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Abstract: the roles of the headmaster in the modern educational organization determine the vision and mo-
tivate the team to introduce new innovations . in the management process and in the application of its technolo-
gies, the headmaster can approach this with their management competencies . from the management style of the 
headmaster of the kindergarten depends the establishment of the professional community, in which every educa-
tional specialist combines their efforts, in order to achieve common goals and the multiplication of good practices . 
innovation in the implementation of the educational program is based in the introduction of an afternoon rest or 
quite regime for the children in the fourth age group . this contributes to overcoming the negative emotional peri-
ods amongst children that do not want to sleep . the discomfort for these children is being replaced with a stimu-
lating environment by implementing forms and methods that suggest children helping one another .
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думата компетенции се използва в мениджърската практика в две значения – от една страна като об-
хват на правомощията, и на второ място като способност, квалификации за изпълнение на задачата [1] . 
от това определение се очертават две равнища на термина компетенции: компетенции, получени отвън, 
от някой друг (принадлежност към нещо, правомощия, отговорност) и компетенции, получени отвътре, 
от самия себе си (квалификации, способности, умения) . към тези определения Ф . Хроник добавя трето из-
мерение – мотивацията . така се очертава триадата „мога“ – „умея“ – „искам“ [1]:

 y има възможност в дадена ситуация да има определен вид поведение . Според това разбиране за 
компетенциите директорът може да извърши определена промяна, тъй като за това има законови 
или други правомощия .

 y притежава качествата, способностите, знанията, уменията и опита, необходими за подобно пове-
дение . Следователно директорът знае как да направи промяната и е в състояние, т . е . умее да пла-
нира отделните стъпки за нейното осъществяване .

 y мотивиран е да използва подобно поведение . директорът сам желае да извърши реформата, не е 
принуждаван от външни обстоятелства, или външните обстоятелства му оказват влияние само в на-
чалото и впоследствие той приема промяната като своя собствена . Задължение на директора в об-
разователната институция е в изпълнението на различни дейности, обобщени в три роли: ролята на 
лидер или ръководител, ролята на мениджър и ролята на възпитател . Според и . троянова разделя-
нето на ръководните функции под формата на определени роли позволява да се осъзнае неизбеж-
ността на различни видове дейности на директора и фактът, че те се отнасят към различни области .

В ролята на лидер той определя визията, в идеалния случай съвместно с останалите членове на учи-
телския колектив . освен това мотивира подчинените си за изпълнението на тази визия и чрез постоянна 
комуникация с тях получава обратна връзка за дейността си, като осигурява необходимото развитие на 
учителите . В рамките на лидерската си роля подготвя последователи, създава у подчинените си импулс 
за извършване на желаната дейност . 

В ролята на мениджър – изпълнява основните мениджърски функции . директорът носи отговорност 
за това учебното заведение да предоставя образование и образователни дейности в съответствие със за-
кона и учебните програми, а освен това носи отговорност за научното и педагогическо равнище на обра-
зованието и учебните дейности .
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В ролята на изпълнител директорът изпълнява пряката му педагогическа дейност, възложената му от 
закона .

Ролята на мениджъра, в контекста на стратегическото планиране според иван иванов, включва из-
граждането на общ поглед върху образователната организация, планирането, организирането, ръково-
денето, контролирането и оценяването на стратегическите дейности [2] .

основите задачи на мениджъра са свързани с изграждане на мисията и визията, дефинирането на 
стратегическите цели, формулирането на стратегията, изборът на стратегии, въвеждането на стратегия, 
контролирането на стратегията, оценяването на стратегията . В този смисъл авторът очертава и главните 
аспекти по посока на мотивацията на персонала за нови дейности, стратегическите насоки, стратегиче-
ското развитие и усъвършенстването на стратегическите промени . едновременно с това мениджърът из-
пълнява „навигираща“ роля, когато организацията трябва да поеме по нов път . 

обикновено се приема, че вътрешните организационни процеси в една образователна организация 
съответстват на дейностите по прилагането на програмата и дейностите свързани с начина, по който се 
вземат решения за целите . В изследванията се набляга на факта, че организацията на едно училище /об-
разователна институция/ показва: по какъв начин се планира и прилага учебната програма; по какъв на-
чин взаимодействат по между си професионалисти, непрофесионалисти и ученици [3] .

