценят, да се погледне от различна 

перспектива чрез: идентификация към новия ролеви модел; преглед на 

средата за нова информация, касаеща въвежданите промени. 

Трети етап: Замразяване  

Осигуряване на подкрепа за интегриране на възприетата нова 

гледна точка чрез: установяване на подходяща среда. 

Макинзи3 предлага седем стъпковия модел за управление на 

промяната. Той е разработен от Том Питърс, Робърт Уотърман, Ричард 

Паскал и Антони Атос. Те разширяват първоначалния модел за управление 

на промяната на Курт Левин (ROBERT H. WATERMAN, 1980) в следните 

седем стъпки: 

1. Развитие на потребността от въвеждане на промяна; 

2. Установяване на взаимовръзки за въвеждане на промяна (развитие 

на връзката между „клиент” и „агент на промяната”); 

3. Диагностика на клиента и проблемите на системата; 

4. Оценка на алтернативните подходи и цели; поставяне на 

окончателна цел и действие; 

5. Трансформация на преходните намерения към реални действия за 

осъществяване на промяна; 

6. Обобщаване и замразяване на процеса на промяна; 
                                                                                                                                                        
2
 Три-стъпковият модел, представен за първи път през 1940 г. от Курт Левин в „Frontiers in Group 

Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change”. Този модел 

за управление на промяната остава актуален и към стратегиите прилагани в съвременните организации. 

Той е подходящ за представяне на основните концепции при управление на промяната, тъй като е 

последователен и относително лесен за възприемане. 
3
 „Маккинзи енд Къмпани“ (McKinsey & Company) е една от водещите международни компании в 

областта на управленското консултиране, към момента разполагаща с над 90 локални офиса в около 40 

държави. Редица световно признати изследователи са работили за компанията в различни периоди от 

време, като разработеното ноу-хау в рамките на работните проекти може да се счита със „споделено 

авторство” в рамките на компанията. Компанията е имала представителство и в Р. България. 
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7. Постигане на трайна взаимовръзка между клиента и агента на 

промяна. 

В своята книга „Ръководство на промяната”, Джон Котър4 ни 

представя, един доближаващ се в максимална степен до съвременните 

реалности, модел за управление на промяната – осем-стъпков модел за 

управление на промяната. 

Той изтъква осем основни нива (стъпки), а именно (Kotter, 1996): 

1. Създаване на състояние на спешност; 

2. Формиране на подкрепящ екип; 

3. Ясно формулиране на идеята за промяна; 

4. Осъществяване на разяснителна комуникация; 

5. Овластяване на подкрепящи промяната служители; 

6. Осъществяване на краткосрочни „победи”; 

7. Консолидиране на осъществените етапи; 

8. Осигуряване на приемственост по посока на постигнатите 

промени. 

Реализирането на „осем-стъпковия” модел за управление на 

промяната е особено актуален при работа в условия на проект. Той е 

насочен към осигуряване и привличане на служителите. Неговите ясно 

изразени етапи са относително лесни за изпълнение и следване. 

Възможностите му за бързо съставяне по утвърдени структурирани 

системи на йерархичност го правят още по-лесно осъществим.  

Този модел служи за основа на редица актуални концептуални и 

практически подходи за управление на промяната. Правен Гупта изследва 

възможността за използване на модела на Котър по посока внедряването 

на технологии в организацията в своята статия „Ръководене на промяната 

при иновации”(Gupta, 2011)  

 Нива на промяната 

Процесът на промяна в една организация преминава през няколко 

етапа. 

Херсей и Бланчард идентифицират четири нива на промяна. Те са: 

познавателна промяна, промяна в отношенията, промяна на групово 

и организационно ниво. Предметът на промяната е да се внесе 

                                                 
4
 Проф. д-р Джон Котър е американски автор работещ в областта на управлението на промяната, като 

неговата книга “Leading change” (1996) е считана от множество изследователи за основна в 

направлението на мениджмънта през последните десетилетия. 
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определено изменение в организацията. Осъществяването на 

познавателната промяна е относително лесно. Промяна в отношенията е 

времеемко и сложно за извършване, тъй като се изискват действия по 

посока на индивидуалните устой и разбирания на човек. За един 

мениджър може да е логично, вследствие на натрупаното познание, че за 

растежа на организацията е необходимо да се делегират правомощия на 

подчинените в организацията, но въпреки това той да не го извършва 

поради личностните си разбирания. Промените на организационно и 

групово ниво са още по-сложни, тъй като те изискват вариране на 

груповите норми, обичаи и традиции. Тези промени включват изменение 

и на организационната култура. Това е дългосрочен процес, изискващ 

продължителни усилия от страна на ръководството на организацията. 

Управлението на този процес, изисква специално внимание от страна на 

ръководителя на организацията.(Holmes, Clement, & Albright, 2013) 

 Агенти на промяната 

Агентите на промяната са факторите, отговорни за внасянето на 

изменение в индивидуалното поведение на служителите на 

организацията.  

Промяната в човешкото поведение е комплексен феномен, който 

изисква доброто познаване и използване на стратегиите за реализиране 

на желаното изменение. Промените - изменения в организационната 

структура, стратегията на организацията, процесите, политиките и 

подобни, следва да се въвеждат в организацията чрез подходящи 

консултации със служителите. Агентите на промяната могат да бъдат 

инициатори на промяна или да служат като катализатор за определено 

изменение. Агентът на промяната може да бъде и външен за 

организацията специалист. 

1.3. Същност и особености на организационната промяна в 

системата на училищното образование 

Функционирането на училищната организация5 е процес, при който 

тя реализира присъщите й функции при определени граници и в рамките 

на определена структура. „Неговата характерна черта е относителната 
                                                 
5
 За удобство и с цел избягване на повторенията при отделните видове образователни организации, по-

нататък в разработката ще си служим с понятието училище, без да забравяме че в тяхното 

институционално и правно съдържание има разлика. Тук включваме детски градини, начални училища, 

основни училища, гимназиални училища, професионално училище, средно общообразователно 

училище, спортно училище, училище по изкуствата, специално училище. 
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устойчивост (стабилност), мерило за която е способността на училището 

да изпълнява функциите си в условията на динамични изменения на 

вътрешната и външна среда. Училището при режим на функционално 

управление осъществява само своите нормативно определени постоянни 

цели. Това в никакъв случай не означава, че управлението и резултатите 

от дейността на училището са по-лоши, некачествени и неефективни. Този 

режим на управление, с времето, обрича училището на статичност и 

конфликтност със социалната среда.” (П. Балкански, 2001) 

Търсим основните елементи за промяна в училищната организация 

в три насоки – изчерпателен анализ на перспективите, стратегии, 

ориентирани към промяна, и практически данни чрез проучване на 

случай [по: (Baldridge & Deal, 1975)]. 

Промените в училищната организация са различни видове. Това се 

обуславя от много фактори, различни по време, характер и съдържание. 

Те винаги са ориентирани към две цели: адаптиране на училищната 

организация към заобикалящата я среда и промени в поведението на 

членовете на училищната общност. Внедряването на съвременни 

образователни технологии в настоящите условия е един от водещите 

фактори за възникване на промяна в училището.  

Анализът на литературата позволява да предложа следната 

класификация на промяната в контекста на внедряване на съвременни 

образователни технологии:  

- според времето на подготовка промените са непредвидени и 

планирани;  

- според характера и съдържанието на промените те могат да 

бъдат тактически или стратегически. 

