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The aim of author is to outline scientific dimension of adult education management in relation 
with the Management theory and Theory of adult education. They are presented areas of adult 
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УВОД

Ако досега управлението ни учи на това как правилно да работим и да създа-
ваме правилни системи, то в 21 век се поставя въпросът: как да се излезе от 
стандартите, от приетите схеми, как да бъдем други? [...]. Да бъдеш различен 
от другите, е много трудно! Но това ще бъде основа на управленския успех в 
21 век!

О. Виханский и А. Наумов1

Тези думи насочват към отговорността на мениджмънта да направи 
организацията конкурентоспособна, без да загуби собствения си облик. 
1 О. Виханский и А. Наумов. Менеджмент практикум. Гардарика. М., 1998 [цит. 18, с. 47].
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Всъщност именно уникалното и оригиналното, наред с прагматичното и 
икономически изгодното, е онова, което прави една организация търсена и 
предпочитана пред другите. И от управлението (от мениджмънта) £ зависи 
дали тя ще произвежда една от многото сродни стоки или услуги, или нещо 
различно, което да е само нейна запазена марка. Според О. Виханский и А. 
Наумов през 21 век най-актуална става именно идеята за диференциацията. 
„Ако сега управленската теория ни учи на това как да сравняваме своето уп-
равление с управлението в другите организации, т.нар. бенчмаркинг, и как 
да измерваме това сравнение, то управленската теория на 21 век ще учи на 
това как да не бъдем такива, както всички останали“ [цит. по: 18, с. 47] , 
т.е. как да бъдем различни и да печелим от това различие.

С нарастването на опита на човешкото общество в различните сфери на 
дейност се появяват различни видове мениджмънт. Те са резултат от про-
екциите на общата теория на мениджмънта в различните сектори, като се 
отчита тяхната специфика и неповторимост. подобно на други сфери и в 
сектора на образованието на възрастните институциите, които предлагат та-
кива образователни услуги, трябва да бъдат управлявани така, че да бъдат 
конкурентно различни на пазара на образователни услуги. За целта им е не-
обходим специфичен вид мениджмънт, съобразен с характера на дейността, 
която извършват, клиентите, към които е ориентиран продуктът им, и пазар-
ните механизми. 

Мениджмънтът на образованието на възрастните носи характерис-
тиките на образователния мениджмънт и е силно повлиян от специфика-
та на андрагогическия процес и особеностите на възрастните учащи. 

Целта на тази студия е да се опита да очертае научните параметри на 
мениджмънта на образованието на възрастните, като се опира на аналогията 
и сравнението с общата теория на мениджмънта и теорията на образовател-
ния мениджмънт.

Реализирането на целта изисква разкриване същността на сектора „об-
разование на възрастните“, както и специфичните параметри на научния ме-
ниджмънт и образователния мениджмънт, както и на особеностите на въз-
растните учащи и учебния процес, в който те са партньори на обучаващите.

СЕКТОРЪТ „ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ“

На пръв поглед като че ли е ясно, че образованието на възрастните се 
отнася до образователни дейности и услуги за възрастни. Всъщност това 
е една от областите с най-голямо разнообразие на понятия и дефиниции, 
което създава сериозни затруднения. проблемът на точното дефиниране на 
понятието и параметрите на образованието на възрастните се състои в това, 
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че различните автори и организации, имащи отношение към политиката, и 
съответно – към понятията в образованието на възрастните, често поставят 
различни акценти и осветляват различни части от едно и също явление, кое-
то води до многообразието от дефиниции. 

Различията започват от съдържанието, което се влага в основните поня-
тия „образование“ и „възрастен“. понятието (и явлението) „образование“ 
днес има комплексен характер. То покрива много и различни области, ко-
ето дава основание да се говори за „науки за образованието“, синоним на 
българското понятие „система на педагогическите науки“. Най-често дума-
та „образование“ предизвиква асоциации с учебните заведения (училища, 
колежи, университети) – т.е. образование е това, което се случва в учебните 
заведения, а то според една класификация (която ще бъде изяснена в следва-
щия параграф) е „формално образование“. Но днес е факт, че образователни 
услуги предлагат и извършват и други институции, чиято основна дейност 
не е образователна (синдикати, църкви, неправителствени организации и 
др.) – т.нар. неформално образование.

Друго разграничение (а често противопоставяне) се налага между тер-
мините „образование“ („education“) и „обучение“ („training“) – в смисъл по-
близък до „трениране“. Както пише пино понятието „обучение“ („training“) 
навлиза в образователната сфера сравнително късно и „през задната врата 
на професионалното обучение, като една „низша“ форма на образование“ 
[по: 31, с. 19]. 

Но според дидактиката образованието е резултат от ученето, от учебния 
процес (от обучението), а според някои автори – от обучението + възпита-
нието. Затова понятията „обучение“ и „образование“ не бива да се противо-
поставят.

Разграничението между „образование“ и „обучение“ е и опит за обосо-
бяването на професионалното образование на възрастни като самостоятелна 
област. Например британците са склонни да изключат квалификационните 
(и свързаните с усъвършенстването в професията) курсове от образовани-
ето на възрастните и да ги причислят към професионалното образование и 
обучение (VET). В този случай терминът „обучение“ („training“) се отнася 
преди всичко до „професионално обучение“ (vocational training) и се разгра-
ничава и противопоставя на термина „образование“ („education“). подобно 
на френското понятие „обучение/формиране“ („formation“) в него се влага 
засилен „практически акцент“ – „обучението означава систематично разви-
тие на познания, способности и компетенции, които изпълняването на една 
специфична задача изисква“ [30, c. 112].

С други думи, когато става въпрос за „образование“, се подразбира зна-
ние, усвоявано в по-голяма ширина и дълбочина (а значи и по-теоретично), 
докато „обучение“-то предполага по-конкретни, специализирани умения, 
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насочени към прякото им прилагане в практиката. Фигура 1 представя на-
гледно това схващане [по: 31, с. 17]. 

Фигура 1. Спектърът образование-обучение

образование
(„education“)

„обучение“
(„training“)

Нарастваща ширина и  
дълбочина на знанията

Нарастваща специфика 
(специализация) на  

знанията и уменията

„Обучението“ в този контекст се свързва с усвояването на професи-
онално поведение, което трябва да бъде усъвършенствано чрез упражняване 
(чрез повтаряне на определени действия или операции), с цел постигане на 
майсторство. Залага се на механичното повтаряне, което не изисква особена 
степен на разбиране и рационалност [по: пак там, с. 19].

Вероятно подобно съображение са имали и авторите на българския за-
кон за професионално образование и обучение, в който по-скоро се проти-
вопоставят „професионално образование“ и „професионално обучение“ въз 
основа на резултата и продължителността на обучението [11]. 

И днес най-популярното определение за практически ориентирано обу-
чение („training“) е „развитие на умения, знания, нагласи, компетенции и 
т.н., чрез инструкция или практика. [24]. То се асоциира с „подготовката на 
някой за изпълнение на дадена задача или роля, типична, но не задължител-
но свързана с работното място“ [по: 31, 19-20].