при реализирането на процеса на управление и прилагането на управленски технологии директо-
рът на образователната институция може да подходи със своята мениджърска компетентност . „по своя-
та същност понятието „компетентност“ в сферата на бизнеса и управлението е свързано с показателите 
за трудово представяне и поради този факт получава широка известност и приложение в съвременни-
те теории за обучение на мениджъри“ [4] . В литературата съществуват множество определения и кон-
цепции за компетентността . под компетенция се разбира поведенческа характеристика, описваща опре-
делени знания, умения и навици, а под компетентност сбора от равнищата на тези компетенции, позво-
ляващи ефективно да се изпълнява управленската дейност [5] . друга срещана дефиниция определя ком-
петентността като „стандартизирани изисквания“, на които трябва да отговаря един човек, за да изпъл-
нява определена работа1 .

За успешното изпълнение на основните си задължения и за реализиране на правата си директорът се 
нуждае от специфична подготовка, за да може да ръководи, наблюдава, контролира и оценява дейност-
ите и процесите в образователната институция [6] . Светлозар Вацов счита, че директорът трябва да по-
знава различни управленски методологии, стратегии и подходи и да владее технологии и техники за уп-
равление:

 y прогнозиране на бъдещето в момент, в който никой не се наема да дава прогнози;
 y определяне на стратегически посоки за развитие на институцията в условията на динамични про-

мени в традиционните нагласи;
 y осъществяване на съществени организационни промени и преодоляване на натрупаната рутина;
 y управление на сложни нововъзникнали организационни функции като управление на информаци-

ята и знанието;
 y управление на взискателни и информирани служители, работещи квалифициран умствен труд;
 y Балансиране между днешното оцеляване и бъдещо развитие на образователната институция;
 y осигуряване на баланс между заинтересованите страни- деца, родители, учители, потребители и 

партньори, държавни институции и регулативни органи, общности и социални организации .
на форум по управленско образование, проведен в Банкок през 2002 година са представени 27 ос-

новни професионални компетенции, разпределени в четири основни категории, характеризиращи упра-
вленската компетентност [6]: концептуални, организационни, комуникационни и междуличностни .

Според Балкански мотивацията на персонала е ключова компетентност, която е необходимо да при-
тежава директора . тя започва от избора на стратегия за иновационно поведение . авторът счита, че целе-
насоченото управление и обслужване на образователните промени изискват активното ангажиране на 
всички педагогически кадри, създаването на чувства за сигурност и доверие в търсенето на новите пъ-
тища за развитие на училищните организации, преодоляване на страха от неопределеността и неизвест-
ността и стимулиране на увереност за работа в такива условия, формиране на готовност за лична иници-
атива и отговорност [7] . 

по проблема за мотивацията на учителите проф . динко господинов посочва и факторите на средата, 
които класифицира по следния начин: фактори на външната училищна среда- социален статус на учител-
ската професия, политики на мон, социални фактори; вътрешно училищни фактори- заплащане, органи-
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зация на работа, тип лидерство на ръководителя, материална база, оценяване на трудовите постижения, 
отношения с колегите, децата, родителите [8] .

Според проф . д-р Янка тоцева ролята на директора е да бъде двигател за създаването на нова култу-
ра, ориентирана към придобиване на ключови компетентности, която да намери израз в: разчупване на 
средата, мотивация на екипа, подкрепа на иновативните и творчески решения, отказ от административ-
ните подходи и от формалния контрол, управление на качеството, грижа за квалификацията и за кариер-
ното израстване, обективен анализ на резултатите, подкрепа на постиженията, привличане на родители-
те като най-верните съюзници за постигане на качество [9] .

на второ място идва задачата за промяна на образователната среда, която следва да е ергономична, 
защитена, сигурна, мотивираща, за да се превърне образователната организация в ефективно работеща 
и динамична система . Ролята на директора за промяна на образователната среда е да мотивира педаго-
гическите специалисти: да развиват дух на предприемчивост и новаторство, да разнообразяват методите 
на преподаване, да използват дигиталните технологии в учебна среда, да използват алтернативни фор-
ми на оценяване, да решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес чрез 
прилагането на иновативни практики, да мултиплицират успешните модели .

на трето място, според тоцева, основна задача на директора е да помогне на педагогическите спе-
циалисти да осмислят своята нова роля по отношение на:

 y самостоятелното или екипно планиране на дейностите, чрез които образователните цели придо-
биват практическа насоченост;

 y използването на междупредметни връзки и интердисциплинарни подходи, чрез подбор на дейнос-
ти за прилагане на знанията в практиката;

 y управлението на учебния процес не толкова чрез информирането, а чрез консултирането на учени-
ците и фасилитирането на учебните дейности;

 y отчитането на постиженията, аргументирането на комплексната оценка и планирането на подкре-
пящи мерки при необходимост;

 y изграждането на увереност у учениците за използване на придобитите знания за решаване на раз-
лични по сложност проблеми;

проф . Божидар ангелов счита, че са налице достатъчно ясни доказателства, че качеството на преду-
чилищното образование зависи до голяма степен от уменията и ефективността на ръководните кадри в 
него, т .е . ентусиазмът, страстта към работата, вдъхновението и уменията за отстояване на собствените 
идеи са сред най-ценните качества на ръководните кадри, работещи в сферата на предучилищното об-
разование [10] . 

