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Abstract: in this article we have presented the basic aspects for successful management of innovations. 
this covers the different classes and methods for introducing innovations in school institutions. What makes the 
analysis, made for this new approach so favorable, is that it is in compliance with the new law for school and pre-
school education. We have also shared our experience in introduction and management of innovations.
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през учебната 2017/2018 в Българската образователна система стартира възможността на училищата 
да въвеждат иновации в обучението. Всеки директор, заедно с колективите си зададоха въпросът с какво 
да променим атрактивността на обучението и да облекчим усвояването на материала. над 150 училища 
стартираха иновации. Заложиха на добре позната идея, а някои на изцяло нова такава. естествено основ-
ната цел на всяко училище е ясна: да се привлекат повече ученици, да се подобри дисциплината, да се 
мотивират както учениците, така и учителите, чрез разнообразяване на формите на обучение, методика-
та, средата, а и възможност за по голяма свобода при избора и поднасяне на материала. но става ли на-
истина както трябва? какво трябва да знаем за иновациите и как да преодолеем стереотипите?

както всяка промяна, така и за тази има съпротива. Реформаторът има врагове в лицето на всички, на 
които им е изгоден стария ред. но от друга страна, регресията ще е налице, ако няма непрекъснато раз-
витие. дори и застоят е падение. 

иновацията иска подготовка:
1. „узряване“ на необходимостта и у учителите.
2. квалификация на преките изпълнители с цел придобиване на увереност.
3. Вътрешна мотивация у целия екип.
4. материална база.
5. Ясни материални стимули – външна мотивация.
6. административна, пълноценна подкрепа.
За реализирането на иновацията е необходимо да се подбере и правилния момент. не бива да е са-

моцел на ръководството, на отделна група от учители, защото не би се реализирала в пълнотата си. и не 
е сигурно просъществуването ú. има много примери за велики идеи, които директор на училище иска да 
наложи, но не се реализират именно поради това, че е пропусната гореспоменатата схема на подготов-
ка. да има иновативни училища е много добро начинание, но с какво се гарантира, че дадена иновация 
ще доведе до по-добри резултати? а ако не се получи? Резултатът ще е трагичен. иновативността в учи-
лищата се поощрява в целия ес. могат да се дадат много добри примери в скандинавските страни, в гер-
мания, естония. но всяка от тези иновации е много добре премислена и е оценен ефектът от нея в дъл-
госрочен план.

За един час един хирург, при лекарска грешка, може да убие един пациент, а за един час един учи-
тел...?

иновацията трябва да е апробирана.
Задължително е преди да се предприеме масовото въвеждане на иновация, да се проследи ефекта 

ú. да се анализират нейното действие и влиянието й в дългосрочен план. Целта е да повишим мотиваци-
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ята у учениците, но както казва питър дракър „ние не знаем нищо за мотивацията. можем да пишем са-
мо книги за нея.“ [1].

най-добрата промяна е тази, която тръгва от долу нагоре.
тук ще дам един пример. през 1998 в омг пловдив стартира школа по компютърна графика. Заложи 

се на преподавателя по изобразително изкуство и неговия професионализъм, енергия и амбиция. годи-
на след година школата се утвърждаваше. след пет години имаше вече школи във всеки випуск, а и изя-
вите не закъсняха. преподавателят, подпомогнат от колеги разработи програма за обучението, която да 
надгражда компютърните умения на учениците. след десет годишна подготовка на екип от преподавате-
ли се придоби увереност и през 2009 стартира професионална паралелка „компютърна графика“, която и 
до днес се разбива и се радва на изключителен интерес.

друг пример за иновации отдолу нагоре е промяната в учебното съдържание. В [2] е представена ино-
вативна технология на обучение за овладяване на табличното умножение и деление. авторите в своето 
изложение подчертават, че „прилагането на иновативни технологии в образователния процес променя 
облика на традиционното обучение и създава образователна среда, която от своя страна е предпоставка 
за качественото овладяване на учебния материал“.