Изхождайки от тези интерпретации на понятията образование и обу-
чение, можем да обобщим, че секторът „образование на възрастни“ ще 
обхваща както институции, предлагащи знания и общообразователна под-
готовка и култура, така и институции, предлагащи практически ориенти-
рано обучение за усвояване на полезни умения както свързани с професио-
налното поведение, така и с използването на свободното време (хоби-дей-
ности). И тъй като различните курсове2 за възрастни учащи имат различна 
продължителност и изход, може да се каже, че секторът образование на 
възрастните предлага образователни възможности за формално и нефор-
мало образование. 

по понятието „възрастен учащ“ също има доста различни мнения, пре-
дизвикани от различното съдържание, влагано в понятието „възрастен“. 

2 Тук „курсове“ се използва като събирателно понятие за всички видове образователни дей-
ности с възрастни учащи.
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прието е за възрастни да се считат хората, навършили пълнолетие според 
законите на конкретната страна и получили право да гласуват. Но според 
Роджърс понятието „възрастен“ може да се свързва с:

• период (цикъл) от живота на човека (човек най-напред е дете, после 
младеж, после възрастен);

• определен социален статус;
• принадлежност към социална подгрупа или мрежа (на възрастните 

хора);
• съвкупност (мрежа) от идеи/идеали ценности: зрялост [по: пак там, 

с. 14].
при определянето на категорията „възрастен учащ“, обаче, често ре-

шаваща роля играе професионалният статус, свързан и с т.нар. активна или 
работоспособна възраст, особено за професионалното образование на въз-
растните. Най-общо във формите за образование на възрастни могат да се 
включват лицата, навършили пълнолетие според законите на дадената стра-
на (в много европейски страни – 18 години). Но законодателството на мно-
го държави предвижда обхващане в курсовете за възрастни и на лица след 
задължителна училищна възраст (в много случаи – 16 години), но напуснали 
училище, работещи или безработни (Испания, португалия, България) [13, 
с. 24; 11 ]. Във Финландия към групата на възрастните учащи причисляват 
лица, навършили 25 години, в Норвегия – над 19 години, в Дания – над 17 и 
половина години, в Швеция и Швейцария – около 20 години и нагоре и пр. 
постепенно английските университети се отварят за възрастни учащи над 
25-годишна възраст (т.нар. „mature students“) чрез възможностите на отде-
лите (департаментите) за продължаващо образование (continuing education). 

След като няма единомислие по това що е образование и що е възрастен 
(учащ), логично е да има разногласия по сборното понятие „образование 
на възрастни“. И до днес няма една обща дефиниция, която да обединява 
всички специалисти. Според М. Ноулис3 усложненията идват от факта, че 
терминът „образование на възрастните“ се използва поне в три различни 
значения:

• в най-широкия му смисъл това е процесът на учене на възрастни-
те – учебният опит, който имат, както и умения, отношения (нагла-
си), интереси, ценности, т.е. процесът на саморазвитие, често свър-
зан с влиянието на различни фактори като общуването, работата, 
политическите процеси или предлаганите услуги в обществото;

• в „по-технически смисъл“ това е мрежа от организирани дейности, 
предлагани от различни институции и свързани с постигането на спе-
цифични образователни цели;

3 Knowles, M. The Modern practice of adult education. From Pedagogy to Andragogy. Chicago, 
Cambridge, 1980.
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• съчетаването на двата смисъла (представени по-горе) води до идеята 
за образованието на възрастните като движение или област от со-
циалната практика, която обединява в отделна социална система 
всички индивиди, институции и асоциации, занимаващи се с обра-
зование на възрастните, работещи за общи цели като подобряване на 
методите и материалите за обучение на възрастните, разширяване на 
възможностите на възрастните да учат и повишаване на общото кул-
турно ниво на обществото [23, с. 25]. 

Ш. Къртни обобщава пет варианта на разбиране на съдържанието на по-
нятието „образование на възрастните“ и неговата приложимост [22, p. 17]:

• като работа на (образователни) институции и организации; 
• като специфичен вид взаимодействие (в контекста на андрагогията);
• като професия или научна дисциплина;
• като произлизащо от историческата идентификация със спонтанните 

социални движения;
• като различно от другите видове образование по своите цели и функ-

ции.
Някои практици правят разграничение между образование на възраст-

ните (adult education) и образование за възрастните (education for adults) въз 
основа на отношението към учащите и ролята им в учебния процес:

• „образование на възрастните“ – „всички форми на образование, ко-
ито третират участващите учащи като възрастни – т.е. като способни, 
опитни, отговорни, зрели и балансирани хора“, които могат да бъдат 
партньори на преподавателя в учебния процес;

• „образованието за възрастни“ – всички форми на образование (пла-
нирани възможности за учене), предназначени за хора над 16-годиш-
на възраст (или друга законодателно определена възраст), при които 
не се отдава значение на отношението към участниците – като към 
възрастни, нито на опита и възможностите им да допринесат повече 
или по-малко за учебния процес [по: 31, с. 63].

Всъщност от съдържанието, което се влага в понятието „образование на 
възрастните“, се определя и политиката, и системата за предлагане на обра-
зователни услуги на възрастните. Най-общо образованието на възрастните 
е предназначено:

• да осигурява общо образование за възрастни в съответствие с техен 
определен интерес (напр. в един отворен университет);

• да осигурява компенсаторно усвояване на базови умения, които въз-
растните не са успели да усвоят в рамките на началното си образова-
ние (напр. грамотност, смятане и др.);

• да позволи на хората: 
а) достъп и участие в квалификации, които не са придобили по-рано 
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по различни причини в рамките на образователната система и в начал-
ното образование или 

б) да придобият, подобрят или актуализират знания и/или компетен-
ции в специфична област: в този случай – в системата за продължаващо 
професионално образование и (практически ориентираното) обучение 
[32].
предвид казаното дотук, образованието на възрастните би следвало 

да обхваща всички образователни дейности, форми и видове образова-
ние, достъпни за хора, определяни съгласно законодателството на една 
страна за възрастни. В тази връзка е актуално и днес определението от 
документа на ЮНЕСКО „Генерална препоръка за развитието на образова-
нието на възрастните“ (1976): „Терминът „образование на възрастните“ 
означава съвкупност от организирани образователни процеси с каквото и 
да е съдържание, ниво и метод, било то формално или друг вид, незави-
симо дали продължава или замества първоначално образование, получено 
в училище, колеж или университет, както и свързано с него, чрез което 
хората, смятани за възрастни от обществото, към което принадлежат, 
развиват способностите си, обогатяват знанията си, усъвършенстват 
своята техническа или професионална квалификация или я насочват в ново 
направление и осъществяват промени в отношението или поведението си в 
двустранната перспектива на пълно личностно развитие и участие в едно 
балансирано и независимо социално, икономическо и културно развити“ [25, 
с. 96 и 28].