С очертаване на тези умения на директора целим да разкрием значителната му роля в процеса на ръ-
ководене на организацията, на процесите в нея, а така също и отговорностите, които поема по отноше-
ние на развитието й .

проф . Янка тоцева дефинира, че иновацията е целенасочена, планирана и контролирана промя-
на, чрез която се решават организационни и съдържателни проблеми в различни области на човешката 
практика, а чрез педагогическата иновация се решават организационни и съдържателни проблеми на об-
разованието в една определена образователна област (отделна занималня, детска градина, класна стая, 
училище, образователен регион, образователна система) . иновацията е синоним на нововъведение или 
новост2 .

В сборник „Съвременното образование – мисия и визия“ проф . невена Филипова дава следната фор-
мулировка: „иновациите в образованието трябва да се разглеждат в светлината на развитието на педаго-
гическата наука и практика . не бива да пропускаме и това, че днешните иновации имат връзка и прием-
ственост с опита от миналото . Същевременно, иновациите в образователната система предполага разра-
ботване на нови технологии за управление на училището и неговото развитие . това налага преосмисля-
не на традиционните и устойчиви опори, и наред с това насочване към все по-налагащите се иновацион-
ни тенденции за осъвременяване цялостната философия на изграждане, функциониране и управление 
на образователната система .“ 3 .

могат да се очертаят причини, поради които се променят начина на приложение на иновациите в об-
разователните институции [11]:

 y предприемчивият дух – носители на иновации са онези организации, които са в състояние успеш-
но да прегърнат предприемаческа енергия, отношение и страст . мислейки по различен начин, пре-
дизвикателни конвенции, интелигентно поемане на риск, съвместна работа, те не само отразяват 
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тези предприемачески идеали, но и ефективно поощряват този дух в организациите . Резултатът е 
успешни проекти, които имат трайно, положително организационно въздействие .

 y по-добри решения срещу повече идеи – доброто мислене е подчертано най-лесната част от ино-
вационния процес . успехът се дължи не на големия брой идеи, които можем да генерираме, а в 
способността за ефективно оценяване, приоритизиране и преместване на най-значимите възмож-
ности чрез организацията, в комерсиализацията и в крайна сметка в пазара . най-добрите решения 
трябва да вдъхновят екипа, да доставят удовлетворение на крайния потребител и да покажат по-
тенциалната възвръщаемост на инвестициите, за да оправдаят развитието .

 y иновацията е повече от продуктите – те са фокусирани изключително върху разработването на но-
ви продукти, или се създава или се прилага технологична характеристика . иновациите са много 
повече: потребителски прозрения, развитие на марката, маркетинг, бизнес анализи и стратегии . 
Хората и подходите, които насърчават сътрудничеството, вдъхновяват вълнуващо ново мислене и 
предлагат решения, които могат да бъдат предприети .

 y персонализиран подход – уникалните бизнес ситуации изискват уникални решения – така че дока-
то добре дефинираният процес и хилядите успешни глобални проекти информират нашия подход, 
всеки ангажимент е силно персонализиран . необходимо е разработване на обширен набор от ин-
струменти за адаптиране и методологии, които най-добре отговарят на специфичното предизвика-
телство .

