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abstract: Hiring teachers in the secondary education system is a critical moment. The image of the school and 
the calm and positive environment for teamwork depend on the good procedure and the preparation of a team for 
the implementation of this procedure. While most companies have a human resources department that only deals 
with this, in schools this is not an option. At the same time, the overall activity at the school depends on the good 
selection. The article discusses the main problems in this process and gives models that have been implemented 
by the author in his many years of practice. This process, with the serious decline of trained pedagogical specialists, 
becomes even more critical, and it is good to have a system for selection and implementation.
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наемането на учители в системата на средното образование е един възлов и критичен момент. имен-
но от добрата процедура и от подготовката на екип по осъществяване на тази процедура зависи и ими-
джът на училището и на спокойната и позитивна среда за работа на колектива. докато в повечето от фир-
мите имат отдел „човешки ресурси“, който се занимава само с това, то в училищата няма такава възмож-
ност. а в същото време от добрия подбор зависи много цялостната дейност в училището. В настоящата 
статия ще бъдат разгледани основните проблеми при този процес и ще бъдат предложени модели, които 
са осъществени от автора и са резултат от дългогодишната му практика. този процес, при сериозния спад 
на подготвени педагогически специалисти, става още по-критичен, при което е добре да има система за 
подбор и въвеждане в работа.

при подбирането на добри и качествени млади учители трябва да се отчитат основно техните вътреш-
ни мотивационни характеристики, като желанието за работа с деца и юноши, както и формирането на 
тяхното бъдеще, и външни мотивационни характеристики, като подкрепа от страна на близки и приятели 
при избора на професията. някои от аспектите, които правят учителската професия за младите хора при-
влекателна в момента, са работното време, ваканциите и предлагането в повечето случаи на сигурно ра-
ботно място [1]. и след като започнат работа сами се убеждават, че работното време е 12 часа, ваканции-
те не са толкова големи, като тези за учениците и остава да има много добра вътрешна мотивация и удо-
влетворение от работа с млади хора.

наемането на нови служители е разход, но за дадения момент. В перспектива, след като преминат 
обучение и се впишат пълноценно в колектива се вижда, че това е инвестиция. инвестицията, носеща 
най-голямата добавена стойност, е тази, която се изразява в развитието и квалифицирането на хората, ра-
ботещи в организацията, като най-добрата е вътрешната квалификация.

търсенето и наемането на нови хора в повечето фирми се осъществява заради по-голям обем зада-
чи, някои от които са с текущ характер, а други са с проекция в бъдещето. В образованието това е преди 
всичко поради напускане на „системата“ и поради навършване на пенсионна възраст. 

често в дадена фирма или училище е налице голямо текучество. това може да бъде индикатор, че ус-
ловията на труд и фирмената култура в тази организация имат някои недостатъци. В изследвания се уста-
новява, че над 10% текучество не е „здравословно“ за организацията, а и показва лошо ръководство. но 
и твърде ниското текучество води до застой и липса на иновации. Всеки новоназначен се стреми да се до-
каже и внася „свежа кръв“ в организацията.

планирането на длъжностите е дейност по определянето на потребностите от човешки ресурси и по 
формулирането на подходящи действия за тяхното задоволяване, така че да се постигнат целите на ор-
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ганизацията, училището, детската градина. планирането е свързано с кадровото осигуряване, чрез про-
гнозиране и анализ на наличния персонал и прогнозиране на бъдещи наличности – редуциране на пер-
сонала по естествен път, пенсиониране, бременност във времеви период 1-2 години. планирането се фо-
кусира върху броя на наличните служители към момента, естеството на нужните квалификации за дости-
гане на организационните цели.

Работните места трябва да бъдат планирани, за да съответстват на мотивацията и способностите на 
хората, които ги заемат. при това планиране е добре да се използват оптимизационни модели за опреде-
ляне на броя на необходимите преподаватели и непедагогически персонал. това е преди всичко приори-
тет на финансовия мениджмънт, който всеки директор е необходимо да владее добре. 

