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УВОД 

 Едно от основните направления на извънучилищната дейност, което е в 

пряка връзка с физическото развитие на децата и младежите, е спортът. 

Посредством практикуването му, те овладяват различни знания и двигателни 

умения, които са насочени към укрепването на организма и воденето на 

природосъобразен и здравословен начин на живот. 

Бойното изкуство карате-до е предмет на извънкласната дейност на 

много деца и младежи както в България, така и по света. В рамките на 

тренировъчно-възпитателния процес по споменатото бойно изкуство те 

развиват специфични двигателни умения и навици,усъвършенстват уменията 

си за работа в екип, своя самоконтрол, упоритост, дисциплина и реализация в 

тази дейност. Формирането на тези качества е от полза на трениращите не 

само в практикуването на карате-до, но и в други сфери на живота. 

Формирането на висока степен на физическа възпитаност не е 

единствената цел на тренировъчно-възпитателния процес по карате-до. Освен 

физическото развитие и възпитание на практикуващите, в основата му са 

заложени възможностите за реализация и на нравствено, здравно, 

естетическо, трудово и интелектуално възпитание, което е една добра 

предпоставка за изграждането на здрави в психически и физически план 

трудоспособни и интелигентни личности с висок морал и с отношение и 

възможност за оценка на естетическите обекти, намиращи се в 

заобикалящата ги среда.  

Всичко, казано дотук, аргументира обекта, предмета, целта, задачите и 

хипотезата на дисертационното изследване. 

Обект на изследването е бойното изкуство карате-до. 
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Предмет на изследване са възможностите на бойното изкуство карате-

до в различни възпитателни направления. 

Целта на изследването са възпитателните възможности на бойното 

изкуство карате-до в областта на нравственото, физическото, трудовото, 

здравното, естетическото и интелектуалното усъвършенстване на личността. 

Задачите на изследването са: 

1. Представяне на историята и същността на бойното изкуство 

карате-до; 

2. Очертаване на основните характеристики на възпитателните 

възможности на бойното изкуство карате-до в областта на 

нравственото, физическото, здравното, естетическото, 

трудовото и интелектуалното възпитание; 

3. Осъществяване на емпирично изследване на възпитателните 

възможности на бойното изкуство карате-до; 

4. Обработка и анализ на натрупаните емпирични данни; 

5. Разработване на теоретичен модел на възпитателните 

възможности на бойното изкуство карате–до. 

В процеса на работата беше формулирана следната хипотеза: Ако се 

прилага система за целенасочено възпитателно въздействие и взаимодействие 

с деца, трениращи карате-до, то в резултат от това ще има ефективни 

резултати в областта на нравственото, физическото, естетическото, 

здравното, трудовото и интелектуалното усъвършенстване на личността. 

За целите на изследването бяха използвани следните методи: 

теоретичен анализ на литературни източници и нормативни документи, 

свързани с проблема, анкета, включено наблюдение, теренна работа, 

екперимент, математико-статистически процедури – изчисляване на 

абсолютните и относителни честоти, процентни величини, средни стойности. 
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ПЪРВА ГЛАВА 

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА ЗА 

ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА БОЙНОТО ИЗКУСТВО 

КАРАТЕ – ДО 

 

1. БОЙНОТО ИЗКУСТВО КАРАТЕ-ДО – ИСТОРИЯ И СЪЩНОСТ 

 1.1. Историческо развитие на бойното изкуство карате-до 

 

 От историческа гледна точка се счита, че бойните изкуства се зараждат 

в най-дълбока древност, тъй като бойните практики са били спътник на 

хората още тогава с оглед на запазване както на личния живот, така и този на 

семейството и племето. Основите на бойните изкустваса били свързани с 

тотемизма и изпълнението на ритуални танци, които имат отношение към 

религията и военното дело. 

Историците смятат, че люлката на зараждането и развитието на бойните 

изкуства е Далечният изток, като първите сведения за това могат да бъдат 

открити при народите от Античния свят, Индия и Китай.  

 На национално и световно равнище карате-до е едно от най-

популярните бойни изкуства. В буквален превод карате-до означава “пътят на 

празната ръка”. Това бойно изкуство се изгражда върху хармонията между 

съзнанието и тялото, а качествата, които се формират посредством 

тренировъчно-възпитателния процес целят да бъдат не във вреда на 

обществото, а именно обратното – в негова услуга.  