Двадесет години по-късно ЮНЕСКО поддържа същата позиция и ка-
то приема образованието на възрастните като синоним на „продължаващо-
то образование“ (continuing education) или „повтарящото се образование“ 
(recurent education), добавя, че участието на възрастните в образованието 
на възрастни има за цел „завършването на ниво от формалното образова-
ние; придобиване на знания и умения в нова област; опресняване или по-
вишаване на техните познания в една специфична област“ [26]. Всъщност 
различните типове, видове, форми и звена (институции, предлагащи обра-
зователни услуги) за образование на възрастните осигуряват многообразие 
от възможности за учене на възрастните в контекста на съвременната фило-
софия и стратегия на ученето през целия живот [по-подробно виж: 12, пар. 
1.3]. Методологична основа на управлението на образованието като цяло 
и на образованието на възрастните – в частност, се явява общата теория на 
мениджмънта.
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ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА МЕНИДЖМЪНТА  
ЗА УпРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В условията на пазарно стопанство и разширяване пазара на образова-
телните услуги ръководителите на учебните заведения трябва да бъдат и 
мениджъри, за да могат институциите, които ръководят, да оцеляват в усло-
вията на конкуренцията, привличайки по-голяма част от намаляващия брой 
ученици и студенти. Централен въпрос на мениджмънта според „бащата на 
съвременния мениджмънт“ питър Дракър е „как да се управлява бизнесът 
най-добре, за да се осигури с времето преуспяване на предприятието“ [17, 
с. 9]. Що се отнася до образователните институции, централен въпрос за 
ръководствата се явява как да управляват така, че институцията да 
преуспява на пазара на образователните услуги. А това е въпрос, който 
вълнува всички ръководители и прави общата теория на мениджмънта ме-
тодологическа основа на управленската култура и на ръководителите на об-
разователните институции, в т.ч. на тези, предлагащи образователни услуги 
за възрастни учащи.

Според Дракър това, което правят мениджърите, има две измерения – 
икономическо и времево. Комплексно „мениджърите се оценяват по отно-
шение на своето икономическо изпълнение на задачата в близък и по-да-
лечен срок“. На първо място те винаги трябва да поставят икономическите 
показатели, защото, за разлика от администраторите, мениджърите са отго-
ворни за състоянието на организациите [пак там]. 

Как това се проявява в организациите с идеална цел, каквито са образо-
вателните институции, в т.ч. институциите за образование на възрастни?

В много голяма степен икономическото измерение на мениджмънта в 
сферата на образованието на възрастните има сходство с бизнес-сектора, 
когато става въпрос за недържавни институции, предлагащи формално и 
неформално образование за възрастни – институции, които печелят от та-
зи дейност. За държавните институции нещата стоят по различен начин. За 
разлика от бизнес-организациите водеща цел на тези учебни заведения не е 
печалбата, а подготовката на високо квалифицирани, конкурентоспособни 
кадри. В този случай икономическото измерение на мениджмънта в обра-
зованието (в частност – в образованието на възрастните) ще се изразява на 
първо място в разумното изразходване на бюджета, така че да се гарантират 
онези условия, без които не би било възможно реализирането на пълноценен 
учебен процес. Това се отнася както до поддържането на материалната база 
в задоволително състояние, така и за осигуряването на работните заплати, 
което би снижило напрежението сред преподавателския и помощен състав, 
а това на свой ред е условие те добре да изпълняват професионалните си 
задължения в полза на учащите. 
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Но какво значи „разумно изразходване на бюджета“ в ситуация на ре-
цесия и недостиг на средства? 

„Икономията е майка на мизерията“ – тази поговорка оправдава излиш-
ни луксове понякога, за сметка на обновяване на оборудването, учебните 
материали, библиотеките или компенсиране на мизерните в сектора на обра-
зованието заплати. Но лукс ли са белите дъски, компютрите, мултимедията 
и пр., както и организирането на научни конференции, финансиране учас-
тието на преподавателите в научни форуми, допълнителната квалификация, 
дори специализацията в чужбина? Нали това са формите за поддържане ви-
соко ниво на компетентност, от което зависи качеството и ефективността 
на предлаганото образование? (Риторичен въпрос.) Днес повече от всякога 
образованието струва пари, а най-доброто – много пари.

От друга страна, в условията на пазарно стопанство и конкуренция об-
разованието е стока и колкото по-висококачествено е, толкова по-добре ще 
се продава. Това означава, че популизмът („безплатно образование за всич-
ки“) трябва да отстъпи място на разумните доводи на икономиката. практи-
ката показва, че в почти всички страни образованието над задължителното 
се заплаща. И за да не лиши хората от социалното им право на образование, 
управляващите трябва да измислят механизми за финансиране обучението 
на хората с ниски доходи, които имат потенциала и желанието да учат и да 
се развиват. Защото в условията на конкуренция и отварянето на границите 
и пазарите всеки талант е ценен за нацията и държавата, независимо дали се 
е родил в богато или бедно семейство. Отказът на бедните от образование 
поради финансови причини и пренебрегването на този проблем е „лукс“, 
който нито едно разумно правителство не би следвало да си позволява. Ще 
припомним една японска поговорка, която гласи че е обречено онова обще-
ство, което прави икономии за сметка на образованието.

И тук е мястото да отбележим, че икономическото измерение винаги 
е свързано с времевото, което присъства във всички системи за вземане на 
решения. Според питър Дракър „мениджърите винаги трябва да мислят за 
въздействието на решенията си в настоящето, в близкото и в по-далечното 
бъдеще“ [пак там]. На национално равнище това означава да се планират 
разумно и с мисъл за бъдещето средствата за образование. На ниво обра-
зователна институция решенията как да се изразходват днешните макар и 
недостатъчни финансови средства, имат своето отражение в близкото и по-
далечното бъдеще. 

познаването на общата теория на мениджмънта придава смисъл на взе-
мането на управленски решения на практика и е в основата на действията 
на мениджърите. Именно доброто познаване на теорията позволява на ме-
ниджърите по-добре да разбират и решават практическите проблеми, както 
и да ограничат времето за постигането на управленска ефективност, която 



40

се свързва с наличието на определени нива на опитност. „В този смисъл 
теорията може да се разглежда като дестилация на опита на другите“ [по: 
19, с. 3].

Ако се вгледаме в различните управленски теории, ще открием техните 
образователни проекции. Например прилагането на принципите на научния 
мениджмънт, който се свързва с името на Ф. Тейлър, в сферата на образова-
нието означава:

1. Въвеждане на система за мониторинг и контрол на качеството на об-
разователните услуги и обвързване на заплащането на труда на препо-
давателите с това качество, а на „възловите“ управленски позиции да се 
поставят само подходящите за работата хора, без значение на тяхната 
партийна принадлежност.
2. подборът на преподаватели и служители за всяко място в системата 
на образованието да става на конкурсни начала и въз основа на предва-
рително разработени критерии за качествата, на които трябва да отго-
варят кандидатите; да се използват възможностите на обучението без 
откъсване от работа (в т.ч. вътрешноинституционалното обучение), 
продължаващото образование и другите видове и форми на образовани-
ето на възрастните за поддържане и повишаване на квалификацията на 
кадрите от сферата на образованието.
3. Обвързване на служебната (за ръководителите, експертите и служи-
телите) и учебната (за преподавателите) работа с непрекъснатото обра-
зование и квалификация.
4. поддържането на перманентна обратна връзка (основен елемент на 
функционалния мениджмънт) между ръководствата на различни равни-
ща, служителите и преподавателите с цел по-доброто функциониране на 
образователните институции, образователната система и образованието 
като цяло.
На свой ред прилагането на принципите на А. Файол към сферата на 

образованието (доколкото е възможно) биха допринесли за:
1. по-доброто диференциране (разграничаване и разпределяне) на за-

дълженията, властта и отчетността.
2. Ясни правила, единство на посоката, ред, стабилност на образовател-

ните организации и на системата и справедливост (в т.ч. по отношение на 
възнагражденията).

