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Abstract: in recent years, the issue of motivation of young people to choose the teaching profession has be-
come increasingly relevant in our country, given the shortage of teachers in many settlements. there is a lot of 
research on this motivation in the world, but there is little research related to the influence of school organiza-
tional culture on the choice of pedagogical career. the aim of the article is to describe how the career orienta-
tion towards the teaching profession is changing and how the school organizational culture influences and copes 
with this process.
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през последните няколко години министерството на образованието положи значителни усилия да 
подобри имиджът и статуса на учителската професия в нашето общество. например, в националната 
стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 се предвижда разработване на система от 
стимули, които да насочат младите хора да изберат специалности с педагогически профил: финансови 
стимули, стажове, условия за ускорено професионално развитие, програми за млади учители, осъвреме-
няване на технологиите за работа, осигуряване на подкрепяща и стимулираща израстването среда и др. 
голяма част от заложените стратегии и политики на мон започнаха да дават резултати и е налице увели-
чен интерес към тази професия при младите хора. необходимостта от качествен педагогически персонал 
е заложена в различни стратегии и все пак са налице трудности при голяма част от училищата, когато за-
почнат да набират и подбират нови служители в областта на училищното образование. изискванията към 
днешните учители са високи: много млади хора не успяват да издържат на множеството предизвикател-
ства в тази система и се ориентират кариерно в друга насока. голяма част от преподаващите учители са в 
предпенсионна възраст, но това е тенденция не само у нас, а в цял свят [1, 2].

Мотивационни фактори при избора на учителската професия
едно по-мащабно проучване, свързано с факторите, които мотивират/демотивират младите хора да 

се ориентират към учителската професия, би могло в голяма степен да подпомогне в изготвянето на пра-
вилните политики, свързани с привличането на млади и талантливи кадри в тази професия. нужна е оп-
тимизация и увеличаване на интереса към педагогическите специалности и това е една от приоритетните 
цели в изготвените от европейския съюз образователни политики и стратегии. Целта на подобни страте-
гии е да предложат решение както в краткосрочен план, така и в дългосрочен за подобряването на прес-
тижа и привлекателността на учителската професия, подмладяване на учителския персонал, спиране на 
текучеството в тази сфера и задържането на талантливи и високомотивирани педагози. За постигането на 
тези резултати обаче е нужно да се проведе изследване на мотивацията на студентите, които изучват спе-
циалности, даваща им учителска правоспособност, а също така и начинаещи учители [3, 4].

някои автори като Coldwell цитират изследвания, които установяват, че има пет фази на кариера:
 y Започване на кариера;
 y  стабилизиране;
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 y  нови предизвикателства/заплахи;
 y  достигане до професионално ниво;
 y  последна фаза [5].

същият този автор провежда множество интервюта с учители и установява, че има две измерения 
при избора на учителската професия:

 y  ориентация към преподаването като кариера – учителите разглеждат преподавателската дейност 
като дългосрочна перспектива. тези учители, които имат подобна ориентация, в първата година 
от своето стартиране, е по-вероятно да възприемат преподавателската дейност като краткосрочна 
перспектива, но на третата година учителите, които биха искали да останат да преподават в дълго-
срочен план се увеличават значително спрямо първата година, а тези, които гледат на нея като вре-
менна работа, драстично намаляват.

 y  ориентация към повишение и поемане на допълнителни отговорности – стремежът на учителите 
да растат в училищната йерархия и да се стремят към ръководните позиции. тук авторът установя-
ва, че в третата година от преподаването си учителите от прогимназиален и гимназиален етап на 
обучение са по-склонни да се стремят към мениджърските позиции в училището. тази тенденция е 
по-силно изразена при мъжете [5].

мотивите за избор на учителската професия могат да бъдат външни (влиянието на близки и прияте-
ли, условия на труд, престиж) и вътрешни (желанието за работа с деца, желанието да се помогне на дру-
гите, способност за въздействие, преподаване на любим предмет, връзките и взаимоотношенията с дру-
гите и т.н.) [4, 6]. В национален аспект все още няма систематизация на различните аспекти, които засягат 
избора и решението да работиш като учител.