Организационната промяна в училището е всяко изменение в 

учебно-възпитателната работа, прилаганите методи и техники на 

обучение за реализиране на определени цели. В организационен план 

промяната се тълкува като усъвършенстване, обновяване, адаптиране 

– иновация, трансформация. Организационната промяна в училището е 

целенасочен опит на ръководството да се подобрят общите резултати на 

отделния клас, група класове и на училището като цяло, чрез изменение 

на вътрешните променливи на училището като организация – цели, 



- 20 - 

 

задачи, организационна структура, техники на обучение, човешки ресурси 

и като реакция от въздействието на външната среда.  

Организационно развитие на училището включва етапите, през 

които преминава организацията в процеса на своето възникване, 

еволюция, оцеляване, просперитет или гибел и процеса на планиране на 

промяната, имаща за крайна цел усъвършенстване на организацията, 

измененията в нейната структура, развитието на човешките ресурси, като 

се прилагат специфични техники и интервенции (Снежана Илиева, 1998). 

Организационното развитие на училището като организация, като 

процес при внедряване на съвременни образователни технологии 

преминава през следните етапи (Питекова, 2000)6: натиск и подбуда; 

диагностика и осъзнаване на проблема за внедряване на съвременни 

образователни технологии; намиране на ново решение и задължения за 

неговото изпълнение; възникване на стимули под формата на избор на 

алтернативни методи за промяна; решение за избор на стратегията;  

прилагане на стратегията. 
 

2. Втора глава: КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОМЯНАТА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

2.1. Същност и особености на промяната при внедряване на 

съвременни образователни технологии в училищната 

организация 

Съвременните образователни технологии представляват 

надграждане и разнообразяване на досегашните технологии за обучение 

и възпитание. Съществен принос за тяхното развитие оказва напредъкът 

на информационните и комуникационните технологии. Тяхното 

използване води до възникване на „технологии на информационното 

общество“ (ТИО), които формират посоката към усъвършенстване на 

съвременните образователни технологии в училищното образование. 

                                                 
6
 Структуриран по: разработен на базата на общата теория по управление курс „Управление на 

образованието” от доц. д-р Р. Питекова (Р. Питекова, 2000).  Курсът е разработен в периода 2000 г. – до 

сега 
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Днешните ученици живеят в един изключително забързан свят, 

постоянно търпящ промени, характеризиращ се с нарастващо културно 

разнообразие, ръководен от технологиите и наситен с разнообразни 

източници на медии. Образованието е изправено пред 

предизвикателството да предостави адекватна среда за обучение, 

съобразена със социалните реалности (по: {Wan, 2008}). Необходимо е да 

се формират умения за комуникация в контекста на глобализирания свят, 

умения за нестандартно мислене и иновативни подходи към решаване на 

проблеми, умения за достъп и целесъобразно използване на ново- 

появили се източници на информация (Wallis & Steptoe, 2006). 

Образователната парадигма се измества от обучение насочено към 

познанието като историческа категория, по посока на обучение с цел 

разбиране и продължаващо обучение. Училищата трябва да се насочат 

към въвеждането на иновации, като непрестанно търсят адекватен 

отговор на въпросите: Как вече се е изменил съвременния свят? Как могат 

те да се адаптират към него? Необходимо е преподавателите, следвайки 

концепцията за продължаващо обучение, ежедневно да формират нови 

разбирания по отношение на учебно съдържание, оценяване, среди за 

уеб-базирано обучение. Възможностите на технологиите предоставят 

разнообразни среди за обучение, като те стават все по-персонализирани, 

прогресът може да бъде следен непрестанно, оценяването може да се 

осъществява индивидуализирано. LMS7 технологиите се развиват 

динамично, като техническите препятствия за тяхното пълноценно 

въвеждане вече са минимални. Същевременно ежедневно се разкриват 

нови технологични нововъведения, позволяващи ни да развихрим 

въображението си отвъд обозримите днес хоризонти. 

Поколението на съвременните ученици е често разглеждано в 

литературата като „Поколение Y“, „Нет поколение“ или „дигитални по 

рождение“. Всички тези термини характеризират обучаемите като 

отраснали с технологиите – компютри, интернет и др. В ежедневието си те 

са развили специфични умения, преди всичко базирани на интензивната 

                                                 
7
 Learning management systems представляват компютърно базирани среди за обучение. Характеризират 

се с възможност за предоставяне на синхронна и асинхронна комуникация, модули за презентиране, 

индивидуална и екипна работа. Ключов момент от LMS технологиите представляват системите за 

следене на напредъка. Именно те превръщат LMS технологиите в пълноценна среда за обучение и 

комуникация, отговаряща на базисните концепции заложени в теорията за  Дигиталното общество. 
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употреба на технологиите. Облингер извежда някои основни 

характеристики на обучаемите от това поколение [по: (Oblinger, 2006)]: 

 дигитална грамотност; 

 свързаност с приятели и общности посредством технологиите; 

 непосредственост: боравене с много задачи едновременно и 

бързина в комуникациите; 

 учене чрез опит: предпочитат да научат нещо чрез практически 

опит, преди това да „им бъде казано, че е така“; 

 притежават високи нива на социалност: средата, в която 

израстват, насърчава социалното взаимодействие;  

 предпочитания към групова работа; 

 предпочитания към структурираност; 

 ангажираност и интерактивност – ориентация към действеност 

вместо към рефлексивност; 

 предпочитания за визуалност (графики, видео) и кинетичност при 

ученето за сметка на текста; 

 активна позиция относно въпроси, касаещи техните 

съвременници. 

Внедряването на съвременни образователни технологии е 

предпоставка за възникване на промяна в учебно-възпитателната и 

управленска дейност на училището. Това е и една от основните насоки на 

промяна в училищното образование, представляващо голямо 

предизвикателство пред управлението. Тази промяна е централна част от 

организацията на живота в отделното училище. Стремежът за развитие на 

всяко училище като организация в съвременните условия е естествен 

процес на „борба” за оцеляване. В условията на конкурентна среда в 

образованието този стремеж придобива все по-голямо значение.  

Промяната в потребностите на учениците от обучение в среда, 

базирана на съвременни образователни технологии е динамичен процес, 

търпящ непрестанно развитие. Повишеното предлагане на нови и 

разнообразни технологии и информационни системи, които следва да 

намерят място в системата на училищното образование дава 

допълнителен тласък за ускоряване на процеса.  

Усилията за развитие при внедряване на съвременни образователни 

технологии са насочени към структурни промени в организацията, 
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поведението на учителската колегия и административно-помощния 

персонал, и характера на използваните технологии. Внедряването и 

използването на съвременните технологии правят възможно решаването 

на редица комплексни проблеми в училището. Променят се съществено 

условията на труд - информационните технологии и автоматизираните 

системи повлияват не само на условията на труд в училището, но 

довеждат до утвърждаване на нови взаимоотношения и промяна в 

организацията на специфичния труд. Несъобразяването с новите 

технологии би довело до трайно влошаване на качеството на обучението.  

Отчитайки особеностите на организацията на труда в училището и 

характера на внедряването на съвременни образователни технологии 

може да приемем следната работна позиция: промяната при внедряване 

на съвременни образователни технологии в системата на училищното 

образование е неизбежен процес; нов начин на мислене; иновация, нова 

идея за въвеждане на съвременни образователни технологии и тяхното 

усвояване и прилагане в училището; трансформация, сложна, 

дългосрочна, планирана промяна по внедряване и използване на 

съвременни образователни технологии в училището; нововъведение, 

въвеждане на нови методи и средства за обучение и управление; 

изменение на комуникациите в училището; постоянен процес в 

училището като организация. 