3. Съвместяване на индивидуалните с организационните интереси в ус-
ловията на екипна работа и хармония на работното място.

Формулираните от Л. Урвик и Е. Брех принципите биха били полезни 
за сектора на образованието, в т.ч. на образованието на възрастните, в след-
ните направления:

1. постигане на по-добро балансиране на системата по отношение на 
правата и отговорностите.
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2. подобряване на микроклимата, морала и имиджа на образователните 
институции, управленските органи и на системата като цяло.

3. Целенасочена грижа за бъдещето на образователните институции, на 
системата и образованието като цяло.

Можем да се обобщи, че най-общо класическите теории за мениджмън-
та акцентират върху структурата и дейностите в организацията. С най-важно 
значение за ефективността на организацията, според техните представители, 
са разделението на труда, йерархията на властта и разграничаване областите 
на контрол [по-подробно виж: 9, първа глава, пар. 2]. 

За сферата на образованието правилата винаги са били необходими, осо-
бено в годините на прехода и смяна на ценностите, чиито негативен ефект са 
анархията, безпорядъкът и липсата на дисциплина. Но бюрократизирането 
на взаимоотношенията, особено в по-големите институции за образовател-
ни услуги (например университети и колежи), може да затрудни вместо да 
улесни педагогическата дейност.

Сферата на образованието (в частност – секторът на образованието на 
възрастните) е силно изразена социална сфера и същността на работата из-
исква създаването на такава организация, в която преподавателите и служи-
телите най-добре ще се изявяват като „социални хора“. Теориите за човеш-
ките отношения учат, че ръководителите на ХХІ в. от различни управленски 
нива в образователната сфера следва да отчитат влиянието на формалните 
и неформалните групи върху поведението на хората и да използват по най-
добрия начин социалните потребности на отделните преподаватели и слу-
жители за постигане целите на организацията (например чрез възлагането 
на повече задачи за групова или екипна работа).

Теориите за мотивацията на човешкото поведение насочват вниманието 
на ръководителя на образователна институция, предлагаща образователни 
услуги за възрастни, и на преподавателите към различните човешки потреб-
ности като мотиватори за успеха в ученето на възрастните учащи. Добри-
ят мениджмънт на такава институция изисква гъвкавост по отношение на 
„календара“ (програмата) на предлаганите курсове, които би следвало да са 
съобразени с реалните потребности (и проблеми) на хората в различна въз-
раст. Освен това трябва да се има предвид, че потребността от постижения 
е определяща за избор на учебна дейност в определен период от живота им 
и може да бъде сред основните мотиви за отказ от обучение (ако преценят, 
че не се справят добре). Затова преподавателите трябва да отбелязват всяко 
постижение, колкото и скромно да е то, и да отделят внимание на развива-
нето на умения за учене, особено у учащи с малък учебен опит, които биха 
засилили самочувствието им на справящи се и биха довели до по-високи 
учебни резултати.

Много важна роля в обучението на възрастните играе нагласата на пре-
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подавателя спрямо неговите учащи. Няма преподавател, който да не е съ-
гласен с това, че предразсъдъците и стереотипите на мислене нямат място в 
общуването между партньорите в учебния процес. И въпреки всичко такива 
прояви съществуват. Тук на помощ на преподавателя идва Дъглас МакГре-
гър с неговите „Теория Х“ и „Теория У“ за очакваното човешко поведение 
[по-подробно виж: 9, първа глава, пар. 2]. пренесени в сферата на образова-
нието на възрастни тези теории определят следното поведение:

А) Теория „Х“:
• От повечето учащи следва да се очаква, че ще имат негативно отно-

шение към учебния труд и ще се стремят „да кръшкат“ винаги, кога-
то е възможно.

• поради тази особеност повечето учащи трябва да бъдат принуждава-
ни, контролирани, насочвани, заплашвани с наказание, за да положат 
съответните усилия за постигане на учебните цели и задачи.

• Средностатистическият учащ предпочита да бъде насочван; желае 
да избяга от отговорност; има относително малки амбиции и преди 
всичко желае сигурност.

Б) Теория „У“
• Учащите не мразят ученето и съзнателно биха вложили достатъчно 

усилия в учебния процес. Грижа на преподавателя е да създаде усло-
вия (образователна среда), в които учебната работа ще бъде източник 
на удоволствие, а не да се приема като наказание.

• Учащите са достатъчно отговорни и съзнателни, за да проявят само-
контрол в учебния процес и да учат без непрекъснат външен натиск 
и контрол. 

• В учебната работа учащите трябва да изпитват удовлетвореност от 
постигнатото, което да е в съответствие с личните им очаквания и 
потребности.

• Средностатистическият учащ може да се научи не само да поема, но 
и да търси отговорност.

• преподавателят трябва да създаде условия за творческо сътрудни-
чество между учащите.

• преподавателят трябва да създаде условия за максималното използ-
ване на потенциалните възможности на учащите.

през 80-те години особено популярна става т.нар. Теория Z– японският 
подход към мениджмънта [20, 41–45]. Въз основа на изследването 
на японския опит в промишлеността (японския модел) и характерис-
тиките на японските фирми авторът на фразата В. Уши (W. Ouchi) 
препоръчва през 1981 г. една „нова“ философия на управление на 
хората, която се опира на:

• перспективите за пожизнено назначаване; 
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• споделена форма на вземане на решения;
• взаимодействие на шефа и подчинените му, основаващо се на взаим-

но уважение.
Безспорно прилагането на такава философия би повишило неимоверно 

мотивацията на работниците и служителите за ефективен труд по посока на 
изпълнение целите на организацията. Но практиката в сферата на образова-
нието показва, че пожизненото назначаване може да действа демотивиращо 
на преподавателите и служителите да се развиват, усъвършенстват и да да-
ват най-доброто от себе си. 

присъщо на човека е да се развива и усъвършенства и като резултат да 
достига до все по-висока степента на зрялост. На този факт обръща внима-
ние професора от Йелския университет Крис Аргирис, известен със своята 
„Теория за незрялост-зрялост“. Според него причината за апатията на слу-
жителите към работата се дължи нетолкова на мързела им, а по-скоро на 
това, че ги третират като деца, а не като зрели хора. Теорията на Аргирис 
показва как не трябва да се отнасяме с възрастни учащи, следвайки бюро-
кратичния модел на организация на учебния процес, както и че възрастовите 
особености (степента на зрялост на учащите) трябва да се имат предвид от 
преподавателите при изграждане на субект-субектни взаимоотношения.

по-новите управленски теории също имат своите проекции в образова-
нието (и в частност – в образованието на възрастните). Например теорията 
на п. Дракър за управление чрез целите [27] налага извода, че институци-
ите, предлагащи образователни услуги за възрастни, би следвало да си пос-
тавят адекватни цели, имащи отношение, от една страна, към оцеляването 
и конкурентоспособността им на пазара на образователните услуги и към 
процеса на иновации, свързан с развитието и имиджа на институцията пред 
обществото, а от друга – цели, свързани с вътрешното управление на всяка 
институция, поведението на преподавателите, служителите и учащите и ре-
зултатите от учебната (и научната – там където се развива) дейност.