Зараждането на карате-до като бойно изкуство се основава на 

съществувалите много векове системи за самозащита. Тези системи са били 

пазени в дълбока тайна от хората, които са ги създавали и доразвивали и 

именно това е  една от причините да не се знаят точни дати за появата и 
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развитието на системите за самозащита. Знанията за тях, които достигат до 

нас, са основани на разказвани от учителите на учениците легенди и 

предания.  

През 1722 година е известно, че някой си Сакугава от Аката, живял 

известно време в Китай, където се занимавал с кемпо, а също така и с работа с 

тояга. Когато се завърнал в родината си той основал частна школа  в град 

Шури, която нарекъл “Карате но Сакугава”. Това е първият случай, в който 

се споменава думата “карате”1. 

В България първите системни занимания по карате-схай-джус са в 

периода 1956 – 1961 година, ръководени от корейският студент Хван, който е 

пребивавал по това време в нашата страна. Първата група е организирана във 

Висшия  институт по физкултура “Г. Димитров” (сегашната Национална 

спортна академия “ Васил Левски” ) от д-р П. Богданов. 

 

 

1.2. Основни характеристики на бойното изкуство карате-до 

 

карате-до е както изкуство, така и наука за самозащита. То се е 

развивало в продължение на столетия, за да достигне съвремения си облик. 

Идеята е да се развие използването на „естествените“ оръжия на тялото като 

ръце, крака и др. 

Техниките в карате-до са базирани на научните принципи за движение 

на тялото на човека, които се използват в тренировъчно-възпитателния 

процес, и дават възможност каратеките да се оформят като здрави 

личности, които са хармонично развити както във физическо, така и в 

умствено и морално отношение. 
                                                           
1Цветашки, С. История на бойните изкуства, “Оренда”, Пловдив, 2000. 
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На сегашния етап на своето развитие карате-до се основава на 

техниките за самозащита, които са използвани векове наред, но в 

рационализиран и изчистен от неефективни движения вид.  

 Карате има три основни направления – усъвършенстване във 

физически план, самозащита и спорт. И трите направления се  основават на 

едни и същи основни техники.  

В карате-до има основни принципи, чието спазване е от изключително 

важно значение за вникването в същността му. Един от тях е принципът на 

безмисловността – той се изразява в способността съзнанието да 

бъдеизчистено от всякакви мисли. Този принцип е свързан с възприемането 

на противника в неговата цялост с всичките му човешки слабости и съответно 

възможности за изграждане и приложение на тактика и стратегия. За 

ефективна самозащита срещу даден опонент е необходимо освободено от 

мисли съзнание за всякакви защитни и други техники. “Втренчете се в очите 

му и вижте там всичко” – това е основно правило при карате”2.  

Друг принцип, които е от съществена важност при карате-до, но и 

много трудно постижим, е принципът на непрекъснатост. Този принцип 

означава, че защитата на каратеката започва веднага след атаката на 

противника.  

Друг важен принцип в карате-до е принципът на непринудеността, 

който означава едно движение да се изпълнява, без да се мисли, да бъде 

естествен рефлекс от дългогодишната практика и в същото време да се 

изпълнява навременно и правилно.  

                                                           

2Богданов, П. Св. Иванов, Карате, “Медицина и физкултура”, София, 1972. 
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Освен тези основни за каратеката принципи, съществуват и други, 

които засягат неговите физически особеностти, а именно максимум сила, 

концентрация на силата, използване силата на реакцията и дишането. 

Също така съществуват и психологически принципи, застъпени в 

тренировъчно-възпитателния процес по карате-до – спокойно съзнание – 

което засяга психическото състояние на човека, когато той застане срещу 

реален противник; ясно съзнание – принцип, основан на необходимостта от 

цялостно и непрекъснато усещане на противниковите намерения и 

движения;съединяване на съзнание и воля-когато съзнанието открие 

благоприятна възможност, волята трябва да гарантира изпълнението на 

съответната техника. 

Закарате-до е от съществена важност комбинирането на физическите и 

психологическите принципи, а именно тяло и съзнание да действат единно. 

Към психо-физическите принципи спадат фокусът (киме) и 

рефлектирането.Фокусът в карате-до означава концентриране на цялата 

енергия на тялото в един момент върху даден обект. В това се включва не 

само концентрацията на физическата, но и мобилизацията на психическата 

сила.Рефлектиранетосамо по себе си отразява необходимостта от точно 

възприемане на противниковите движения, в съответствие на които да се 

пригодят собствените техники. 
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2. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ПРОЕКЦИИ В БОЙНОТО ИЗКУСТВО 

КАРАТЕ-ДО 

 

2. 1. Нравствено възпитание чрез бойното изкуство карате-до 

Карате-до като бойно изкуство има несъмнено влияние върху 

нравствения облик на хората, които се занимават с него, формирайки 

съответни нравствени качества у тях.  