Характерът и видът на промяната, при внедряване на съвременни 

образователни технологии в училището, зависят от възможността за 

промяна и очаквания резултат от нея. Обобщено това е показано на 

фигура № 6:  (по Камен Каменов): 

 
Фигура № 6: Типове промени 
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2.2. Фактори (сили), детерминиращи промяната в училището при 

внедряване на съвременни образователни технологии 

Внедряването на съвременни образователни технологии в 

отделната образователна организация се определя от условия, които са 

наложени от определена обкръжаваща среда. Тези условия се моделират 

от действието на множество фактори, които определят дейността на 

училището при внедряване на съвременни образователни технологии.  

Обкръжаващата среда в училището при внедряване на 

съвременни образователни технологии най-общо представлява 

съвкупност от фактори (сили), оказващи силно влияние върху 

дейността на организацията, на промяната и на управление на 

промяната в него. Тези сили действат в и извън границите на системата 

на образование и на отделната образователна институция. Училищната 

среда можем да очертаем в две, относително самостоятелни, групи -  

външна и вътрешна (виж Фигура №7). 

 

Фигура № 7: Среда на училищната организация
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Факторите са разгледани и е анализирано тяхното влияние във „Въведение в маркетинга на 

образованието” (Р. Питекова, 2011) 
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И външната, и вътрешната среда силно влияят върху поведението на 

отделната образователна организация при внедряване на съвременни 

образователни технологии. 

Външната среда на училището при внедряване на съвременни 

образователни технологии включва фактори и условия от по-широк 

демографски, социален, икономически, научно-технологически, 

природен, политически и културен характер. Тези фактори имат много 

голямо влияние върху поведението на отделната образователна 

организация при внедряване на съвременни образователни технологии и 

се характеризират с голяма динамичност. Те са „неподдаващи се на 

контрол” сили, с които системата на образованието и отделната 

организация трябва да се съобразява и да отчита при разработване на 

стратегиите за внедряване на съвременни образователни технологии и за 

управление на промяната. За отделната образователна институция те 

създават както несигурност и заплаха, така и възможност за развитие. {по 

(Р. Питекова, 2011)} 

Вътрешната среда на училището в частност включва фактори и 

условия, имащи непосредствено отношение към отделната 

образователна институция и към нейните възможности да внедрява и 

използва съвременни образователни технологии в процеса на 

обучението. На даден етап, върху възможностите на училището и върху 

факторите на вътрешната среда може да се повлияе в определена степен 

с наличните средства при управление на промяната. 

Реализацията на външната и вътрешната среда налага да се 

отбележат задържащите сили на промяната при внедряване на 

съвременни образователни технологии. Главна задържаща сила на 

промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в 

училище е съпротивата. Членовете на педагогическата общност често се 

съпротивляват на промяната при внедряване на съвременни 

образователни технологии поради множество фактори: страх от загуба на 

работното място, страх от неизвестното и т.н. Основните причини за 

съпротивата са: личен интерес, неразбиране, различна оценка на 

ситуацията, ниска поносимост към промяната (Котър, 1979).  
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2.3. SWOT анализ на факторите на промяна в училищната 

организация при внедряване на съвременни образователни 

технологии 

Съкратеното наименование – „SWOT” - се формира от началните 

букви на английските понятия за обектите на анализа: Strengths - силни 

страни на компанията; Weaknesses - слабости, недостатъци; Opportunities - 

благоприятни условия и възможности, предлагани от външната среда; 

Threats - рискове и опасности, свързани с маркетинг обкръжението. {по 

(Каракашева, 1997)}.  

Използването на SWOT анализ в образованието има за цел да 

разкрие основните тенденции за развитие на училището на фаза 

постигнати резултати, ресурсна обезпеченост и възможности, като се 

минимизират опасностите на външната среда и се максимизират 

предимствата на училището. С този анализ се търси отговор на въпросите: 

Как училището да се възползва от благоприятните възможности и да 

намали неблагоприятното въздействие на обкръжаващата среда?; Как да 

се разпределят ресурсите между отделните звена и дейности на 

училището?; Как училището да се конкурира с другите училища?; Как най-

добре да се управляват дейностите в отделните звена и в училището като 

цяло? {по (Р. Питекова, 2011)}.  

На базата на предложения общ за образователната организация 

SWOT анализ9 можем да го допълним и конкретизираме по посока на 

съставяне на специализиран SWOT анализ на промяната при 

внедряване на съвременни образователни технологии в училището 

(виж Таблица №1).  

 

 

                                                 
9
 Подробно представяне на общ SWOT анализ по посока използване на маркетинга при управление 

образователната организация е направено от Р. Питекова във „Въведение в маркетинга на 

образованието” (Р. Питекова, 2011) 
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Таблица № 1 SWOT анализ на промяната при внедряване на съвременни 

образователни технологии в училището
10

 

 Силни и слаби страни при внедряване на съвременни 

образователни технологии в училището (вътрешна среда):  
 

Силни страни на училището Слаби страни на училището 

 Актуални учебни програми 

осигуряващи внедряване и 

използване на съвременни 

образователни технологии в 

училище; 

 Формиран интерес и 

убеждения у учениците и 

преподавателите за работа в среда 

базирана на съвременни 

образователни технологии; 

 Мотивирани учители за 

работа в среда базирана на 

съвременни образователни 

технологии; 

 Персонална и индивидуална 

подкрепа за подпомагане 

усъвършенстването на 

преподавателските практики; 

 Добри управленски решения, 

умения и компетентности на 

ръководството по посока 

внедряване и използване на 

съвременни образователни 

технологии; 

 Изграждане на атмосфера и 

доверие към инициаторите на 

 Неактуализирани учебни 

програми по посока внедряване и 

използване на съвременни 

образователни технологии; 

 Липса на организационна 

визия и стратегия за развитие на 

училището за внедряване и 

използване на съвременни 

образователни технологии в 

училище; 

 Липса на ясна комуникация и 

посока при внедряването на 

съвременни образователни 

технологии в училището; 

 Липса на разбиране, 

убеждение и интерес в членовете 

на педагогическата общност за 

внедряване на съвременни 

образователни технологии; 

 Липса на подготовка за 

почвата на съпротива; 

 Липса на управленски умения 

и компетентности за управление на 

промяната при внедряване на 

съвременни образователни 

технологии; 

                                                 
10

 При изработката на матрицата са ползвани материали от: “Technology integrated teaching in Malaysian 

schools: GIS, a SWOT analysis” (Lateh, 2011); Implementing change: developing an action plan (University of 

Victoria, 2004);  
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промяната в училището; 

 Наличие на вътрешна 

стратегия за отчитане и управление 

на промяната при въвеждане и 

използване на съвременни 

образователни технологии в 

училището; 

 Осигуряване на средства за 

въвеждане и използване на 

съвременни образователни 

технологии; 

 Добра организация на 

внедряването и използването на 

съвременни образователни 

технологии в училището; 

 Изградена информационна 

система в училището; 

 Добре формулирани цели за 

внедряване на съвременни 

образователни технологии; 

 Професионално-

квалифиакционното обучение и 

развитие на педагогическите кадри 

за работа в среда базирана на 

съвремнни образователни 

технологии и обмисляне на нови 

идеи за обучението им. 