някои изследвания установяват, че мотивите на студентите, които изучават педагогически специал-
ности, свързани с преподаването в начален етап на обучение, са свързани с децата, докато бъдещите учи-
тели от прогимназиален и гимназиален етап на обучение посочват други фактори и мотиви за своя из-
бор да работят като учители [7]. тези резултати са свързани и с някои полови различия [8]. учителите от 
мъжки пол са по-склонни да работят с деца от прогимназиален и гимназиален етап на обучение, дока-
то в повечето страни началните учители са предимно от женски пол [9]. мотивационни фактори като за-
плащане, сигурна работа, възможност за съчетаване на работа и семейство, препоръките и насоките от 
други хора се явяват външни [1, 2]. няколко проучвания установяват специфични за дадена страна разли-
ки в мотивационните модели на бъдещите учители [10]. Различните политически системи и администра-
тивни процедури могат да бъдат от особено важно значение, например различията по отношение на за-
платите на учителите, условията на труд, взаимовръзката учител-ученик и работното натоварване. дока-
то заплатата на учителите в някои източноевропейските страни, като украйна, Румъния (доскоро и в Бъл-
гария), то тя е доста висок в западните страни като швейцария и германия. сигурността в работата също 
е важна: в страни като германия и Румъния, учителите са държавни служители и не могат да бъдат лесно 
съкратени или уволнени, освен ако не са извършили някакво престъпление. но в други европейски дър-
жави като швеция и швейцария, учителите могат да бъдат наемани и уволнявани също толкова лесно, 
както и другите служители [11].

продължителността на работния ден също е важен фактор, когато се разглежда мотивацията на мла-
дите хора, когато избират учителската професия. В някои западноевропейски страни учителите работят 
по 45-50 часа седмично, в други страни като България, Румъния работното време е доста гъвкаво. 

Влиянието на училищната организационна култура върху избора на учителската професия
изборът на професията учител представлява един комплекс от много фактори. В повечето страни ин-

ституциите, които се ангажират с наемането на учители имат намерение и цел да оптимизират качество-
то на преподаване, което да доведе до подобряване на резултатите от обучението на учениците. ето за-
що те акцентират върху качеството на учителите. тук трябва да се вземе в предвид, че във всяко училище 
работят различни учители, които имат различни цели, идеи, стремежи, амбиции, ценности, способности 
и умения и че тези различия могат да бъдат важни в кариерните амбиции на учителите, развитието и ан-
гажираността им към учебния процес [12].

Всички тези различия на учителите, които имат помежду си, се интегрират по един или друг начин от 
типа училищна организационна култура. организационната училищна култура е основен фактор, влия-
ещ върху нагласите и поведението на учителите [13]. тези нагласи са от решаващо значение за иноваци-
ите, подобряването на дейността на училищата [14] и постиженията на учениците [15]. изграждането на 
здрава училищна култура в голяма степен задържа и увеличава мотивацията на работещите в нея учите-
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ли да работят в нея. някои автори я определят метафорично като „лепило, което свързва и гради смисъл“ 
[16, 4]. В редица западни страни се установява, че училищната култура е свързана с организационния ан-
гажимент на учителите към учебния процес и тяхното благополучие. последните два фактора се считат 
за основополагащи за изграждането на организационна ефективност и постигане на подобрение в учеб-
ната дейност [17].

училищната култура представлява начина, по който хората възприемат, мислят и чувстват всичко, 
свързано с училището. по-конкретно, някои автори определят училищната култура като „основни допус-
кания, норми и ценности и културни артефакти на училището, което се споделя от членовете на учили-
щето, които, на свой ред, влияят на функционирането и живота в училището“ [18]. училищната култура 
се проявява в мероприятия, обичаи, истории, начини на живот и др. тя е тясно свързана със стабилното 
и непрекъснато развитие на училището, удовлетвореността от работата на персонала и определянето на 
цели (краткосрочни и дългосрочни). В училищната култура влизат интеракциите между групите, екипите 
и колективите, от една страна, и от друга – отделните индивиди в нея [1]. 

понятието „училищна организационна култура“ е комплексно, но основните съставки, изграждащи 
този термин са: целева ориентация, лидерство, способност за единодушно и колективно вземане на ре-
шения от членовете на училището, формални и неформални отношения между учителите, иновационна 
ориентация и благополучие/удовлетвореност от работата [14].

някои учени определят шест последователни действия, които образователните институции могат да 
приложат, за да създадат благополучен климат и култура в училище: разработване на програми и иници-
ативи за подпомагане на добър работен климат; създаване на норми, които насърчават взаимното ува-
жение и доброто поведение; прилагане на ефективна комуникация и информационни системи; поддър-
жане на високи ценности и принципи и гаранция за това, че те са изградени и моделирани от всички учи-
лищни служители, и по-специално от директорите; уверение, че действията на лидерите поддържат же-
лания климат и култура; и разработване и прилагане на такива политики и правила, които хората добре 
осъзнават и споделят 1.