Мениджмънтът чрез ценностите [33] поставя в центъра на вниманието 
корпоративните цели4 и ценности. За образователния сектор една от цен-
ностите се корени в смисъла на образованието – то самото е сред висшите 
ценности на всяко демократично общество. Но всяка образователна инсти-
туция трябва да намери собствената си уникална ценност (или ценности), 
олицетворявана от нейната мисия, която я прави „видима“ и предпочитана 

4 Корпоративни цели – дългосрочни цели, които си поставя организацията като цяло. В голе-
мите организации има няколко управленски равнища, всяко от които със своите цели: рав-
нище 1 (най-високо) – корпоративни стратегически цели; равнище 2 – главни оперативни 
цели; равнище 3 – цели на екипа (работната група); равнище 4 – цели на индивидуалната 
работа [15, с. 15].
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на пазара на образователните услуги, след което да планира и реализира 
стратегия, гарантираща постигането (създаването) на тези ценности и из-
мерването на тяхното въздействие на различни равнища – от ниво учащи и 
персонал до ниво обществен имидж.

На свой ред мениджмънтът чрез резултатите [29] акцентира върху ли-
дерството като основна управленска функция, чрез която се постигат значи-
ми резултати:

• за служителите – развиване на човешкия капитал и постигане на 
съгласие; 

• за организацията – тя развива „инстинкт“ да се учи и обновява; 
• за клиентите – те постигат, каквото искат; 
• за инвеститорите – намаляване на цените и разрастване на бизнеса.
За образователния сектор мениджмънтът чрез предварително опреде-

лени резултати дава посока и сигурност в управленските решения. Анали-
зът на постиженията и процеса на постигането на резултатите допринася 
за развитието на образователната институция като учеща се организация, 
готова да въведе при необходимост онези промени, които ще осигурят на 
клиентите £ най-добрите образователни услуги, за инвеститорите – мотива-
ция за допълнителни вложения, за служителите и преподавателите – стимул 
за максимална ефективност.

Общата теория на мениджмънта помага на ръководителите на образо-
вателните институции (в т.ч. на институциите за образование на възрастни) 
по-добре да осмислят и реализират своите функции и роли. [по-подробно 
виж: 10].

Факт е, че управленските теории непрекъснато се множат. В литерату-
рата са описани различни видове мениджмънт, които често се основават 
на организационните структури (например „бюрократичен мениджмънт“) 
или стиловете на управление, ръководство или лидерство (авторитарен, де-
мократичен, либерален, тип „провинциален клуб“ и пр.). Ориентацията в 
морето от концепции изисква избор на критерии за диференцирането и гру-
пирането им. Така например според В. Георгиева могат да се разграничат 
различни видове мениджмънт според [5, 28-29]: 

1) функциите – мениджмънт на основната дейност, ресурсов менидж-
мънт, контролинг, мениджмънт на персонала, (мениджмънт на) стратегии за 
връзки с обществеността; 

2) разделението на властта – твърд, началнически, шефски мениджмънт 
(boss management); мек, гъвкав, пластичен мениджмънт (lead management);

3) начина на взаимодействие (взаимоотношенията) в организаци-
ята – федеративен мениджмънт (ясно разпределение на дейностите, задъл-
женията и отговорностите); сътруднически мениджмънт (често обекта и 
субекта на управление си разменят местата – решенията се взимат общо); 
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интегративен мениджмънт (в един и същи момент един човек може да се 
явява и обект и субект на управление – решенията се взимат чрез обединява-
не на различните гледни точки)

Друга възможност за ориентация в многото теории за мениджмънта е да 
се приложи подхода на 6-те въпроса, като видовете мениджмънт се подре-
дят в зависимост от: 

• неговите цели (въпроса „Защо?“) – стратегически мениджмънт (ос-
новава се на изработването на стратегии за развитие на организаци-
ята), функционален мениджмънт или организационен мениджмънт 
(свързан с функционирането на организацията; иновационен ме-
ниджмънт или мениджмънт на промените (свързан с въвеждането на 
нововъведения и осъществяване на промените) и др.;

• избора на момента на намеса на мениджъра (въпроса „Кога?“): си-
туационен; бюрократичен мениджмънт;

• равнищата (локализацията) на управлението или мениджмънта 
(въпроса „Къде?“ – Къде се прилагат управленските решения и до-
къде се простират правомощията и отговорностите на мениджъра?): 
международен мениджмънт (п. Дракър); мениджмънт на системата, 
мениджмънт на институцията; мениджмънт на групата; мениджмънт 
на екипа; мениджмънт на курса; мениджмънт на учебния процес; ме-
ниджмънт на учебното съдържание и др.;

• субекта на управление/мениджмънт (Кой управлява?) – админи-
стративен или авторитарен мениджмънт; колегиално управление 
(мениджмънт); управление или мениджмънт чрез съучастие и др; 

• обекта на управлението или мениджмънта (Какво се управлява?): 
мениджмънт на образованието (както и мениджмънт на образова-
нието на възрастните); мениджмънт на конфликтите; мениджмънт 
на човешките отношения (мениджмънт на човешките ресурси); ме-
ниджмънт на развитието на програмите; мениджмънт на финансо-
вите ресурси (финансов мениджмънт); мениджмънт на културата; 
мениджмънт на информационните системи; мениджмънт на комуни-
кацията между възрастните5; мениджмънт на риска и пр.; тук могат 
да се добавят и мениджмънт на групата; мениджмънт на екип; ме-
ниджмънт на курс; мениджмънт на учебния процес (педагогически 
мениджмънт); мениджмънт на учебното съдържание, разглеждани в 
контекста на обекта на управлението и др.;

• начина, основните „опори“ или базата на управлението (Как 
се управлява?) – мениджмънт според/чрез (базиран на) целите; ме-

5 Adult communication management – разработва се в Австралия като част от теорията за раз-
витие на човека; мениджърът по комуникация (communication HR manager) контролира по-
тока на информация между членовете на организацията или системата.
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ниджмънт според/чрез (базиран на) резултатите; мениджмънт спо-
ред/чрез (базиран на) ценостите; Мениджмънт според/чрез (базиран 
на) изключението; мениджмънт според/чрез (базиран на) „разхожда-
не между хората“ и др.6. 

Всъщност всяка една дейност и аспект на работа на мениджъра може да 
бъде аспект на конкретен мениджмънт. „Нарояването“ на толкова много и 
различни видове е резултат от изследователските приоритети на различни 
автори и изследователи в различни моменти и различни сфери. То е още 
едно доказателство за това, че теорията на мениджмънта е науката за упра-
вление на общочовешката дейност. п. Балкански обобщава, че това, в което 
са единодушни изследователите, е, че той представлява сложно социално 
явление, което не може да бъде дефинирано еднозначно, че обхваща почти 
всички страни на живота в обществото и социалните организации, че се ут-
върждава като основа на всяка предметна дейност на хората. поради това 
„наред с процеса на интеграция като систематизирано знание, протичат и 
процеси на диференциация на управленското познание в зависимост от це-
лите, предмета и обекта на изучаване [1, с. 3].