 Липса на съпротива в 

училището при внедряването на 

съвременни образователни 

технологии; 

 Благоприятна психологическа 

атмосфера за преодоляване на 

личната тревога, свързана с 

обучението и формирането на 

 Липса на доверие към 

лидерите на организацията при 

внедряване на съвременни 

образователни технологии; 

 Недостатъчна подготовка на 

педагогическите кадри за работа в 

среда базирана на съвременни 

образователни технологии; 

 Недостатъчно време за 

приспособяване към промяната при 

въвеждане на съвременни 

образователни технологии; 

 Липса на подкрепа и 

привързаност в педагогическия 

състав при управление на 

промяната; 

 Липса на мотивация у 

учениците и учителите за 

внедряване на съвременни 

образователни технологии; 

 Лош образ на училищната 

организация; 

 Недостиг на финансови 

средства за внедряване на 

съвременни образователни 

технологии; 

 Формална интеграция на 

децата със специални 

образователни потребности и на 

децата от етнически малцинства за 

работа в среда базирана на 

съвременни образователни 

технологии. 
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компетентности за работа със 

съвременни образователни 

технологии; 

 Подкрепа и съдействие на 

социалните партньори при 

въвеждане на съвременни 

образователни технологии; 

 Добро отношение на 

членовете на педагогическата 

общност към нововъведенията при 

внедряването на съвременни 

образователни технологии и 

управление на промяната в 

училище; 

 Голямо разнообразие от 

извънкласни дейности, 

организирани на базата на 

съвременни образователни 

технологи; 

 Изградена добра 

организационна култура на 

училището; 

 Участие на училището в 

проекти по внедряване на 

съвременни образователни 

технологии. 

 

 

 Благоприятни условия и заплахи при внедряване на 

съвременни образователни технологии в училището (външна 

среда): 

Благоприятни условия 

(възможности) 

Заплахи 

 Наличие на население в 

ученическа възраст; 

 Намаляване на населението в 

ученическа възраст; 
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 Увеличаване на средствата от 

бюджета за образованието; 

 Целево финансиране на 

внедряването на съвременни 

образователни технологии; 

 Увеличаване на процента от 

Структурни фондове на ЕС за 

внедряване и използване на 

съвременни образователни 

технологии; 

 Развитие на икономическите 

сили в района – промишленост, 

селско стопанство, строителство, 

транспорт и др. 

 Наличие на закони и други 

нормативно-правни актове 

регламентиращи и регулиращи 

внедряването и използването на 

съвременни образователни 

технологии в училищното 

образование; 

 Синхронизиране на 

българското законодателство с 

европейското; 

 Оптимизирана училищна 

мрежа; 

 Данъчни облекчения при 

спонсорство и дарителство в 

образованието; 

 Стандарти за внедряване на 

съвременни образователни 

технологии в училището; 

 Ориентиране на въвеждането 

и използването на съвременни 

образователни технологии към 

 Икономическа криза; 

 Спад на производство, 

безработица, намаляване на 

покупателните възможности на 

населението; 

 Намаляване или нисък ръст на 

средствата от националния бюджет 

за образование; 

 Несигурност в политиката на 

държавата в образованието по 

посока внедряване на съвременни 

образователни технологии в 

училище; 

 Липса на заинтересованост на 

местната власт към внедряването и 

използването на съвременни 

образователни технологии в 

училището на територията на 

общината; 

 Бавното и несистемно 

синхронизиране на нормативно-

правната уредба регулираща 

отношенията при управление на 

промяната при внедряване на 

съвременни образователни 

технологии; 

 Неразвит образователен 

пазар; 

 Криза в ценностната система: 

незаинтересованост на ученици и 

учители към качеството на 

образованието. 
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потребителя – ученика и неговите 

родители; 

 Национални програми за 

интеграция на децата със специални 

образователни потребности и 

децата от малцинствени групи за 

работа в среда базирана на 

съвременни образователни 

технологии; 

 Децантрализация на 

управлението на образованието и 

засилване на икономическата 

автономия на училището; 

 Развит образователен пазар 

(национален международен); 

 Лоялна конкуренция между 

училищата; 

 и д.р. 

 

2.4. Особености на управление на промяната в училището при 

внедряване на съвременни образователни технологии11 

В общата теория по управление има много определения и 

схващания за същността на управлението, които разкриват неговото 

богатство и значение. За целите на изследването ще представим само 

някои от тях: 

Управлението на внедряването на съвременни образователни 

технологии в училището може да се разглежда и от позицията на 

кибернетиката. Според П. Балкански от позицията на кибернетичната 

наука училището представлява механистична система, а неговото 

управление се отъждествява с информационния процес (П. Балкански, 

2001) (виж Фигура №8).  

 
                                                 
11

 Структуриран по: разработен на базата на общата теория по управление курс „Управление на 

образованието” от доц. д-р Р. Питекова (Р. Питекова, 2000).  Курсът е разработен в периода 2000 г. – до 

сега 
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Фигура № 8: Процес на управлението от позицията на кибернетиката 

 

 

 

 

 

В този контекст и от позицията на кибернетиката понятието 

„управление” е информационен процес на получаване, преработване и 

предаване на информация. Съвременните образователни технологии на 

информационното общество се подчиняват именно на този 

информационен процес. Подчертаният информационен характер на 

въвеждането на съвременни образователни технологии в училището, ни 

дава основание да определим управлението на промяната в училището 

като: процес на получаване, преработване и предаване на информация. 

Съгласно системния подход, внедряването на съвременни 

образователни технологии в отделната образователна институция най-

общо може да се определи като система, която представлява „… 

съвкупност от елементи и връзките между тях, като същата притежава така 

нареченото интегративно качество, т.е. при която свойствата или 

качествата на цялото са съществено различни от свойствата или качествата 

на елементите взети по отделно” (Симеонов, 1995). Внедрената система 

от съвременни образователни средства се състои от следните елементи: 

стратегия за внедряване на съвременни образователни технологии, 

учебен план, учебни програми, педагогически кадри и друг персонал, 

учебно-технически средства, материална база и др.  

При внедряването на съвременни образователни технологии, всяка 

образователна институция е под непрекъснато влияние и въздействие на 

факторите на средата. Успешното управление на промяната на училището 

налага то непрекъснато да се приспособява и да отчита изискванията, 

поставени му от въздействието на отделните фактори на средата, т.е. „… 

управлението е свойство, способност на дадена система да превръща 

всяко външно въздействие в основно условие, фактор за собственото си 

запазване, приспособявайки се към него или приспособявайки него към 

себе си” (Симеонов, 1995). За да функционира и да се развива успешно 

системата на съвременните образователни технологии се нуждае от 

Получаване на 

информация 

Преработване на 

информация 

Предаване на 

информаиця 

Цел 

Обратна връзка 
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управление за постигане на предварително поставените цели. От 

позицията на системния подход управлението на промяната при 

внедряване на съвременни образователни технологии в училището може 

да се определи като: целенасочено взаимодействие и въздействие върху 

една сложна динамична система /върху нейните елементи/ за 

реализиране на предварително поставените цели. 

Разработеният от Курт Левин тристъпков модел за управление на 

промяната (виж Фигура №11) намира адекватно приложение и в сферата 

на училищното образование.  
Фигура № 9: Три-стъпков модел на управление на промяната (по Курт Левин) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Този модел може да се използва за всеки един от основните аспекти 

на управление на организационната промяна в училището – изменения в 

структурата на организацията, промени в технологиите (работни процеси, 

методи, оборудване и др.) и промени в хората (отношения, очаквания, 

възприятия, поведение и др.). Неговата последователност е лесна за 

изпълнение. 
 

2.5. Промяна в организационната култура на училищната 

организация при внедряване на съвременни образователни 

технологии 

Проблемът за организационната култура придобива значителна 

актуалност за управленската теория и практика през последните години. 

Демократизирането и хуманизирането на управленските дейности в 

отделната организация, нарастването ролята на човешкия фактор, 
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осъзнаването на необходимостта от интегриране на личните и колективни 

цели и потребности, повишаването на организационната ефективност и 

адаптирането на организацията към промените на външната и вътрешната 

среда поставят въпроса за влиянието на организационната култура върху 

нагласите, желанията и ценностите на хората в организацията. 

Организационната култура като феномен е предмет на изследване 

от множество автори. В чуждестранната литература това са: Андрю 

Петигрю, Томас Питърс, Робърт Уотърман, Едгар Шейн, Леймън Горман, Р. 

