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Моделът „Теория на дейността“ за анализ на ситуации



Училищата като учещи организации



Свързване на ‘Тук и сега’ с ‘Далечното бъдеще’

Време

Пространство

Изпълнение на 
дейности в 
конкретна ситуация

Участие във 
вземането на 
житейски решения

Цялостно и 
ефективно участие в 
обществото

Тук и сега



Свързване на ‘Тук и сега’ с ‘Далечното бъдеще’

Време

Пространство

Задачи и дейности 
на учители и екипи

Области на 
компетентности на 
учители и екипи

Идентичност на 
приобщаващите 
училища

Тук и сега



Свързване на ‘Тук и сега’ с ‘Далечното бъдеще’

Време

Пространство

Задачи и дейности, 
които детето е в 
състояние да 
изпълнява

Сфери на участие на 
деца и младежи

Сфери от живота, в 
които детето може 
да живее добър и 
самоопределящ 
живот

Тук и сега



Свързване на ‘Тук и сега’ с ‘Далечното бъдеще’

Време

Пространство

Производителност
Ход

Постижения

Модел

Възможности

Абстракции

Тук и сега



Ученето е разрешаване на проблеми

Измерване, 
събиране

Анализиране, 
разбиране

Планиране, 
решаване

Действие, 
осъществяване

Контролиране, 
оценка

Ситуация
проблем



Тристепенен модел на системи за подпомагане

Интензивни

интервенции

(+/- 5%)

Целеви интервенции

(+/- 15%)

Висококачествено преподаване (100%)



Различни модели на познание и тип процес

Тип процес Режим на познание

Незабавен/
Рефлекторен

Бърз/Интуитивен Съзнателен/Аналитичен

Оценка на ситуацията Идентифициране на 
модела

Дискриминация Продължително 
диагностициране

Бързо интерпретиране Консултация, обсъждане и 
анализ

Вземане на решение Рефлексен отговор
Признаване или 
интуитивен отговор

Съзнателен анализ или 
обсъждане

Открито действие Рутинни действия

Рутинни действия с бързи 
решения

Планирани действия с 
периодичен преглед на 
напредъка

Метакогнитивен подход
Ситуационна 
осведоменост Имплицитно наблюдение

Мониторинг на мнения и 
действия, рефлексивно 
учене

Кратки, противодействащи 
разсъждения Групова оценка

(Eraut 2009, адаптирано от 2007)



Структури на знанията и уменията на учителите

Ходове Модели Абстракции
Управление

Внимание
Импулс
Дисциплина

Пространство
Време
Рутинни действия

Обучение Яснота
Принципи на учене

Модели на преподаване

Мотивация
Очаквания
Създаване на лични 
контакти

Климат в класната стая

Учебен план

Разработване на учебен план
Цели
Планиране
Общи цели за оценка на 
учебния процес



Участие 



Четири перспективи на участието

Участие

Перспектива 
на развитието

Перспектива 
на учебния 

план

Перспектива 
на здравето

Перспектива на 
взаимоотношенията



Моделът на Международната класификация за 
функционирането на човека



Разбиране за социалните системи



Взаимодействие между индивидите и системите

Хронологична перспектива

Училището 
като…

Измерване
Събиране

Анализиране 
Разбиране

Планиране
Решаване

Действие
Осъществяване

Контролиране
Оценка

С
и

ст
ем

н
а 

п
ер

сп
ек

ти
ва Политики

Училища

Класни стаи

Съпричастните взаимодействия свързват условията/системите с хората

Участие на индивида 
(деца, учители, родители)

Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование, 2011 г.



Модел на теория на дейността



Приобщаващи общности 