 Няма една единствена универсална теория, която да дава възможност 
на мениджърите, в т.ч. на ръководителите на образователни институции, да 
се справят с всички проблеми. Едно по-сериозно вглеждане в различните 
теории ще покаже, че различните видове мениджмънт имат своите проек-
ции, приложение и прояви в образователната сфера. Това дава основание за 
извода, че общата теория на мениджмънта се явява методологична основа на 
образователния мениджмънт, който е в основата на теорията и практиката 
на организацията и управлението на образованието, на учебните заведения, 
на образователния мениджмънт. 

СпЕЦИФИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ 

Най-общо образователният мениджмънт може да се определи като 
вид мениджмънт, практикуван в образователната сфера – дейност по пла-
ниране, организиране (в т.ч. координиране), ръководство (в т.ч. лидерство, 
мотивация, управление на човешките ресурси), контрол на образованието.

по-конкретно обект на образователния мениджмънт са:
• управлението на образователната система на различни равнища (мак-

ро- – национално, мезо- – регионално и микроравнище – община);

6 повече подробности относно различни теории, методи, модели на мениджмънт виж в Ин-
тернет: 34; 35; 36; 37.
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• управлението на институциите за образователни услуги (както за 
формално, така и за неформално образование);

• управление на учебния процес.
Един опит да се обхване многообразието от проблеми на образовател-

ния мениджмънт е книгата с едноименното заглавие на професора от 
философския факултет на университета „Св. Св. Кирил и Методий“ 
в Скопие Траян Гоцевски [6]. В нея той разглежда следните аспекти 
на образованието и образователния мениджмънт:

• икономически и „пазарни“;
• дейностите на образователния мениджър („мениджмънт процеси“) 

– планиране, организиране, координиране, мотивиране, контрол, взе-
мане на управленски решения); 

• мениджмънта в обучението;
• мениджмънта в научноизследователската дейност;
• специфика на мениджърските функции в образованието (авторът ги 

нарича „процеси на мениджмънта“);
• принципи на мениджмънта в образованието;
• методи на планирането в образованието;
• измерения на мениджмънта в различните образователни степени 

(предучилищно, основно, средно, висше образование);
• мениджмънта на институции за формално образование (училища, 

университети, факултети).
Многообразието от образователни организации и образователни услуги 

до известна степен затруднява точното определяне на параметрите на образо-
вателния мениджмънт. Ето защо се налага прилагането на различни подходи 
за определяне на неговото съдържание. Административният подход към 
образованието акцентира върху ролята на управленските звена в системата 
на образованието, взаимодействието и въздействието им върху образовател-
ните институции с цел постигането на предварително определени стандарти, 
цели и задачи. Това стеснява обекта на образователния мениджмънт до адми-
нистриране на институциите. Според В. Георгиева и Св. Николаева въпреки 
че е най-широко застъпен по страниците на нашия печат, административният 
подход не отчита цялостното разнообразие на механизмите на вземане на ре-
шения в образованието и особеностите на взаимодействията на всички нива 
на образователната система“ [5, с. 25]. при това акцентът се поставя върху 
училищното образование, т.е. върху училищния мениджмънт [вж. 2].

през последните десетилетия за образованието се говори в контекста 
на концепцията за учене през целия живот. Такъв подход спрямо обра-
зователния мениджмънт изисква да се отчитат управленските аспекти на 
всички типове и видове образование – формално и неформално, за деца и 
възрастни, общообразователно и професионално, базово и продължаващо 
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и пр. [по-подробно вж. 8 с. 16; 7, 55–65], тяхното организиране, финанси-
ране, контрол и подпомагане за ефективно изпълнение на специфичните им 
цели.

Друг подход е съдържателният. Той се базира на разбирането, че ме-
ниджмънтът е „област от знания, научна област, теория, дори учебна дис-
циплина. В този случай образователният мениджмънт би трябвало да се 
възприема като система от знания за това как се управлява ефективната 
реализация на целите на образованието“ [5, с. 25].

Теоретико-практическият подход предполага обособяването на две 
отделни групи проблеми на мениджмънта – изследване на теоретичните по-
становки (идеи, теории, концепции) и на практическата реализация на тези 
идеи. В този случай може да се говори за образователния мениджмънт ка-
то теория и практика (подобен подход прилага п. Балкански спрямо учи-
лищния мениджмънт [3; ].

Като пример за системен подход можем да посочим мгистърската про-
грама на Отворения университет в Лондон по мениджмънт на образованието. 
програмата е осигурена от поредица самостоятелни издания, които покриват 
проблематиката (областта) на образователния мениджмънт: „Управление на 
образованието. Теория и практика“; „подходи към управлението (менидж-
мънта) на учебните планове и програми“; „Финансов мениджмънт в образо-
ванието“, „Мениджмънт на човешките ресурси в образованието“ и „Образо-
вателните институции и техните среди: управление на ограниченията“.

Не на последно място мениджмънтът се определя като работата на ме-
ниджърите в една организация. В контекста на един такъв практически 
ориентиран подход обект на образователния мениджмънт следва да бъде 
работата на ръководствата на различните видове учебни заведения и фирми 
за образователни услуги за деца и възрастни (функциите, ролите, дейност-
ите по организацията, планирането, координирането, контрола, подбора и 
квалификацията на персонала и пр.) и/или на контролиращите образовани-
ето организации (министерство, регионални инспекторати и пр.), както и 
мениджмънтът на учебния процес 

Според Р. Глейтър (1979) образователният мениджмънт се отнася до 
„вътрешното действие на образователните институции и също до взаимо-
отношенията им с техните среди, т.е. с общините, в които се намират и с 
управителните органи, на които официално са подчинени“ [19, с. 3]. В този 
контекст мениджмънтът на образованието на възрастните ще изследва 
вътрешната и външната образователни среди на институциите, предла-
гащи образователни услуги за възрастни.

Може би най-много са публикациите, в които образователният менидж-
мънт се разглежда в контекста на работата на училищния директор като об-
разователен мениджър или на организация и управление на учебния процес. 
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при това характеристиките и уменията на съвременния директор като обра-
зователен мениджър се анализират в контекста на проблема за ефективните 
училища, ефективното управление на училището и ефективният директор 
[16]. В този случай е по-правилно да се говори за училищен мениджмънт 
или за педагогически мениджмънт (когато става въпрос за управлението на 
учебно-възпитателния процес в училище).

В този контекст мениджмънтът на образованието на възрастните ще 
има за предмет дейността на ръководителя на всяка институция, пред-
лагаща образователни услуги за възрастни, в контекста на проблема за 
ефективните образователни институции, ефективното управление на ин-
ституцията и ефективният ръководител.

пламен Радев прилага комплексен подход към определяне същността и 
съдържанието на образователния мениджмънт. Според него той е [14, 7–8]:

(1) интегративна научна дисциплина на границата на науките за обра-
зованието и науките за управлението;

(2) вътрешни действия в образователните институции, а така също и 
взаимоотношенията им с техни окръжаващи среди;

(3) практическа реализация на предписанията в мениджмънта на об-
разование на национално, регионално, общинско и училищно рав-
нище.