анализирайки процеса на въвеждане на иновациите можем да посочим твърдението на проф . Янка 
тоцева . Според нея иновациите „отгоре-надолу“ са подходящи за радикална и бърза промяна . те позво-
ляват по-добро планиране и направляване на промяната . могат да бъдат в съзвучие с интересите на по-
вече социални групи и институции, които са заинтересовани от развитието на образователната органи-
зация и образователната система . недостатъците им се свързват с това, че успехът им до голяма степен 
зависи от способностите на управляващия апарат, от субективното мнение и нагласи на вземащите ре-
шения и от това колко често се прави замяна на иницииращите промяната лица при различните избори . 
този тип иновации може да не получат необходимото разбиране по места . Възможно е вместо желание 
и добра мотивация за работа да се получи отпор или прикрита съпротива . иновациите „отдолу-нагоре“ 
са израз на самоинициатива . те по-лесно пораждат чувство за съпричастност във всички членове на еки-
па, който ги разработва и внедрява . при тях може да се използват широк кръг от знания и умения, защо-
то най-често са наистина плод на екипни взаимодействия . те са по-подходящи за постепенна промяна и 
трудно могат да доведат до радикални промени . процесът на тяхното внедряване може да бъде нестаби-
лен и непредвидим, без подчертани приоритети . Субективизмът на взетите решения също не им е чужд . 
Разработването и внедряването на такива иновационни модели на дейност може да отнеме много вре-
ме, а ползата от тях също зависи от структурата и културата на образователната организация . авторка-
та посочва също, че всяка иновация поражда съпротива . причините за това са: иновативните модели са 
външно наложени промени от по-висшестоящ орган; неправилно разбиране на ситуацията или различна 
оценка на ситуацията от страна на учители, родители, ученици и директори; прекалено лични интереси, 
които могат да бъдат ощетени при иновационната промяна; умора от промените, когато те са прекалено 
чести; недоверие към източника на промяната4 .

проф . галин Цоков очертава нивата на иновации, в съответствие с тяхната сложност, времето необхо-
димо за тяхното осъществяване и необходимите усилия 5:

 y 1-во ниво на иновации . промяна в квалификацията на педагогическия персонал . членове на педа-
гогическия персонал могат да се включат в различни форми на вътрешна и външна квалификация . 
Възможна съпротива в този случай е малко вероятна и относително лесно може да се преодолее . 

 y  2-ро ниво на иновации . това ниво е свързано с промяна в установените процедури в рамките на 
организацията . променените или новите процедури могат да бъдат свързани с: нови форми на 
контрол върху качеството на преподаване; нови форми на взаимодействие с родителите; въвежда-
не на нови методи в процеса на обучение . В този смисъл това са допълнителни, по същество час-
тично модифицирани форми на дейност . тези нововъведения изискват основно промяна в дей-
ностите и функционални характеристики на ръководството и персонала . 

 y 3-то ниво на иновации . Включва промяната на структурата на организацията . това са значително 
по-сложни промени . при тях се осъществява преразпределение на властта, на отговорностите на 
отделните учители и педагогически специалисти, промени във функциите на управление . това ни-
во на иновации включва и промяна на нагласите в организацията, промяна на поведението на от-
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делни лица или групи . 
 y  4-то ниво . то е свързано с промяна на стратегията за развитие на организацията . тази промяна се 

отразява в дейността на организация като цяло . тези нововъведения засягат ценностни ориента-
ции на учителите . 

 y  5-то ниво . промяна на организационната култура . тези иновации са най-трудни за реализиране и 
изискват максимално време и усилия . 

могат да се очертаят няколко посоки на иновативната дейност в детската градина: иновации в упра-
влението, иновации в съдържанието на образованието, иновации в областта на човешките ресурси, ино-
вации в работата с деца, иновация в работата с родителите, иновации в предметна среда за развитие, 
технологични иновации и др . 

като иновативен елемент на програмната система може да се счита въвеждането на „тих следобеден 
режим“, който замества следобедния сън на децата в четвърта възрастова група . Ще очертаем причини-
те, които налагат тази промяна . на първо място е нормативното изискване на чл . 70, ал 1 от Зпуо, в кой-
то се регламентира процесът на предучилищно образование за реализиране на програмна система, ка-
то част от стратегията за развитието на детската градина . на второ място е наблюдаваната тенденция при 
децата в четвърта възрастова група, които не желаят да спят след обяд . 

Следобедната почивка или „тих режим“ по време на следобедния сън, залегнал в дневния режим, на 
практика не е организирана в масовата детска градина . на децата не се дава възможност да почиват или 
да се занимават с игри, докато останалите които желаят да спят го правят . 

С тези деца не са организирани дейности, които да подпомагат тяхното развитие или да се подходи 
индивидуално с оглед зачитане на техните потребности и за предотвратяване на емоционални травми, 
поради нежеланието си да спят „насила“ или да лежат два часа в леглото, за да не пречат на останалите 
деца в групата . при част от тези деца се наблюдава избор на полудневна или почасова организация, кое-
то предполага ежедневна ангажираност на родителя или друг член на семейството, който да вземе дете-
то от детска градина след приключване на обяда .

