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Три нива на анализ на 

обучението



Три нива на анализ на обучението

Микро ниво
субект на
обучението

Макро ниво
система на
обучение

Мезо ниво
образователн
а система



Таблица: Три нива на анализ на обучението Milla, Samanda (2016)

Нива на 

организация

Макро ниво

Система за обучение

Мезо ниво

Образователна система

Микро ниво

Субект

резултат Социални/икономическ

и промени

Развитие на уменията Придобиване на знания, умения 

и компетентности

методи и средства 

за постигане на 

резултат

Обучителен 

мениджмънт

Образователен мениджмънт Индивидуални програми за 

обучени, терапевтични 

интервенции

напредък Цел на образованието Цел на обучението Учебна цел

подкрепа Цел на обучението Учебна цел Придобивки

поле на изява Образователна 

политика

Педагогически стратегии Когнитивно функциониране

действащи лица 

/роли

Мениджър на 

обучението

Образователен мениджър Ученик/учащ се 



Действащи 
лица
Ученик, учащ се



УЧЕНЕ
ПРЕПОДАВАНЕ

ФОРМИРАНЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТРИЪГЪЛНИК

Източник: http://fabien.darne.free.fr/blog/

http://fabien.darne.free.fr/blog/


Поле на изява
Когнитивно функциониране - познавателна
способност, знание, познание или
компетенция



постъпваща 
информация

когнитивен 
процес

познание

Източник: https://neuro-english.eu/cognitive-skills

https://neuro-english.eu/cognitive-skills/


Подкрепа



Многослойна система на 

подкрепа

Източник: https://www.cde.ca.gov/ci/cr/ri/mtsscomprti2.asp

https://www.cde.ca.gov/ci/cr/ri/mtsscomprti2.asp


Методи и 
средства



◆ Стратегии за

управление на класната
стая

 адаптирана
физически/гъвкава среда

 тиха и предсказуема
 безопасност
 пространствено

структурирана
 дневни пленери

◆Учителят – подкрепа
чрез поведение

 сътрудничество/комуникация
 близост/движение
 позитивно внимание
 планирани организирани
 работа в екип
 работа с родители

◆Активиране на
обучението - ученик

 мултисензорни инструкции
 визуални материали
 работно пространство
 време
 работа в малки групи
 оценяване
 работа с компютър



Стратегии за управление на класната стая

Адаптирана физическa/

гъвкава среда
Тиха и предсказуема



Стратегии за управление на класната стая

Безопасност Пространствено 
структурирана



Стратегии за управление на класната стая

Дневни пленери – дейности Дневни пленери – час



Учителят – поведение и активно управление

Близост/ движение Сътрудничество/комуникация



Позитивно внимание Планирани и организирани

Учителят – поведение и активно управление



Учителят – поведение и активно управление

Работа с родители Работа в екип



Активиране на обучението

Мултисензорни инструкции
Визуални материали за 

пренасочване на задачата



Активиране на обучението

Повтаряне на указанията Отчитане на време



Активиране на обучението

Ограничаване на работното 
пространство

Графични организатори



Активиране на обучението

Работа в малки групи
Удължаване на времето за 
работа/ модифициране на 

скоростта



Обучение

Друг модел за 
изпитване/представяне 

Работа с компютър



Резултат и 
напредък
Изпълнение на заложените учебни цели

Придобиване на знания, умения и
компетентности



високи 
изисквания

напредък

резултат



Използвана литература:

◆Philippe Carré, Cours Ingénierie de formation – Master 2 IPFA, 2016

◆Darne, Fabien, „Variations sur le thème du triangle pédagogique“, 2015

◆https://samandamilla.wordpress.com/ingenierie-pedagogique/283-2

◆https://neuro-english.eu/cognitive-skills/

◆https://www.cde.ca.gov/ci/cr/ri/mtsscomprti2.asp - MTSS - multi-tiered 

systems of support

https://samandamilla.wordpress.com/ingenierie-pedagogique/283-2
https://neuro-english.eu/cognitive-skills/
https://www.cde.ca.gov/ci/cr/ri/mtsscomprti2.asp


Благодаря за 
вниманието!