има два подхода за планиране на работата – мотивационен подход, който е насочен към промяна на 
работните места, че заемащите ги служители да имат повече контрол, автономия, обратна връзка и въз-
можност за по-голям ангажимент към работата. В голяма степен директорът, като че ли не иска да има 
промяна, но без промени има застой. Съпротивите срещу промените могат да произтичат от: страх от не-
известното, т.е. доколко сигурни ще останат нещата с въвеждането на промяната; страх от загуба, т.е. ако 
се въведе нова иновация в училище, дали тя ще работи и как ще бъде възприета; страх от провал, т.е. с 
въвеждането на промените дали няма да се увеличи и работното натоварване [2].

Вторият подход се нарича ергономия или инженеринг на човешкия фактор, свързан с трудовите спо-
собности, да се планират задачите така, че да отговарят на способностите на отделните служители. Стре-
межът е наетият да показва признаци на отвореност за промени и да може да се моделират неговите на-
гласи към ценностната система на колектива. този подход включва преценка за точната бройка и необхо-
димост от преподаватели в даден момент.

на практика, в училищата се използва смесен подход, който произтича от натуралните показатели. 
Броят на всички часове, които ще има по учебен план в училището, се дели на 700 и се получават условни 
щатни бройки. това е броят за необходимият педагогически персонал. този брой на учители трудно мо-
же да се постигне поради трудното структуриране на програмата и хорариума часове. най-често дирек-
торите планират поне с 10% по-малко заетост според норматива, което и теоретично е най-верния под-
ход. именно теоретичните основи на финансовия мениджмънт в образованието дефинира, че максимал-
но допустимия непедагогически персонал, трябва да е до 20%, но всеки директор се стреми да се вмести 
до 15% от общия брой на работещите в едно училище. това е инженеринговият подход и нагласата ди-
ректорът да се придържа към оптималните теоретични норми за наема на персонал в образователната 
институция. другият подход – мотивационният предполага съобразяване с нагласите и възможностите на 
учащите и съответно, търсене на учител, който да се напасне с интелектуалните и психологически харак-
теристики на даден клас, т.е. учителят да се „нагласи“ към учениците, а не обратно. това често предпола-
га да се търси високо мотивиран и работлив учител за съответния предмет и съответните ученици с точ-
но определен профил и длъжностна характеристика.

много е важно, да се формулират точно и ясно изискванията към кандидатите. „те могат да се систе-
матизират в следните групи. това са изисквания към:

 y Външния вид и въздействие върху околните;
 y образование и квалификация;
 y обща интелигентност и специални умения
 y трудов стаж, житейски и“ педагогически опит [3];
 y интереси, които могат да повишат мотивацията у учениците;
 y Лична мотивационна нагласа за изява и израстване.

успешният училищен мениджър не само трябва да е добър в работата си, но и да е обграден с добри 
специалисти. най-важните качества, които търси един разумен работодател при подбора на кадри са:

професионални компететности:
 y професионалните способности – подготвеност и опит. 
 y езикова подготовка – вече владеене на английски език е задължително, но и българският трябва 

да е на ниво.
 y Свободно боравене с технологичните новости.

„меки“ компететности:
 y Личностни качества – ведрост, увереност, ясни амбиции и цели и план за постигането им.
 y мироглед и ценностна система, които да бъдат в синхрон с тези на колектива.
 y Силни личности, които да дават по голяма пълнота на колектива, а и на мениджъра.
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 y инициативност, комуникативност, позитивизъм, сигурен партньор, отворен за работа в екип и за 
обучения през целия живот.

Важна е комбинацията между професионални и „меки“ компететности. много често, ако „меките“ 
компететности са налице, се преодолява недостигът на професионални. Липсата на целия набор от про-
фесионални качества дори може да бъде предимство, тъй като те могат да бъдат доусъвършенствани в 
процеса на обучения и по този начин съответния професионалист да се напасне според изискванията на 
самото училище. но обратният вариант, т.е. ако налице са професионални умения, но липсват „меки“ 
компетентности, е по-ненадежден и непредпочитан от повечето мениджъри.

В определеното за провеждане на подбора място и време се явяват кандидатите пред определена-
та комисия. Физическото присъствие при подбор на учители е задължително, защото се оценява и тяхна-
та комуникативна способност. 

комисията, съобразно вътрешните правила за подбор, е подготвила и актуализирала оценъчни кар-
ти, с които разполага всеки член от комисията.

Формулирани са и е дадена тежест на определени фактори, които влият при подбора – степента, на 
която ще се преподава, очаквания на изхода, спецификите на учениците, на които ще се преподава, въз-
можности за подкрепа, родителски амбиции, извънкласни форми, имидж и др.