Харисън и други. Българските автори, които разглеждат този проблем са: 

С. Илиева, Д. Сотирова, Л. Стойков, М. Паунов, Здр. Райков, Г. Евгениев, М. 

Андреева, С. Джонев и други. Но тези автори разглеждат 

организационната култура преди всичко в контекста на бизнес 

организациите. Специфичните особености на организационната култура в 

образованието в определена степен се изследват и се разработват от П. 

Балкански, З. Новев, Л. Бонева и други. 

 Същност на организационната култура като понятие и 

нейните особености в училището като организация при управление на 

промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в 

училището.12 

Нарастващият интерес към организационната култура на училището 

като организация се дължи на множество причини. Изграждането на 

силна организационна култура на базата на ценности е иновационен 

подход в управлението на образованието. Организационната култура 

създава в голяма степен визията на училището в общественото 

пространство, неговата уникалност и влияние върху цялостния живот в 

него и стойностите на развитието му. Културата е важна предпоставка за 

сплотяване на цялата училищна общност за постигане целите на 

организацията в съвременните социално-икономически реалности. Тя 

придава специфичен облик на организацията и същевременно оказва 

влияние върху адаптирането и към заобикалящата я среда и върху 

цялостния организационен живот.  

                                                 
12

 Разработен по „Същност и равнища на организационната култура в социално-педагогическата 

организация” и „Характеристики и функции на организационната култура в социално-педагогическите 

организации” с автори Р. Питекова и В. Баничанска, публикувани в сборник „Организационна култура и 

управление на социално-педагогическите организации за деца”, 2008, г. София 
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 Въздействие на внедряването на съвременни образователни 

технологии върху елементите на организационната култура на 

училището. 

Като сложен синтез от очаквания, убеждения, ценности и норми 

организационната култура оказва силно, дори предопределящо 

въздействие върху поведението на всеки член на отделната училищна 

организация. Когато отделният индивид формира своето поведение – 

положително или отрицателно, активно или пасивно и т. н., той прави това 

посредством взаимодействието си с другите, като съпоставя своите 

ценности с техните и оценява своето поведение в съответствие с 

установените в колектива норми и правила. Следователно чрез 

присъствието си всеки член на организацията (ученик, учител и т.н.) се 

приобщава към нейната култура, която осмисля в голяма степен живота 

му и създава чувство за сигурност и стабилност у учениците, у персонала. 

Те се идентифицират и принадлежат към нея и задоволяват потребностите 

си да бъдат приети, разбрани и уважавани, да се утвърждават, развиват и 

упражняват волята си. Вписването на индивида в организационната 

култура осигурява постигане единство на отношенията и действията на 

членовете в организацията. Формирането и установяването на 

обединяваща и силна организационна култура в голяма степен зависи от 

постигане на единство на личните цели с целите на организацията. 

[по:(Благоев, 1998)] 

 

3. Трета глава: ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОМЯНАТА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ) 

 

3.1. Организация и методи на изследването 

 

Характеристиката на управление на промяната при внедряване на 

съвременни образователни технологии в отделната образователна 

институция е в резултат на многопластов и многоаспектен анализ, 

осъществен на базата на резултати от следните емпирични изследвания: 
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 Специализирано самостоятелно изследване за целите на 

настоящия дисертационен труд: „Управление на промяната при 

внедряване на съвременни образователни технологии в отделната 

образователна организация”. То обхвана: 166 директори от различни 

видове и степени образователни институции, от тях 135 от град София и 

31 от София – област. Изследването бе проведено на базата на анкетния 

метод с помощта на анкетна карта (приложение №1). 

 „Финансиране на дейностите по внедряване на съвременни 

образователни технологии в училищното образование”, изследване 

проведено в рамките на проект „Управление на финансите в училището в 

условията на делегиран бюджет”13. То обхвана: 139 директори на училища 

от 4 области на Р.България: Варна, Видин, София град и София област. 

Изследването бе проведено на базата на анкетния метод с помощта на 

анкетна карта (приложение №2). 

 „Мотивация на учителите за работа в среда базирана на 

съвременни образователни технологии”, изследване проведено в 

рамките на проект „Мотивация на учителите за ефективен педагогически 

труд”14. То обхвана: 15 училища от 6 области на Р. България и около 400 

учители. Изследването бе проведено на базата на анкетния метод с 

помощта на анкетна карта (приложение №3). 

 „Въвеждане на съвременни образователни технологии в 

условията на маркетинговата ориентация на училищното 

образование”, изследване проведено в рамките на проект: „Маркетингът 

като пазарна концепция и управленски подход в образованието”15. То 

обхвана: 85 директори на училища от гр. София, област София и област 

Видин. Изследването бе проведено на базата на анкетния метод с 

помощта на анкетна карта (приложение №4). 

                                                 
13

 Резултатите са от проведеното емпирично изследване по проект „Управление на финансите в училището в 

условията на делегиран бюджет“ към фонд на НИС към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. То обхвана 139 

директори на училища от 4 области на Р.България: Варна, Видин, София град и София област.  

 
14

 Данните от проведеното емпирично изследване са в резултат от работата по проект „Мотивация на учителите за 

ефективен педагогически труд“, реализиран през 2009 г., финансиран целево от държавния бюджет чрез НИС при 

СУ „Св. Климент Охридски“, с ръководител доц. д-р Р. Питекова. То обхвана: 15 училища от 6 области на Р. 

България и около 400 учители. 
15

 Отговорът на този въпрос бе потърсен в резултатите от проведено емпирично изследване по проект „Маркетингът 

като пазарна концепция и управленски подход в образованието“, с ръководител доц. д-р Р. Питекова. Изследването 

бе проведено по проект към фонд на НИС, СУ „Св. Климент Охридски“. То обхвана 85 директори на училища от гр. 

София, област София и област Видин. 
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 „Удовлетвореност на студентите от специалност 

„Педагогика” от използването на съвременни образователни 

технологии при обучението им”, съставна част от изследване: 

„Удовлетвореност на студентите от подготовката им в специалност 

„Педагогика”16. То обхвана: 29 студенти от специалност „Педагогика”. 

Изследването бе проведено на базата на анкетния метод с помощта на 

анкетна карта (приложение №5). 

Общо изследваните лица са 819, от тях: 390 директора; 400 

учители и 29 студенти. 

Анкетният метод в посочените изследвания бе съчетан със 

събеседвания в Регионалните инспекторати по образование и в редица 

образователни институции от гр. София, София – област, гр. Варна, гр. 

Видин.  

Системният анализ17 на резултатите е изграден на базата на синтеза 

и обобщаването на получените резултати. 

 

Характеризирането на управлението на промяната при внедряване 

на съвременни образователни технологии е осъществено в следните 

направления със съответни индикатори: 

 Оценка на директорите при управление на промяната в 

отделната образователна институция при внедряване на 

съвременни образователни технологии, с основни 

индикатори: 

o основни характеристики, цели и фактори на промяната 

при внедряване на съвременни образователни 

технологии в училищното образование; 

                                                 
16

 Отговорите на тези въпроси бяха потърсени в резултати от проведено през 2010 г. емпирично изследване със 

студенти от специалност Педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“. В изследването взеха участие 29 студенти. 
17

 Специализиран уеб-базирн софтуерен пакет за провеждане и обработка на онлайн анкетни 

изследвания. Софтуерът дава възможност за провеждане на онлайн анкетни изследвания. Състой се от 

три основни елемента - генератор на онлайн анкетни карти; уеб-базиран потребителски интерфейс за 

статистическа обработка на данни; модул за графично представяне на комбинирани множества от данни. 