Нравствеността е един от най-съществените механизми за нормативна 

регулация на човешките действия в социума. Тя има три основни функции, а 

именно ценностно-ориентираща, регулираща и формираща3. 

Моралът е дълбоко залегнал в основата на бойните изкуства. 

Доказателство за това е кодексът на самураите Бушидоили “пътят на воина”. 

Той представлява комплекс от воинските идеали, който е валиден от 

Древността до наши дни.В нашето съвремие той се съблюдава от 

практикуващите бойни изкуства като цяло и в частност карате-до както в 

рамките на тренировъчната зала, така и в ежедневния живот извън нея.  

Като начин за регулация на поведението на воина, Бушидо не се опира 

на някакви специално създадени за целта институции за принуждаване на 

самураите да спазват моралните норми. Бушидо по-скоро може да бъде 

определено като морал на войнското съсловие, система от възгледи, норми, 

оценки на самурайското поведение, за възпитаване, формиране и 

утвърждаване на определени нравствени качества у младите воини. 

                                                           

3Рангелова, Е. Нравствено възпитание и развитие. В: Теория на възпитанието. Съст. Л. 

Димитров. Изд. “Веда Словена - ЖГ”, София 2005. 
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От нравствена гледна точка основните качества, които се формират у 

воина посредством практикуването на бойни изкуства, са: честност, 

мъжество, вежливост, искреност, скромност, доблест, уважение, 

самообладание, доброжелателност. 

Карате-до започва и завършва с ритуален поклон(рей). Той 

представлява деклариране на уважение както към опонента, така и към 

партньора и/или учителя, който помага по пътя на овладяването на бойното 

изкуство. Поклонът е напълно задължителен при влизане и излизане от доджо 

(тренировъчната зала), което се счита за засвидетелстване на уважение към 

мястото, където се учим. 

Неслучайно основателят на спортното карате Гичин Фунакоши е казал: 

“Главното в карате не е победата или поражението, а усъвършенстването 

на личността”. 

 

 2. 2. Физическо възпитание чрез бойното изкуство карате-до 

Физическото възпитание е съществен компонент от цялостното 

човешко възпитание и развитие. То може да бъде определено като 

многостранен процес на целенасочени взаимодействия на човека, 

практикуващ даден вид спорт с различните фактори за влияние във 

физическата сфера като целта е формирането на желания физически 

облик както от индивида, така и от обществото. 

Физическото развитие на личността може да се определи като  

закономерно по своята същност изменение на тъканите, формите, функциите 
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на тялото на даден индивид, което е резултат от въздействието на вътрешни и 

външни фактори. 

Главната цел на карате-до е развиването на максимален синхрон между 

човешкото съзнание, воля и мускулно действие, при което се освобождава 

енергия, която е максимално контролирана.  

Едновременното развитие както на съзнанието, така и на тялото е 

основно изискване на карате-до. Целта на волевата тренировка трябва да бъде 

контролиране на човешките двигателни действия. Не бива да се допуска 

пренебрегване на нито една страна на тренировката за сметка на друга, тъй 

като това води до разрушаване на основата за хармонично развитие и 

прогрес.  

Обществото определено се нуждае от такъв вид сила, която човек може 

да развие, за да защити себе си или да окаже помощ срещу насилие.  

Тренировките по карате-до безспорно допринасят за развитието на 

основните качества на една личност, които характеризират нейната физическа 

възпитаност, а именно физическа сила (динамична, амортизационна, 

взривна), бързина, издръжливост (обща и специална), ловкост, гъвкавост 

(активна и пасивна),  ритмичност4.  

Един от основните компоненти в бойните изкуства, в това число и 

карате-до, е дишането. Нарушенията в ритъма на дихателният процес са 

предпоставка за превръщането на всяка една техника в неефективна. 

Вдишването води до отпускане, а издишването до напрягане на мускулите. 

По тази причина по време на схватка вдишването трябва да съвпада с 

отпускането, когато се извършва подготовката за активни действия, а 

                                                           

4Трусов, О. В. Шотокан карате-до. Основные аспекты, “София”, Киев, 2000. 
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издишането и задържането на въздуха съвпадат с моментите на нападение 

или защита. Дихателният процес зависи от възникналата ситуация по време 

на схватката.  