пълният формат на подбора на педагогически персонал е:
1 . документна допустимост до участие в подбора. това се прави предварително и съответно се опо-

вестява, когато се допускат или не кандидатите. ако не се допускат, се изяснява и конкретизира 
нарушението. най-честото е липса на учителска правоспособност или непокриване на някои дру-
го изискване, като например – минимална образователна степен магистър. големият фонд от кан-
дидати гарантира , че ще бъде налице избор в процеса на наемане. пресяването на повече хора 
от трудовите биографии е процес, с които се достига до най-добрия избор [4].

2 . анкета – тест за пригодност за работа в екип. много често създава спорове какво и до каква сте-
пен измерва, валидността на теста, точност на преценката, обективност към конкретното място. 
ако тестът е валидизиран и стандартизиран, то има доста добра степен на достоверност и показ-
ва значително добри резултати. 

3 . интервю /субективно, но при провеждане от комисия и не толкова/– диагностично, най-важни-
ят елемент, без който не може да бъде назначен учител. показва комуникативните възможности 
на кандидата и неговите нагласи. то има основна цел: да осигури както на интервюиращия, така 
и на кандидата възможност да получат информацията, от която се нуждаят, за да вземат най-до-
брото решение [4].

4 . дидактическа или методическа разработка, показваща професионални умения и знания. това мо-
же да се проведе в писмен или устен вид.

най-често директорите, за да облекчат процедурите, провеждат само интервю. В него и работодате-
лят, и комисията, от една страна, и кандидата за работа, от друга страна, имат кратко време да предста-
вят: изискванията и очакванията си (комисията), възможно най-добрите си страни на своя характер и про-
фесионални знания и умения (кандидатът).

най-честият въпрос, който си задава ръководителят, е: опит срещу мотивация? 
За да няма разминаване между очакване и предлаганото от кандидатстващия, е необходимо пре-

ди започване на подбора, директорът да запознае кандидатите с изискванията и очакванията, които той 
има от тях.

от гледна точка на комисията, която е колективен представител на директора и на целия колектив, 
всеки член оценява кандидатите в отделна контролна карта, като с допуснатите кандидати се провеж-
да целенасочено събеседване с насочващи въпроси с цел получаване на по-пълна информация относно 
качествата, уменията и опита на кандидатите, с оглед на по-точна преценка на тяхното бъдещо трудово 
представяне. Важен момент при интервюто е хората, които са в комисията и директорът, да умеят да раз-
читат езика на тялото, т.е. мимики, жестове, пози и интонация, бързината на реакциите и чувството за ху-
мор.

Винаги, когато се кандидатства за работа, кандидатът трябва да е наясно със своите способности уме-
ния и с представата си дали може да изпълни изискванията на организацията, в която кандидатства и ако 
не, дали може в последствие да се справи с тях, в случай че бъде одобрен за работа. добър подход е ди-
ректорът предварително да запознае кандидатите с абсолютно точните им задължения, както времеви, 
защото учителя не е ангажиран само и единствено с прякото преподаване на учебния материал, а има и 
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други задължения, които в определени случай времево са поне още толкова. Ясно да постави какви са 
очакванията му.

учителят трябва да притежава много от следните характеристики като стандарт за професионални 
умения:

 y способност за изграждане и поддържане на отлични работни взаимоотношения;
 y добра преценка и дипломатичност; 
 y добри комуникативни способности и умения и работа в екип;
 y добра писмена култура;
 y високи морални качества;
 y желание за принос към екипа; 
 y висока професионална етика; 
 y уважение както към гражданите, така и към колегите;
 y организационни умения, готовност за подготовка на изявени ученици.
 y работа с ученици за участие и заемане на призови места в общински, областни, регионални, нацио-

нални и международи състезания, конкурси и олимпиади.
но учителят трябва да оценява и рисковете на професията, някои от които са:

 y Липса на стресоустойчивост – дистресът в организацията, породен най-често от много и най-раз-
лични ситуации, към които учителят трябва бързо да се адаптира, т.е. да владее изкуството за прев-
ключване от една ситуация в друга, осъзнавайки реалността и отдадеността на целта. много често 
стресът в училище се поражда от високите трудови изисквания – изисквания на задачата, ролеви 
изисквания, междуличностни изисквания. Същевременно стресът на работното място може за се 
прояви и под формата на нетрудови изисквания като лични и семейни обстоятелства [2].