Системата поддържа база от данни състояща се от стандартни онлайн записи за всеки от реципиентите 

включваща геолокализиране, времеви брояч и др. Дадена е възможност и за въвеждане на данни от 

хартиен носител при комбинирана анкета.  

Представеният уеб-базиран софтуерен пакет е разработен от автора на дисертационния труд, 

Петър Веселинов Петров, за целите на провеждане на изследванията по него.  
Адрес на уеб-базирания софтуерен пакет: Образователен портал: www.Edutime.eu (Виж приложение №6) 

http://www.edutime.eu/
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o основни стадии на управление на промяната в 

образователната институция; 

o основни дейности при управление на промяната в 

образователната институция при внедряване на 

съвременни образователни технологии; 

o внедряване на съвременни образователни технологии и 

промяната в организационната култура, убежденията и 

средата в отделната образователна институция. 

 Осигуряване на необходимите финансови средства за 

внедряване на съвременни образователни технологии в 

училището, с основни индикатори: 

o Размер на парични средства за съвременни 

образователни технологии в бюджета на училището; 

o Относителен дял на паричните средства за внедряване 

на съвременни образователни технологии; 

o Структура на паричните разходи в училището; 

o Основни проблеми при финансиране на дейностите по 

внедряване на съвременни образователни технологии. 

 Оценка на мотивацията на учителите за работа в среда 

базирана на съвременни образователни технологии, с 

основни индикатори: 

o Лична мотивация за педагогически труд; 

o Повишаване на интереса към учебно-възпитателната 

дейност. 

 Оценка на мястото на маркетинга като пазарна концепция 

и управленски подход в образователната организация при 

внедряване на съвременни образователни технологии, с 

основни индикатори: 

o Предлагане от училището на услуги базирани на 

съвременни образователни технологии; 

o Приложение на маркетингови стратегии при внедряване 

на съвременни образователни технологии в училище. 

 Оценка на удовлетвореността на студентите от 

специалност Педагогика от използване на съвременни 



- 39 - 

 

образователни технологии в обучението им, с основни 

индикатори: 

o Приложение на съвременни образователни технологии 

при обучението им; 

o Роля на съвременните образователни технологии за 

повишаване на удовлетвореността от обучението. 

Широкият обхват на изследването дава възможност да се представи 

възможно най-пълна картина по посока управлението на промяната при 

внедряване на съвременни образователни технологии в проучените 

образователни институции, както и да предостави една изчерпателна 

картина на приложението на съвременни образователни технологии. 

При анализа, водещи са резултатите от проведеното 

специализирано емпирично проучване „Управление на промяната при 

съвременни образователни технологии” в София – град и София - 

област. 

3.2. Социален статус на изследваните директори на 

образователни институции 

Резултати 

 По образование, всички изследвани директори са с висше 

образование.  

 Разпределението на изследваните директори по регионални 

инспекторати е следното: 

София – град : 82,7% 

София – област : 17,3% 

 По вид и степен на учебното заведение изследваните 

директори се разпределят така (виж Таблица №2): 

 
Таблица № 2 Разпределение на изследваните образователни институции по вид и 

степен 

Образователна институция абс. брой в % 

детска градина; 53 31.93 % 

начално училище; 3 1.81 % 

основно училище; 41 24.7 % 

гимназиално училище; 5 3.01 % 
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профилирано гимназиално училище; 6 3.61 % 

средно общообразователно училище; 39 23.49 % 

професионална гимназия; 15 9.04 % 

спортно училище; 1 0.6 % 

специално училище; 1 0.6 % 

училище по културата. 2 1.2 % 

Общо 166 100 % 

 

3.3. Директорите за управлението на промяната в отделната 

образователна институция при внедряване на съвременни 

образователни технологии 

Относно вида на използваните съвременни образователни 

технологии в училището, резултатите от изследването показват, че във 

всички изследвани образователни организации, са въведени и се 

използват съвременни образователни технологии. Най-голям е делът на 

използваните мултимедийни продукти (27.83%), следвани от аудио-

визуална техника (27.26%) и софтуерни управленски продукти (11.71%).  

Най-малък е относителният дял на приложението на системи за 

дистанционно обучение (0.19%) и на учебни тренажори (1.34%). 
Таблица № 3 Използвани съвременни образователни технологии 

Посочен отговор в % абс. брой 

учебни тренажори; 1.34 % 7 

системи за дистанционно обучение; 0.19 % 1 

електронни системи за управление на обучението; 3.26 % 17 

софтуерни управленски продукти; 11.71 % 61 

учебни макети; 10.36 % 54 

системи за следене на напредъка; 1.15 % 6 

специализирани обучителни стендове; 1.73 % 9 

аудио-визуална техника; 27.26 % 142 

софтуерни продукти за управление на класа; 4.22 % 22 

мултимедийни продукти; 27.83 % 145 

електронни дневници; 9.98 % 52 

друго: (моля посочете) 0.96 % 5 
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Внедряването на съвременни образователни технологии без 

системи за дистанционно обучение и системи за следене на напредъка е 

неефективно, тъй като тези два технологични продукта се явяват основни 

за съвременното дигитално общество. 

 Ниското използване на учебни тренажори е проблем стоящ основно 

пред професионалните гимназии, които по презумпция са близко до 

отрасловите производства. 

Съгласно общата теория по управление, цялостният процес по 

управление на промяната в образователната организация при внедряване 

на съвременни образователни технологии следва три основни етапа в 

своята реализация в отделната образователна организация. Използването 

на три-стъпковият модел включва следните три етапа: размразяване, 

изменение и замразяване. Тези стъпки могат да се разбият и на по-малки 

операционни единици, но за целта на настоящето изследване и в 

съответствие със специфичните особености на управление на 

промяната при внедряване на съвременни образователни технологии 

разглеждаме именно тези три основни етапа.  
Таблица № 4 Подходи за преодоляване на съпротивата при внедряване на 

съвременни образователни технологии 

Посочен отговор в % 
абс. 

брой 

разясняване и предоставяне на информация за целта и очакваните 
резултати; 

25.18 % 107 

откритост при обсъждане на идеите за нововъведенията в училище; 24.00 % 102 

привличане на педагогическата общност при вземането на управленски 
решения за внедряване на съвременни образователни технологии в 

училище; 
21.18 % 90 

стимулиране на професионално-квалификационното развитие на 
педагогическите кадри; 

24.47 % 104 

кооптиране – предоставяне на възможности на учителите, които могат 
да окажат съпротива, за включване в процеса по вземане на решения; 

1.18 % 5 

преговаряне и споразумение; 2.12 % 9 

използване на законовата власт; 1.41 % 6 

друго: (моля посочете) 0.47 % 2 

Особен интерес представлява факта, че 21.18% от директорите 

отчитат важността и значимостта на привличането на педагогическата 

общност при вземане на решение за внедряване на съвременни 
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образователни технологии. Този факт подчертава демократизиране на 

управленския процес в училище, използване на творчеството и 

инициативността на педагогическата общност и за отчитане на 

колективната отговорност от нововъведенията в училището. Сравнително 

нисък е делът на директорите, които за преодоляване на съпротивата при 

внедряване на съвременни образователни технологии използват 

законовата власт (1.41 %) и кооптирането - предоставяне на възможности 

на учителите, които могат да окажат съпротива, за включване в процеса по 

вземане на решения (1.18 %).  

Изследването дава възможност да се характеризират основните 

дейности при управление на промяната в отделната образователна 

организация. Вземането на управленско решение при внедряване на 

съвременни образователни технологии в училището е сложен 

управленски процес, който включва планиране, организиране, 

мотивиране и контрол на редица дейности за постигане на целите в тази 

насока. Резултатите от изследването показват, че най-голям е 

относителният дял (32.63 %) на директорите, които вземат решение за 

внедряване на съвременни образователни технологии съвместно с 

учителската колегия. Това подчертава наложения колективен принцип на 

управление в изследваните училища.  