Един от факторите, който способства за проявлението на максимум 

усилия при ацикличните движения в карате-до, е оптималното съгласуване на 

фазите на движение и дишане. В резултат на постепенното трениране на 

дихателната система се повишава нейният КПД (коефициент на полезно 

действие), а също така се осигурява кислорода, който е необходим на всички 

останали системи.Дихателните упражнения съдействат за преодоляване както 

на кислородната недостатъчност и възстановяването на сърдечната дейност, 

така и за понижаването на възбудимостта на някои нервни центрове.  

Приносът на тренировъчно-възпитателния процес по карате-до е 

безспорен по отношение на развиването на висока степен на физическа 

възпитаност на практикуващите. Това е една от основните предпоставки 

карате-до да стане бойно изкуство достъпно за всички. 

 

2. 3. Здравно възпитание посредством бойното изкуство карате-до 

Тренировъчно-възпитателният процес по карате-до е свързан и със 

здравното възпитание, чиято ефективност може да се определикакто от  

равнището на здравната възпитаност, така и от това доколко се осъзнава 

отношението към здраветои мотивираните поведение и дейност по посока на 

целта. Ако при физическото възпитание се поставя акцент върху 

усъвършенстването на тялото, то целта на здравното възпитание е внасянето 

на промяна не само в нагласите, но и в поведението на индивида или групата. 

Важно е да се отбележи, че въз основа целите, заложени в 

тренировъчно-възпитателния процес по карате-до, а именно позитивно 
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възпитание и реализация на трениращите личности не само в рамките на 

тренировъчната зала – доджо – а и извън нея, човешкото здраве и неговото 

запазване и подобрение е основният приоритет за стартиране и 

практикуване на карате-до. 

Абсолютно задължително е стартът на тренировъчно-възпитателния 

процес по карате-до да е съпътстван от медицински контрол, който е от 

изключителна важност за правилното построяване на тренировките и за 

запазването на висока степен на работоспособност. Преди да се пристъпи към 

системни занимания, имащи връзки с ръкопашен бой, трябва да се извършат 

медицински изследвания или от личния лекар, или в спортно-медицински 

диспансер5.  

Медицинският контрол е в помощ на каратеката, тъй като му помага да 

разбере какъв тип е неговото телосложение и какво е неговото физическо 

развитие; какви са физическите упражнения, включени в тренировъчния 

процес, които могат да съдействат за преодоляване на недостатъците на 

телосложението; какви правила да спазва при извършването на 

самонаблюдение, измерване на тялото и правилно боравене с получените 

данни. 

Ръководството на всеки клуб по карате-до е длъжно да изисква 

медицинско свидетелство за здравословното състояние на всеки 

новопостъпващ член. Каратеките на всеки клуб са задължени да се подлагат 

на медицински прегледи два пъти годишно според чл. 6, ал. 1 на Наредба №8 

от 18 март, 2005 г. за провеждането на задължителните, начални, периодични 

                                                           

5Иванов-Катанский, С. А. Комбинационная техника каратэ, “Фаир-Пресс”, Москва, 2001. 
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и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо 

възпитание и спорт. 

От голямо значение за правилното построяване на тренировъчния 

процес, оценката на собственото физическо развитие и запазването на 

високата работоспособност има и самоконтролът на каратеките, насочен към 

тяхното собствено здраве. Той се изразява в действията на самите тях, които 

детерминират системно самонаблюдение на тяхното здравно състояние и 

развитие в процеса на тренировките или изпълнението на друг тип физически 

упражнения.Самоконтролът трябва да се провежда системно и 

продължително.  

От особена важност по отношение на здравната възпитаност на 

личността на каратеката е неговият хранителен режим, изцяло насочен  

към здравословния начин на живот.Правилното хранене има влияние не 

само върху тялото на човека, но и върху неговия дух и разум. Както във всяка 

една сфера, така и при тази, каратеките се стремят към постигането на баланс 

в техния организъм. Това налага придобиването на хранителни знания, 

умения и навици, които да бъдат съобразени с цялостния тренировъчно-

възпитателен процес и количеството енергия, която се отделя в неговия ход. 