В този контекст мениджмънтът на образованието на възрастните мо-
же да се разглежда като: интегративна учебна дисциплина (на границата 
на общата теория на мениджмънта, образователния мениджмънт и анд-
рагогията; взаимодействието между хората вътре в образователната 
институция, предлагаща образователни услуги за възрастни, и между нея 
и външната среда; практическо управление на сектора за образование на 
възрастните на национално (меганиво), регионално и локално (общинско и 
институционално) ниво.

Трябва да се има предвид затруднението, че у нас няма добре изградена 
система за образование на възрастните – има много институции, които пред-
лагат образователни услуги за възрастни, но между тях липсват релации, 
отчетност и зависимост. Това само по себе си усложнява мениджмънта на 
системата, оставен сега в ръцете на дирекция „професионално образование 
и обучение“, която между другото съвместява и функции, свързани с обра-
зованието на възрастните (какви – никой не може да каже с точност).

Различните подходи само подчертават многоизмерността на явлението 
образователен мениджмънт като теория и практика и убеждават в необхо-
димостта от неговото познаване. Според Траян Гоцевски образователният 
мениджмънт е „образование на образованието“, свързано с края на „диле-
танщината, импровизацията и общата култура в управлението на образо-
ванието и науката“. „Само защото Х си изкарва хляба в образованието или 



50

науката, пише той, не означава, че притежава компетентност в оценката на 
проблемите по организацията и управлението им“ [6, с. 10]. 

Това се отнася напълно и за управлението на системата за образование 
на възрастните. 

Гоцевски свързва потребността от образователния мениджмънт с „по-
требността от формирането на определен вид образователни политики“ (или 
политики за образованието), базирани на науката. Като се абстрахираме от 
прекаленото разширяване на границите на образователния мениджмънт 
върху „всички социални практики“, където науката и образованието трябва 
да заемат ключово място, не можем да не се съгласим с автора, че образо-
вателният мениджмънт трябва да оптимизира връзката между това „какво 
знаем“ и „как го знаем, т.е. да ни научи да правим „правилните неща“ в уп-
равлението на образованието „по правилния начин“ [пак там, с. 11].

  От чисто прагматична гледна точка значението на познаването на 
теорията на образователния мениджмънт е в това да предпази директорите 
и управленските екипи на образователните институции от грешката да се 
базират предимно на опита си и опита на други „практици“, които позна-
ват, и по този начин да възпроизвеждат остарели стереотипи на управление 
и едни и същи грешки. Като всяка теория и теорията на образователният 
мениджмънт има своите научни и приложни параметри. За сектора на обра-
зованието на възрастните образователният мениджмънт е родово понятие, 
което определя насоките и параметрите на дейност на вида.

КЪДЕ Е МЯСТОТО НА МЕНИДЖМЪНТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
НА ВЪЗРАСТНИТЕ СРЕД ОСТАНАЛИТЕ ТЕОРИИ?

 
Мениджмънтът на образованието на възрастните се явява пресечна 

област на теорията на мениджмънта (ТМ), теорията на образователния ме-
ниджмънт (ТОМ) и теорията на образованието на възрастните/андрагогия. 
Всяка една от тези теории допринася за изясняване спецификата на упра-
влението на системата и институциите, предлагащи образователни услуги 
за възрастни, и на управлението на учебния процес с възрастни учащи. по-
конкретно:

а) Теорията на мениджмънта подпомага изясняването на обекта и 
предмета, принципите и функциите на мениджмънта на образованието на 
възрастните и ролите на мениджъра на организациите (институции), пред-
лагащи образователни услуги за възрастни, както и на използваните от сти-
лове на управление, на проучването на търсенето и предлагането на образо-
вателни услуги за възрастни на пазара на образователни услуги.

б) Теорията на образователния мениджмънт подпомага изясняването 
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на управлението на подсистемата за образование на възрастните в рамките 
на образователната система (закони, структури, връзки, вход и изход и пр.) 
и на отделните институции, предлагащи образователни услуги за възрастни, 
както и на условията за постигане на ефективност на управлението на инсти-
туцията и управлението на учебния процес. 

в) Теорията на образованието на възрастните (андрагогията) под-
помага изясняването/отдиференцирането на образователните услуги за въз-
растни учащи, предлагани на пазара на образователните услуги (типове, ви-
дове, форми и звена за образование на възрастни), както и за организирането 
и управлението на ефективен учебен процес, съобразен с особеностите и 
потребностите на възрастните учащи и очакванията на работодателите (ко-
гато става въпрос за допълнителна квалификация и преквалификация на ра-
ботната сила). 

Фигура 2. Област на мениджмънта на образованието на възрастните 

ЛЕГЕНДА:

ТОМ – Теория на образователния мениджмънт
ТОВ – Теория на образованието на възрастните (Андрагогия)
ТМ – Теория на мениджмънта

Най-общо обект на мениджмънта на образованието на възрастните е 
управлението на системата за образование на възрастните, на институциите 
за образование на възрастните и на процеса на образование на възрастните.
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по аналогия с обекта на образователния мениджмънт, обект на менидж-
мънта на образованието на възрастните се явяват:

• управлението на системата за образование на възрастните на различ-
ни равнища (макро- – национално, мезо- – регионално и микроравни-
ще – община);

• управлението на институциите за образователни услуги (както за 
формално, така и за неформално образование) за възрастни;

• управление на учебния процес с възрастни учащи.

Предмет на мениджмънта на образованието на възрастните са функци-
ите и ролите на партньорите в системата за образование на възрастните и 
партньорите в учебния процес, както и взаимодействието на образователна-
та институция за обучение на възрастни с външната среда.

 Могат да се обособят следните цели на мениджмънта на образованието 
на възрастните:

• Улесняване на държавната политика в областта на образованието на 
възрастните.

• Гарантиране на стабилност и конкурентоспособност на институциите 
за образование на възрастните на пазара на образователните услуги.

• постигане на ефективен учебен процес с възрастните учащи и удо-
влетвореност на партньорите от неговото управление и резултати.

Ако възприемем модела за диференциране на областите на изследова-
телското и практическото поле на образователния мениджмънт в зависимост 
от подходите към него, можем да говорим за: 

• мениджмънтът на образованието на възрастните като админи-
стриране (административен подход) – негов обект на изследване 
са управленските звена в системата на образованието на възрастните, 
взаимодействието и въздействието им върху образователните инсти-
туции с цел постигането на предварително определени стандарти, 
цели и задачи

• мениджмънтът на образованието на възрастните като систе-
ма от знания (съдържателен подход) – негов обект на изследване 
са знанията за това как се управлява ефективната реализация на це-
лите на образованието на възрастните;

• мениджмънтът на образованието на възрастните като теория 
и практика (теоретико-практически подход) – негов обект на из-
следване са теоретичните постановки (идеи, теории, концепции) и 
на практическата организация на тези идеи (съществуващите видове, 
форми и звена за образование на възрастни);

• мениджмънтът на образованието на възрастните като специ-
фична дейност на ръководителите на институции, предлагащи 
образователни услуги за възрастни (дейностен подход) – негов 
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обект на изследване е работата на образователните мениджъри (ръ-
ководители и преподаватели) в една организация за образование на 
възрастните: функции, роли, дейности по организацията, планиране-
то, координирането, контрола, подбора и квалификацията на пер-
сонала), както и до контролиращите образованието на възрастните 
организации – министерства, потребителски и клиентски организа-
ции и пр. 