едно изследване, проведено от Л. Бабакова и и. старибратов сред 80 учители, установява, че са нали-
це четири типа училищна организационна култура:

 y иновационна култура. новаторството и новите идеи в образователната сфера създават нови благо-
приятни възможности и именно такива резултати съчетават в себе си базисни индикатори за рен-
табилност и ефективност. иновационната организационна култура е социална среда, която създава 
и поддържа условия за развитие на творческия потенциал и добри взаимоотношения между учи-
телите в училище. такава култура предполага определяне на поведението на учителите в развитие-
то на училището, мотивиране на сътрудниците и придаване на увереност, че техните предположе-
ния по създаване на нови методики или технологии на преподаване ще бъдат не само подкрепя-
ни, но и поощрявани. 

 y култура на структурираност и формални взаимоотношения. тя способства за проявата на следните 
поведения: персоналът на училището се ориентира в своите дейности на ценности и твърди убеж-
дения, знае средствата за постигане на целите; наблюдават се добри колегиални отношения във 
всички нива на управление; мотивацията на училищния персонала зависи от резултатите на труда, 
самостоятелността в работата, участието във взимането на управленски решения и тяхната ефек-
тивност; авторитети се явяват учители и служители с висок професионализъм, ниво на развитие на 
компетентността и качеството на изпълнение на работата; учителите и останалите служители в учи-
лище се чувства като част от системата, знаят своята роля в постигането на целите. 

 y култура, ориентирана към човешкия ресурс. За наличието на добри и колегиални взаимоотноше-
ния на микро ниво се предполага, че комуникацията е на подобаващо ниво и на макро ниво т.е. за 
развитието на култура на човешки ресурс се очаква, че взаимоотношенията от страна на админи-
страцията спрямо останалия персонал в училище не са просто формални, а имат по-скоро открит и 
прозрачен характер. 

 y културата на ефективност и постижения, В съвременното българско училище високо се цени ефек-
тивността и постиженията, свързани с учебната дейност, които са свързани с разработване на нови 
и успешни методики на преподаване, творческо решение на проблемите, внедряване на успешни 
чуждестранни практики и знания [19].

Всички тези различни типове училищна организационна култура би следвало да имат изградени мо-
дели и стратегии за подбор на млади кадри, които лесно и гъвкаво да се внедрят към типа училищна кул-



98

Образование и технологии 12/2021

тура и климат. училищната култура, ориентирана към иновации, ще функционира оптимално, ако в нея 
работят хора, които са готови да дават нови предложения за подобряване на учебния процес. начина-
ещите хора, които са се ориентирали към подобен тип организационна училищна култура, биха били мо-
тивирани да работят в такова училище, ако имат идеи и визия за промяна на наложените до момента 
принципи и правила в преподаването: нови методи на преподаване, различни подходи, които биха опти-
мизирали учебния процес. училищната култура, ориентирана на човешкия ресурс, е насочена към ясни-
те и топли взаимоотношения в целия персонал. училище с подобен тип организационна култура подбира 
начинаещите кадри според това доколко биха се интегрирали върху наложените взаимоотношения. на-
чинаещите учители, които избират училище с такава наложена организационна култура, са мотивирани 
да работят в него заради добрите колегиални отношения и приятелски климат. училище с наложена кул-
тура на структурираност и формални взаимоотношения би функционирало добре, ако в него работят хо-
ра, които спазват създадената йерархия и правила. потенциалните кандидати за работа в такова учили-
ще са добре организирани професионалисти, които следят за спазването на наложените правила и сле-
дят те да бъдат правилно прилагани. училище, чиято организационна култура е ориентирана на пости-
женията, ще търси потенциални кадри, чиито методи на преподаване. основната функция и отговорност 
на ръководството и администрацията в училище е да насърчават нарастването на ученическата успевае-
мост, да управляват техния личностен потенциал, да развиват и подкрепят учителите, да използват всич-
ки възможности да ръководят високата ученическа успеваемост и да построят култура на високи очаква-
ния и у възрастните, и учениците. съответно те ще набират персонал, който да работи усилено и да под-
готвя учениците за олимпиади и конкурси, в които да се представят добре.

В заключение настоящата работа има за цел теоретично да опише една актуална тема, свързана с 
трудностите при подбиране на млади хора, които тепърва се насочват към учителската професия: мотива-
цията за избор на преподавателска кариера и влиянието на типа училищна организационна култура вър-
ху този процес. За задържането на младите кадри по-продължително време в училище е важно още при 
подбора те да знаят какъв тип организационна култура е изградило училището, в което кандидатстват. 
освен заплащане, сигурна работа, желание за работа с деца, гъвкавостта на професия, трябва да се от-
чете и училищната организационна култура, защото попадането в подходящ работен климат може да се 
окаже основополагащ фактор за избора на правилната кариера и приемането на училището като „втори 
дом“ при младите хора, които тепърва ще навлизат в тази професия.
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