Водени от идеята за прилагане на индивидуален подход при тези деца, с оглед зачитане на техни-
те желания и подпомагане на развитието им в дг „Звездица Зорница“ гр . Бургас въведохме промяна на 
дневния режим в четвърта възрастова група за децата, които не желаят да спят . нормативно в началото 
на учебната 2020/2021 г . с решение на педагогическия съвет променихме дневния режим, като част от 
програмната система . С писмено деклариране от страна на родителите дадохме възможност на детето 
да прецени дали ще спи или ще се занимава в „тих режим“ . така организационно разписахме времето от 
13 .00 до 15 .00 часа, в което тези деца се извеждаха в друго помещение, докато групата спи и се занима-
ваха с музикотерапия, игри и дейности- рисуване, редене на пъзел, мозайка, четене на приказки от въз-
растен, апликиране, моделиране и др .

Времеви график в интервала 13 .00-15 .00 часа:
 y 13:00 – 13:30 – учителят по музика – музикотерапия;

чрез музиката педагогът се насочва към стимулирането на емоциите и натрупването на богати асоци-
ации, за да се повиши активността на възприемането и желанието да се получи по-пълна представа за чу-
тото, от една страна . а от друга – предизвиканият интерес и желанието за пълноценно общуване с музи-
ката отваря врати за по-разнообразни дейности, които да стимулират асоциативното мислене . музиката 
отразява действителността, а нагласата диктува отношението на личността спрямо тази действителност, 
въплътена в художествения образ . предназначението на музиката е да изразява емоционални, душевни 
състояния и да възпитава у децата най-добри качества, да облагородява и възвисява човешката душа, да 
я вдъхновява към осъществяване на най-светли идеали . независимо, че музиката може да създава обра-
зи и да предизвиква асоциации за реално съществуващи обекти, нейната най-голяма сила е да изразява 
динамиката на чувствата и да стимулира изразяването на детската емоционалност .

 y 13:30 – 14:00 – психолог на градината – игри и занимания за емоционална интелигентност, логиче-
ско мислене, техники за овладяване на агресията;

психологът работи върху формирането и развиването на умения в екипна, групова и колективна фор-
ма, на позитивно сътрудничество, съдействие и подкрепа между партньорите . Целта е по-затворените и 
стеснителни деца да се изразяват свободно, без притеснение . С децата, които са по-агресивните и нес-
държани се работи да канализират буйните прояви, намаляване на стреса и натрупаното напрежение .

 y 14:00 – 15:00 – тихи игри – пъзели, мозайка, конструктор, оцветяване и други продуктивни дейнос-
ти – учител, помощник на учителя .
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чрез създадената развиваща и подкрепяща среда е организирано пространството за децата . мате-
риалите са съобразени с възрастовите и индивидуалните интереси, с позитивен и познавателен характер 
са . добра стратегия е интегрирането на практико-приложни техники от различните видове изкуства . ма-
териалите за индивидуална работа позволяват несъзнателно учене, премахват съпротивите, мотивират 
и развиват функционалната активност, успокояват детето . изобразителната дейност поставя акцент вър-
ху развиване на емпатийни взаимоотношения и нормално функциониране на индивида в колектив от 
връстници . Също така развива заложбите и интересите на подрастващите, като осигурява възможности 
за комуникация, самоизразяване, проява на емоции и чувства чрез средствата на изкуството .

дейностите, които включихме – музикотерапия, арт-терапия са водещи при прилагането на „тихия ре-
жим“ . така организирахме среда, която да предполага индивидуални занимания, взаимодействие на де-
цата по две, три или в малка група в кътовете . Всички материали, инструменти и други ресурси са напъл-
но достъпни за децата и отговарят на техните възрастови особености . организацията на средата подпо-
мага дейности по избор на детето с възможности за актуализация . В тази среда всяко едно дете чувства 
територията на стаята като своя територия, където преобладават положителните емоции и нагласи, а съ-
що и място за уединение и отмора . С въвеждането на „тих режим“ се цели: детето се чувства спокойно и 
обгрижено; да има възможност за практическо взаимодействие с различни дейности в променена орга-
низация на средата; взаимодействие с връстници и възрастни да е свободно; дейностите да стимулират 
творчеството; 

В заключение ще посочим, че въвеждането на иновации в детската градина е възможно и необходи-
мо . промяната е продиктувана от желанието за прилагане на индивидуален подход към децата от чет-
върта възрастова група, които не желаят да спят . основна роля играе директорът, който ще е инициатор 
или просто организатор на промяната . В процеса на управление при въвеждане на иновациите ще се 
прояви неговата мениджърска компетентност . Фактори, които оказват влияние при тази промяна са на-
личието на материална среда- кътове, помещение, в което да се организира този режимен момент; чо-
вешки ресурс, който да обгрижи децата . така директорът създава професионална общност, в която всич-
ки педагогически специалисти обединяват усилия за постигането на общите цели и мултиплициране на 
добрите практики в детската градина .
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