изводите се налага сами. иновации от днес за утре, в образованието, не се правят. необходима е до-
бра подготовка. иновацията трябва да „узрее“. най-важно да има вътрешно желание у екип от учители да 
се реализира. директорът да е катализатор на този процес, а не „спирачка“. когато условията са на лице, 
то и иновацията ще е успешна. учениците имат нагласи за новости, а и правилно поведени са тези, които 
я движат по-бързо и в правилната за тях посока. имат ли цел, и то различна от тази, да се научи стандарт-
ния материал, са далеч по мотивирани.

„организациите, които са лидери в промяната, са създадени за промяна. Хората обаче се нуждаят от 
приемственост. те не функционират добре, ако средата е непредсказуема, неразбираема, непозната.“ [1]

националната програма за иновации ги дели на:
 y Различни учебни програми и/или предмети.
 y Различни методики на преподаване или материали по които се преподава.
 y Различна физическа среда. 

Бих ги разделил по други признаци, от кой се инициира иновацията:
 y директор.
 y учители.
 y ученици.
 y Родители.
 y привнесени. копиране на други познати иновации.

иновацията на директорът. седи си в кабинета и му идва „гениална“ идея. е, и това се случва, но из-
исква много повече усилие. трябва да намери съмишленици, да се обясни смисъла на иновацията. Важно 
е, да се даде свобода на екипа, сами да разработят материалите, разчета на иновацията и някак си в про-
цеса на подготовка, да я припознаят като своя. добре е сред тях да има изявен лидер, който да поддържа 
контакта с ръководството и ненатрапчиво да води иновацията в правилната посока.

най-добра е тази иновация, която произтича от желанието на някой или няколко учители, и по въз-
можност да е частично апробиран модел. тогава учителите са удовлетворени от даващата им се „трибу-
на“ и свобода да „узаконят нещо“, което е довело до добри резултати. естествено, от реализирана добра 
идея на един учител, до иновация развита и действаща за цяло училище има доста работа.

В голяма степен вече и учениците искат иновациите. те са на „ти“ с технологиите и с нетърпение же-
лаят да им се даде възможности за изяви. иновацията им дава друга, различна мотивация, променя на-
гласите за учене. макар и с по-малка вероятност, но при учениците от по-горните класове, може идеята 
да дойде и от тях. съвместно с учителите си могат да я разработят и внедрят. ефекта от такава иновация 
ще е голям, поради високата вътрешна мотивация и на двете групи.

иновациите, продиктувани от родителите, са добри, но трябва да се оцени дали те не са само за задо-
воляване на интересите на техните деца. при добро проучване и активност от страна на родителите има 
възможност да се разработи и внедри добра иновация. при този вариант е необходимо да се проучат до-
бре възможностите на учители, ученици, а и обхвата. с ясни цели и въвличането на родителските активи 
може да се получат добри резултати.

привнесените иновации, може да се получат, ако се направи оценка за възможността да се адап-
тира към учениците на конкретното училище. иновацията в едно училище е традиция в друго. но то-
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ва не трябва да е определящо, защото всяко е с различни нагласи и възможности на човешки и мате-
риален ресурс. 

друга класификация е кои са ползвателите. Винаги казваме, че са насочени към учениците, но не ви-
наги е така. В някои иновации се търси комфорта и на учители или на ръководство, а се забелязват и та-
кива продиктувани от удобството на родителите.

условия за успешно реализиране на иновативност са:
1. добра идея.
идеята да се възприеме от колектива, но част от него, като тяхна, т.е. с вътрешна убеденост. За това 

привнесените иновации не винаги са успешни.
2. обучение и самообучение. 
няма кой да ви помогне ако не си помогнете сами. самоубочението е и средството, което дава най-

голяма увереност. увереност че ще се справим и че пътя който си чертаем е правилния.
3. свобода. 
иновацията е свобода на избора – как да го направим, какво да направим и как да постигнем с малко 

ресурс големи резултати. В това число трябва да включим и подкрепата от ръководството. 
4. минимална документация.
документацията „убива“ добрия учебен процес. така е и с иновацията. представяте ли си ако за 36 ча-

са въведен нов метод за преподаване ви се наложи да пишете 36 страници обяснение и документация. 
гарантирам ви след първата година иновацията ще приключи.

