Стандарти за учители – лидери
Стандартите за учителя- допълват се обогатяват с всеки изминал ден. Цялостната парадигма на
качествата, които те трябва да притежават се разширява. Учителят-лидер не просто възпитава,
той създава личностни и поведенчески компетенции. Как децата ще се развиват в училище и
как ще се реализират в живота зависи от лидерските умения на учителя. Най-мощното оръжие
на лидера в класната стая е учителския личен пример, което означава, че те трябва да
притежават лични качества, достойни за имитация.
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