Резултатите показват също, че решенията се вземат в съответствие 

със Стратегията за развитие на училищното образование и други 

нормативни актове - 21.75 %, т.е. на базата на законите и нормативно-

правната уредба на училищното образование и само 12.99 % от 

изследваните директори посочват, че решението за внедряване на 

съвременни образователни технологии  взето индивидуално в качеството 

им на ръководител на образователната институция. Следва да се 

отбележи и факта, че 11.48 % от директорите при вземането на решение 

отчитат и мнението на родителите по този въпрос. 

Изследването показа, че внедряването и използването на 

съвременни образователни технологии е голямо предизвикателство за 

всяка образователна институция, което води до формиране на нови 

убеждения в директора, педагогическите кадри, учениците и 

родителите. То е особена форма на управленско влияние, на приемане на 

идея, формиране на нагласи и рационални действия в отделната 
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образователна институция. Умението при внедряване на съвременни 

образователни технологии са насочени към развитието на възможности за 

постигане на определен успех. Тяхното управление зависи от способността 

на ръководството (в лицето на директора) да съзрява ефекта от този 

сложен и значим процес. 

Според изследваните директори, в най-голяма степен внедряването 

на съвременни образователни технологии е наложило изискване към 

формиране на нови убеждения и умения в поведението на 

педагогическите кадри (87.95%). Това показва отчитането на ролята за 

приемане от учителите на идеята и за формиране в тях на нагласа за 

действие в среда базирана на технологии, а също така и формиране на 

способности за работа в тази среда. Незначителен е делът на директорите, 

които отчитат, че внедряването на нови технологии не налага 

формирането на нови убеждения и умения при педагогическите кадри 

(3.61 %). 

Съгласно получените резултати внедряването на съвременни 

образователни технологии в отделната образователна организация е 

важна предпоставка за развитие на организационната култура при 

управление на промяната. На първа позиция директорите посочват, че 

внедряването на съвременни образователни технологии спомага за 

„развиването на положителен образ на училището в образователното 

пространство”, което създава определена уникалност на съответната 

организация и им придава специфичен облик. Не по-малко важна е и 

ролята на съвременните образователни технологии при насърчаване на 

екипната работа в отделната организация. Също така се подобрява 

комуникацията между  членовете на училищната общност и се приобщава 

колектива към информационното общество. 

3.4. Място в училищния бюджет на паричните средства за 

внедряване на съвременни образователни технологии 

Въвеждането и експлоатацията на ИКТ в процеса на обучение в 

училището е свързано с осигуряване на необходимите парични средства. 

 Финансирането на внедряването на съвременни образователни 

технологии в училищното образование означава осигуряване на 

източници на парични средства в системата на училищното образование 

(в училището), тяхното набавяне и ефективно структуриране.  
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Резултатите от изследването показват относителния дял на 

паричните средства за внедряване на съвременни образователни 

технологии. Основните източници на парични средства за внедряване на 

съвременни образователни технологии в училището са: 

На първо място директорите посочват делегирания бюджет (93%) 

като основен източник на средства за внедряване на съвременни 

образователни технологии. 

Структура на паричните разходи в училището. Данните от 

изследването са следните - основен вид разход в средното образование са 

паричните средства за работна заплата и за задължителни осигуровки. На 

втора позиция са разходите за издръжка на обучението, т.е. това са най-

необходимите разходи за осигуряване на учебно-възпитателната работа в 

училището. Делът на средствата за развитие и усъвършенстване на 

материалната база, в това число и за внедряване на съвременни 

образователни технологии е много нисък – 1,47%. Това показва, че в 

много училища не разполагат със средства за внедряване на съвременни 

образователни технологии.  

Средства разходвани за внедряване на съвременни образователни 

технологии в образователните организации 

По отношение на конкретния размер на средствата, разходвани за 

внедряване на съвременни образователни технологии в училище 

директорите посочват, че за последните 5 години са вложени: между 500 

и 5000 лв. - 45,57%; между 5000 и 15 000 лв. - 20,25% ; между 15 000 и 50 

000 лв. - 12,66%; между 50 000 и 150 000 лв. - 3,16%. Едва един директор 

посочва сума над 150 000 лева. 8.86 % от директорите дават отговор, че не 

са разходили средства за нови технологии. 

Основни проблеми при финансиране на дейностите по внедряване 

на съвременни образователни технологии 

Като основни проблеми при финансиране на дейностите, свързани с 

внедряването на съвременни образователни технологии в училище, 

директорите посочват: „недостиг на средства“; „ниски стойности на 

училищния бюджет“; „нисък единен разходен стандарт“ и др.   
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3.5. Мотивацията на учителите за работа в среда базирана на 

съвременни образователни технологии 

Мнението и отношението на учителите относно влиянието на 

внедряването на съвременни образователни технологии при мотивацията 

им за педагогически труд е анализирано и оценено на базата на резултати 

от емпирично изследване. 

То показва, че в училища, в които са внедрени и се използват 

съвременни образователни технологии, учителите оценяват своята 

мотивация по равно – висока 50% и средна 50%. 

Почти всички изследвани учители са на мнение, че използването на 

съвременни образователни технологии допринася за повишаване на 

интересна на учениците към предмета, по който те преподават, защото:  

3.6. Директорите за мястото на маркетинга като пазарна 

концепция и управленски подход при внедряване на съвременни 

образователни технологии в училището 

 „Образователният маркетинг е разработка, внедряване и оценка на 

образователни програми с цел създаване на отношение на обмен между 

училището и неговите клиенти и реализацията на централните 

образователни задачи на училището“  (П. Балкански, П. Карастание., 2003). 

Аз приемам, че маркетингът при внедряване на ИКТ в системата на 

училищното образование е разработване, планиране и реализация на 

програми за формиране и удовлетворяване на потребност от 

повишаване на дигиталните компетентности у учениците и 

преподавателите в училището като организация.  

Изследването показа, че стои открит въпросът за предлагане от 

училището на услуги, базирани на съвременни образователни 

технологии. Само 15,92% от изследваните директори заявяват, че в 

училището са създадени условия за обучение, базирано на съвременни 

образователни технологии. Тези данни показват, че сравнително малко са 

училищата, в които са създадени условия за внедряване на съвременни 

образователни технологии. 

Съществено е мястото на маркетинга при изграждане на стратегия 

за развитие на обучение базирано на съвременни образователни 

технологии в училището. „Маркетинговата стратегия олицетворява 

пътищата, по които институцията трябва да си осигури ползи и известни 
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предимства пред други институции чрез различни маркетингови 

програми“ [Kottler, Fox, 1985]. 

Следва да отбележим положителния факт, че по-голяма част от 

изследваните директори – 58% – посочват, че в училището има 

разработена стратегия за внедряване на съвременни образователни 

технологии. Те потвърждават, че маркетинговата стратегия е 

необходима при внедряването на съвременни образователни 

технологии в училище. 

3.7. Степен на удовлетвореност на студентите от специалност 

„педагогика” от използването на съвременни образователни 

технологии в обучението им 

Удовлетвореността на студентите от използването на съвременни 

образователни технологии най-общо може да се определи като едно 

психическо явление и преживяване, свързано с постигането на 

определени резултати при тяхната подготовка по посока 

удовлетворяване на образователните им потребности и потребности 

от тяхна бъдеща професионална реализация [Питекова, 2010] 

 Мнение и отношение на студентите за приложение на 

съвременни образователни технологии при обучението им 

 51,9% – са на мнение, че използването на съвременни 

образователни технологии е застъпено в процеса на обучението им; 

 48,1% – смятат, че съвременни образователни технологии не се 

прилагат. 