5. емоция.
каквото и да е нововъведението, то трябва да гарантира една нова различна емоция не само на уче-

ниците, а и на учителите. позитивна среда за учене и развитие. една силно мотивираща емоция, която да 
увлича учениците да търсят сами знанията и да се научат как да учат.

6. успеха на иновацията зависи от ръководителя.
няма процес който да не изисква управление. и процеса на иновативност не прави изключение, да-

же изисква още по-голяма гъвкавост. необходими са компромиси и то най-вече от страна на ръководи-
теля. „..мениджмънтът /на иновацията/ има значително по-сериозна роля: да заложи правилните роли 
и процеси, да зададе ясни цели и адекватни методи за измерването им и да следи резултатите от всяка 
стъпка [1].

основните съвети към ръководителя, които трябва да следва, са:
1. определете ясно целите и основните моменти. Целеполагането, както за учителите, така и за уче-

ниците е съществен момент за успеха на иновацията.
2. избягвайте вътрешното си желание да определяте съдържанието, а оставете свобода на препо-

давателя.
3. не налагайте обученията вие, а необходимостта им да идва от преподавателите. най-добрият 

обучител са самите те, подкрепени и съвместно с вас. обученията трябва да са кратки и съдържа-
телни. именно чрез тях най-лесно може да се правят корекции в краткосрочните цели, съдържа-
ние и елементи на реализация. 

4. периодично правете анализи на постигнатото при реализиране на поставените задачи. като ви-
наги си задавайте въпросът: с какво сме подобрили ученето /учебния процес/? подобрило ли 
се емоционалното им състояние? подобрила ли се нагласата на родители, учители и ученици? с 
други думи да оцените въздействието на иновацията.

Всяка промяна е свързана с риск.
колкото мотивацията у учителите и учениците е по-голяма, толкова риска е по-малък. но това трябва 

да е вътрешна мотивация, а не наложена от директора силово и недоказала необходимостта си или не-
съобразена с възрастовата група, с истинската нагласа на учениците.

иновацията е „заразна“.
най-често иновацията стартира с група учители, които са съмишленици и убедени в правотата на 

действията си. те споделят трудностите, но и успехите. при успешно реализирана иновация другите за-
почват да се увличат и да изпитват чисто човешко любопитство. появява се тяхната вътрешна мотивация 
да подобрят работата си. Започват да се съревновават и да си задават въпросът „аз да не съм по лош от 
тях“. придобиват увереност, че и те могат и въпреки че ще им наруши комфорта се захващат. В опреде-
лени случай даже са наистина по добри от първите, защото избягват техните грешки и стъпват на опита.
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Директорът винаги се пита как ще се оценят.
оценка, да, но тази на учениците и учителите. оценката за всеки продукт, а иновацията е образова-

телен продукт, се дава от потребителя – ученика. ако тя доставя нова визия на училището и на учебния 
процес, то оценката ще е положителна. усета на децата е най-добрия показател. анализ на бланката пре-
доставена за оценка на иновацията е по скоро оценка на документацията, а не на емоцията която сама-
та иновация доставя.

изводи:
Въвеждането на иновации в съвременното образование е абсолютно задължително. те дават въз-

можност за „индивидуален“ облик на всяко училище. Безспорно дават и свобода на ученици, учители 
и ги мотивират за по-качествено усвояване и преподаване на материала. Ръководителят показва своите 
най-добри умения за анализ и управление на процесите в училището. 

след завършване на цикъла на иновациите е добре да се отчетат резултатите и ръководителите на об-
разованието да разпространят някои от най-добрите. 

сякаш в статията избягваме съзнателно въпросът за финансирането. да така е, защото такова за сега 
не е предвидено. но иновации без инвестиции ще са нещо преходно и обречено на неуспех.
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