 y конкуренция – целите стават все по-високи и цената е продължителен работен ден дори и след на-
пускане на работното място. екстремалният стремеж за високи постижения би довел до синдром 
на бърнаут – професионално прегаряне. понякога то е самопричинено, но в много случаи е в резул-
тат от културата на работното място. проявява се с по-слабо удовлетворение от работата, намалена 
отдаденост на училището и силно намерение да се „прави нещо различно“ [4].

 y демотивация – неефективност в работата, отсъствие на личен принос, липса на самоувереност и 
настойчивост, трудови или длъжностни несъответствия, липса на обратна връзка за резултата от 
труда, неясни цели и задачи, несъответствие между отговорности и права.

 y ,,Работа на всяка цена“ за задоволяване на материални потребности.
очаквания от кандидатстващия към работодателя:

 y Ясни правила на работа;
 y открита комуникация;
 y умение за екипна работа и методическа подкрепа;
 y материални поощрения;
 y добра техническа и материална база – нов тип работна среда с всички възможни технически сред-

ства;
 y Ясна цел и методика за постигането й;
 y условия работещите да се чувстват свободни и щастливи;
 y Възможности за участие в проекти и комуникация със сродни училища;
 y колективен живот – организиран и смислен;
 y да липсват конфликти, както между колеги, така и с родители и ученици.

умението за представяне на интервю е свързано с индивидуалните умения за комуникация и психо-
логически нагласи. при учителите това е не само задължително, защото това си умение те ще го използ-
ват ежедневно пред учениците и родителите, както и пред своите колеги, а и то трябва да е на много до-
бро ниво. при провеждане на подбор именно това умение се оценява най-високо.

от друга страна, може да не стигне до интервю, ако кандидатстващият не си оформил подходящо до-
кументите. именно от правилното документално представяне се придобива и първата престава за чове-
ка. нещо като „по дрехите посрещат, а по ума изпращат“. тук по добре оформените документи посрещат, 
а по добрите комуникативни умения изпращат /в случая одобряват за работа/. документите, които под-
готвя всеки кандидат, са: Заявление, мотивационно писмо, автобиография. малко, но достатъчни за да 
се придобие първо впечатление за човека. За това е добре да се спазват основните правила за писането 
на тези документи.
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наемането на хора с отношение, а не с квалификация на хартия. автобиографията е лист хартия, да-
ваща някаква представа за човека, но трябва да се да се чете между редовете. един добър въпрос, кой-
то е добре да се зададе на интервюто е „какво не е написал, кандидата в нея?“. много често директорите 
избират хора, които идват от други професии с нагласа, че ще донесат със себе си един друг по-иновати-
вен приложен подход. даването на шанс на млади и хора с по-малък опит винаги се отплаща с реципроч-
но доверие от наетите учители.

заключение
За повишаването на качеството на българското образование е необходимо да се подбират добри 

професионалисти, които да повишават ефективността на образователния процес, да са отдадени на про-
фесията си. потребностите на учениците непрекъснато се променят и затова са необходими и съществе-
ни промени в професионалната квалификация на учителите в няколко направления – предметно, кому-
никативно, психолого-педагогическо, технологическо и т.н. учителят, на когото основната цел е да научи 
учениците как да учат през целия си живот, да им създаде модел за това, лично той трябва постоянно да 
се учи и надгражда да се самоусъвършенства. Системите на училищното образование са ефективни, кога-
то разбират, че единственият начин да се подобрят академичните резултати на учениците е да се повиши 
качеството на преподаване с разнообразяване на методи и подходи. Важни са добрият подбор на пре-
подаватели, а също така и развитието на преподавателите: оптимизацията на взаимодействието между 
преподаватели и ученици, организация на обучението на преподавателите, силното ръководство на учи-
лището, което да създава условия за развитието на учителите. и всичко с ясна визия да направим учени-
ците успешни по най-добрия начин. правилния подбор на точните хора в която и да я фирма, включител-
но и в училището е основния фактор за добрият ѝ имидж. В ситуация на липса на кадри тази задача не е 
лека. но с добри мотивиращи дейности се постига. 
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