Тези резултати показват липсата на категорична позиция у 

студентите за това дали се използват съвременни образователни 

технологии в процеса на обучението им по специалността. От анализа на 

следващите въпроси, може да се установи и причината за тази 

равнопоставеност в мненията. 

 Роля на съвременните образователни технологии за 

повишаване на удовлетвореността от обучението. 

 82,6% – използването на съвременни образователни технологии в 

процеса на подготовката им допринася за повишаване на тяхната 

удовлетвореност от подготовката им; 

 8,9% – съвременните образователни технологии нямат отношение 

към тяхната удовлетвореност от подготовката;  
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 7,5% – нямат мнение по този въпрос. 

Тук наблюдаваме категоричност на мнението на студентите – почти 

всички оценяват използването на съвременни образователни технологии 

като средство, повишаващо тяхната удовлетвореност от обучението. Равен 

е процентът на неотговорилите и тези, които смятат, че технологиите не 

спомагат за повишаване на удовлетвореността им. 

 Основни предложения от студентите за внедряване на 

конкретни съвременни образователни технологии. Можем да обобщим 

предложенията отправени от страна на студентите в няколко 

направления: 

 Информационни и комуникационни технологии: По-често 

използване на мултимедия; Употреба на интерактивни 

презентационни технологии.  

 Дидактически методи: прилагане на техники, активиращи 

студента и осмислящи повече протичането на семинарните занятия; 

съвременни техники и методи на преподаване. 

 Следване на актуални международни програми и политики в 

сферата на образованието: прилагане на критерии, отговарящи на 

изискванията в Европа; модели, използвани в други държави по 

различните дисциплини и теми.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведеното изследване доказа значимостта на проблема -

управление на промяната при внедряване на съвременни образователни 

технологии. В много случаи промяната в училищната организация, при 

внедряване на съвременни образователни технологии, поражда 

съпротива на отделни хора, които са включени в нея. Съпротивата е в 

резултат на неопределеност от самата промяна, от опасността за работа в 

такава среда и загуба на социалния статус; от липса на доверие в 

ръководството и в други членове на колектива, които извършват 

промяната. 

Думата промяна при внедряване на съвременни образователни 

технологии в системата на училищното образование е парола за много 

училищни организации. Тя може да се определи като радикално 

изменение, което намира проявление в цялата структура или отделни 

елементи на училищната организация – подходи и методи на обучение, 

управление на училището, учебна документация, взаимодействието вън и 

в училището и т.н. Промените се случват под различни наименования: 

трансформация, модернизация, развитие, реформа, усъвършенстване, 

подобряване и др. Управлението на промяната при внедряване на 

съвременни образователни технологии се реализира главно в две 

направления – стимулиране на нови идеи и поемане на риск и 

практическо внедряване на иновациите и откритията в училището. 

Управлението на промяната е сложен процес, включващ редица 

дейности, свързани с планиране, организиране, мотивиране и контрол по 

изпълнение на целите на училището при внедряване на съвременни 

образователни технологии. В този сложен процес, главен инициатор на 

промяната е директорът на училището, който като мениджър проявява 

стратегическо мислене за развитието на училището в тази насока и умее 

да поема риск. 

Динамичните процеси, протичащи в развитието на съвременните 

образователни технологии, поставят редица предизвикателства пред 

образованието. Успешното управление на промените при внедряване на 

съвременни образователни технологии в системата на училищното 

образование и в отделната образователна институция предполага добро 



- 49 - 

 

познаване на същността на процеса по управление на промяната – 

етапите, факторите, стратегиите за нейното осъществяване. 

Реализирането на промяната при внедряване на съвременни 

образователни технологии се свежда до определени етапи, 

последователност от стъпки, следването на които осигурява 

преодоляването на съпротивата и осигурява устойчивостта на 

реализираната промяна. Като най-подходящ модел за управление на 

промяната при внедряване на съвременни образователни технологии, 

можем да изведем три-стъпковия модел, разработен от Курт Левин. Той 

притежава необходимите характеристики – лесно приложение, ясна 

логика на подетапите, конкретни и лесно разпознаваеми индикатори за 

възникнали скрити или предстоящи проблеми. Това го прави предпочитан 

от много управленци в системата на училищното образование. 

Проведеното изследване доказа пригодността му и при управлението на 

промяната, насочена към внедряване на съвременни образователни 

технологии. 

Извеждането на определени фактори, които предопределят 

успешния ход на промяната при внедряване на съвременни 

образователни технологии, е ключов елемент в структурата  на тази 

управленска дейност. Практическата насоченост на изведените фактори от 

външната и вътрешната среда, паричните потоци в образованието, 

мотивацията на педагогическите кадри, използването на 

маркетингови стратегии, удовлетвореността от работа със 

съвременни образователни технологии и др. ги прави разбираеми и 

лесно приложими в непосредствената управленска дейност на 

ръководителите на образователни институции. 

Проведеното изследване позволи да се очертаят  специфичните 

проблеми за всеки от разгледаните фактори и да се направи ясна оценка 

на значимостта им при управлението на промяната в условията на 

внедряване на съвременни образователни технологии. 

В съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите 

компетентности, Националната стратегия за въвеждане на 

информационни и комуникационни технологии в българските училища  и 

др. нормативни актове, всяко училище трябва да  осигури необходимите 

условия за внедряване на съвременни образователни технологии като 
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предпоставка за повишаване на качеството на образованието; за 

обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни 

образователни технологии и методи в учебния процес. 

Промяната при внедряване на съвременни образователни 

технологии в училище е нелинеен процес, пълен с вълнение и 

неопределености, а много често и със съпротива. За благоприятния процес 

на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии е 

много важно стратегията на ръководството на училището да се споделя от 

всички. Формирането на чувство за съпричастност неизбежно предполага 

и чувство за отговорност. Осигуряването на среда на работа в училището, 

базирана на съвременни образователни технологии, всеки член на 

училищната общност трябва да бъде носител на промяна. Тази промяна 

изисква нови умения, поведение и убеждения на директора, на 

ръководството, на учителите , на учениците – т.е. на цялата педагогическа 

общност.  

Резултатите от цялостното изследване потвърждават хипотезата, 

че управлението на промяната при внедряване на съвременни 

образователни технологии може да се осъществи на базата на определен 

концептуален модел, в който детайлно са очертани основните 

характеристики, фактори и условия за реализация на процеса. 

Изследването показа, че използването на този модел в практиката създава 

необходимите условия за реализиране на управлението на промяната в 

съвременното училище. 
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5. ПРИНОСИ 
 

1. На основата на задълбочен съдържателен анализ на 

литературните източници и изследвания са очертани съвременните 

измерения на  промяната и особеностите на нейното управление при 

внедряване на  образователните технологии в училището като 

организация. 

2. Създаденият концептуален модел за управление на 

промяната при внедряване на съвременни образователни технологии е 

работещ и може да бъде използван в управлението на училището. 

3. Обосновани са основни фактори  на средата на училището 

като организация, оказващи влияние върху  управлението на промяната  в 

училището. Предложеният модел на  специализиран SWOT анализ на 

промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в 

училището може да се използва в масовата практика. 

4. На базата на резултатите от емпиричното изследване са 

очертани основните проблеми на управлението на промяната в 

училището и  насоките за неговото усъвършенстване. 

5. Разработеният, авторски, уеб-базиран (облачен) софтуерен 

пакет може да се използва за провеждане на подобен род изследвания. 
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