• мениджмънтът на образованието на възрастните, насочен към 
организацията на образователна дейност с възрастни учащи 
(андрагогически подход) – негов обект на изследване са организаци-
ята и управлението на учебния процес с възрастни учащи.

Ако възприемем един специфичен подход за различните цели на ме-
ниджмънта на образованието на възрастните (условно бихме могли да го 
наречем „подхода на предлозите“)7, можем да говорим за: 

• мениджмънт на образованието на възрастните – отнася се до ор-
ганизация и управление на системата за образование на възрастните; 

• мениджмънт в (по време на) образованието на възрастните – от-
нася се до организация и управление на учебния процес; един друг 
ъгъл на мениджмънта в образованието на възрастните предполага 
разглеждането на различните нива на мениджмънт в образование на 
възрастните, в т.ч. мениджмънт на институциите и мениджмънт на 
процеса; 

• мениджмънт за/чрез образованието на възрастните – отнася се 
до организацията и управлението на подготовката на образователни 
мениджъри за сферата на образование на възрастните, в т. ч. пред-
лаганите образователни възможности (специалности, магистърски 
програма, курсове за допълнителна квалификация и компетенциите 
(компетентността), които те дават. 

Ако вземем за основа интерпретацията на М. Ноулис за образованието 
на възрастните като „процес на учене на възрастните“, „мрежа от орга-
низирани дейности, предлагани от различни институции и свързани с пос-
тигането на специфични образователни цели“ и „област от социалната 
практика, която обединява в отделна социална система всички индивиди, 
институции и асоциации, занимаващи се с образование на възрастните“ [23, 
с. 25], то тогава мениджмънтът на образованието на възрастните ще има 
следните измерения:

• мениджмънт на учебния процес с възрастни учащи;
• мениджмънт на образователните услуги за възрастни учащи (плани-

7 Този подход е прилаган по отношение на образованието по правата на детето.
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ране, организиране, реализиране, контрол и оценяване на образова-
телни дейности с възрастни учащи);

• Мениджмънт на системата за образование на възрастни (и институ-
циите, които я съставляват).

А по аналогия с Ш. Къртни [22] можем да добавим и мениджмънта на 
образованието на възрастните като професия и научна дисциплина.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След всички представени интерпретации логично може да възникне 
въпросът: Защо е необходимо да се обособява такъв специфичен вид обра-
зователен мениджмънт, какъвто е мениджмънтът на образованието на въз-
растните? 

Опитахме се да покажем какви проекции имат общата теория на ме-
ниджмънта и на образователния мениджмънт в сектора „образование на въз-
растните“. Това не е ли достатъчно, за да се управлява една система (която у 
нас не съществува), една институция (в повечето случаи – частна) или учеб-
ния процес (реализиран най-често от педагози без андрагогическа подготов-
ка)? Какви проблеми налагат да се готвят кадри в сферата на мениджмънта 
на образованието на възрастните?

Нека да разсъждаваме какво е нужно, за да се управляват ефективно:
• Системата за образование на възрастните – тя се нуждае от ле-

гализиране чрез закон, правилник към него или достатъчно на брой 
нормативни документи. У нас закон за образованието на възрастните 
и за неговото управление няма. В основната си част нормативните 
документи регламентират предимно професионалното образование 
и обучение (квалификацията) на възрастните. Няма регламент кой и 
при какви условия може да разкрие собствена фирма за образователни 
услуги за възрастни (например езикова школа може да открие всеки, 
който иска). НАпОО контролира до известна степен само Центрове-
те за професионално обучение на възрастни. Няма опит и традиции 
у нас в организирането, управлението и контрола на институции за 
неформално образование на възрастни. Няма и екип, който да проучи 
добрите практики по света. преди години (в началото на новия век) 
към тогавашното Министерство на образованието и науката е създа-
дена комисия (консултативен съвет) по проблемите на образованието 
на възрастните във връзка с провеждането на дните на ученето през 
целия живот. Има и комисия, която работи върху проблемите на вали-
дирането на самостоятелно придобитите знания и умения от възраст-
ните. И двете комисии не функционират пълноценно – това все още 
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е последна грижа на сегашното Министерството на образованието, 
младежта и науката.

• Институциите за образование на възрастните – те се нуждаят от 
мениджъри, които да знаят как да управляват институцията, така че 
тя да оцелява в условията на перманентна конкуренция на пазара за 
образователни услуги. Управлението на такива фирми, центрове, 
школи и пр. е много по-различно от управлението на училище и на 
университет (макар че никой у нас не учи ръководствата на универ-
ситетите как да управляват – в английските университети съществу-
ват курсове за управленските екипи, които им помагат да се справят 
професионално с предизвикателствата на мениджмънта).

• Учебният процес с възрастни – той е твърде различен от учебния 
процес с децата. поради спецификата на възрастните учащи те се 
нуждаят от ясни позиции и роли в управлението на учебния процес. 
За тях тази потребност произтича от АЗ-концепцията им на до голя-
ма степен независими и самоуправляващи се възрастни и от опита, 
който имат и който за тях се явява основен източник на знания. Сле-
дователно нагласата на преподавателя на възрастни е ориентирана 
към партньорски отношения с учащите, за разлика от нагласата на 
учителите, ориентирана към поемане на цялата отговорност за това 
какво се учи, кога се учи и как се учи. пренасянето на този педагоги-
чески подход (необходим при обучението на децата) в учебния про-
цес с възрастни е причина за много явни и скрити конфликти между 
преподавателите и техните възрастни учащи и има като резултат ни-
ски постижения, слаба удовлетвореност и демотивация за учене (до 
отказване от курса).

Всичко това е основание да се разработи теорията на мениджмънта на 
образованието на възрастните като специфичен вид образователен менидж-
мънт, който би дал на ръководителите на този сектор и на тези институции 
средствата за постигане на висока ефективност от функционирането им, част 
от което е мотивацията и удовлетвореността на участниците в процеса от 
това, което се случва в системата, в институцията, в учебната зала. Създава-
нето на специална магистърска програма, просъществувала 6 години в Нов 
български университет и обявена по-късно от Факултета по педагогика на 
СУ „Св. Климент Охридски“, е опит да се отговори на една сериозна соци-
ална потребност от подготовка на мениджъри – професионалисти за сектора 
на образованието на възрастните, който в условията на пазарни отношения 
непрекъснато се разраства с все нови и нови форми и звена. подготовката 
на такива кадри би повишило качеството на предлаганите образователни ус-
луги, което ще е от полза най-вече за клиентите, които в повечето случаи от-
делят ценно време и средства за получаването на необходимите им знания и 
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умения в отговор на техни конкретни потребности. И не на последно място, 
създаването на квалифицирани кадри ще направи образованието на възраст-
ните равностойна подсистема на системата за образование в България и ще 
придаде законен статут на редицата институции, предлагащи образователни 
услуги за възрастни. И в това отношение ще ни приближи повече до евро-
пейското измерение на образованието на възрастните и до европейците.
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