Диетата на каратеката трябва да съобразена както с индивидуалните му 

особености, така и с периода, в който се намира – състезателен, 

предсъстезателен или поддържащ. По време на всеки един период организмът 

на каратеката трябва да приема определено количество от всички основни 

хранителни вещества, а именно въглехидрати, мазнини, белтъчини, 

витамини,  минерали и микроелементи, антиоксиданти и вода.  

Важна роля за здравословното състояние на човека има исънят. Той е 

от изключителна значимост за пълноценното възстановяване на организма 



  17 
 

след физическо и психическо натоварване и има голямо влияние върху 

работоспособността на човека.  

С оглед на цялостното здравословно състояние на каратеките се отрича 

употребата на психотропни вещества. Тяхната употреба се явява пречка за 

постигането на високи спортни резултати и, което е по-важното, има 

изключително негативно влияние върху целия човешки организъм. 

Запознаването на каратеките с вредното влияние на алкохола и наркотиците 

е широко застъпено в тренировъчно-възпитателния процес по карате-до, 

което оказва превантивно въздействие срещу тяхната употреба. 

Изключително негативна е и нагласата към употребата на допинг с цел 

постигане на високи спортни резултати. В тази връзка състезанията по 

карате-до се съобразяват със Световния антидопинг кодекс, който е един от 

основните елементи на антидопинговата програма, провеждана от Световната 

антидопинг агенция (WADA).  

Като цяло тренировъчно-възпитателният процес е насочен към 

укрепването на здравния статус на трениращите. С оглед на това трябва 

да се поставят адекватни задачи на трениращите, съобразени с техните 

индивидуални възможности като в същото време учащите трябва да се научат 

сами да не си поставят непосилни задачи и да правят експерименти със 

своето здраве.  

 

2. 4. Естетическо възпитание посредством бойното изкуство карате-до 

 Тренировъчно-възпитателният процес по карате-до влияе и върху 

формирането на естетическа възпитаност, която е резултат от съзнателното 

прилагане на естетическото възпитание.  

 Най-общо, естетическото възпитание може да бъде определено 

катоформиранена естетическо отношение на човешкия индивид към 
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природата, различните явления в живота и изкуството. Естетическата 

възпитаност може да се разглежда като резултат от осъществяваното 

естетическото възпитание, намирайки израз в естетическата култура на 

личността.Нейното формиране е свързано с досега на индивида с различни 

естетически явления и обекти, неговата реакция и отношение към тях6. 

Естетическото в бойните изкуства, в това число и карате-до, води 

началото си от връзките им с хореографията, театъра, музиката и 

традиционния цирк. 

Голяма роля се отрежда на музиката, под чийто съпровод се е 

осъществявало ритмизирането и хармонизирането на тренировъчно-

възпитателния процес, което съдействало за освобождаването на съзнанието 

на трениращите, както и за стимулация на психическата и физическата им 

активност.  

В карате-до танцувалният естетизиращ елемент е силно застъпен в 

дисциплината ката, или форма, представляваща изпълнение на точно 

определени атакуващи и защитни техники в точно определена 

последователност в определени позиции, изразяваща бой с един или повече 

въображаеми противници.На съвременния етап на развитие на карате-до не 

само като бойно изкуство, но и като спорт, провеждането на тренировъчно-

възпитателния процес в дисциплината отборна ката, характеризираща се с 

едновременното изпълнение на дадена форма от трима каратеки от един и 

същи пол, музиката би могла да помогне за постигането на максимален 

синхрон между състезателите.  

                                                           

6Димитров, Л. Естетическо възпитание и развитие. В: Теория на        възпитанието, “Веда - 

Словена - ЖГ”, София 2005. 
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Важно е да се отбележи, че за повишаването на естетизма в бойните 

изкуства, философската религия Дзен има голям принос. Обучението на 

самураите било съпътствано не само с овладяването на военното изкуство и 

опита им с различни оръжия, но и с поезията хайку, живописта, 

калиграфията, изкуството на чайната церемония и подреждането на 

цветя – икебана.  

Самураите са държали на естетиката дори при случаите, в които им се 

налага да приключат живота си посредством сепуку (ритуално 

самоубийство), чиято цел е запазването на честта на самурая. Когато 

ситуацията не налага моменталното изпълнение на този ритуал, той 

предполага специално приготовление. Преди да се пристъпи към 

изпълнението на сепуку, самураят се облича в бели дрехи, символ на чистота, 

написва предсмъртен стих, който кратко и сдържано дава информация за 

преживяванията си. Острието на меча, с който следва да бъде изпълнен 

самоубийственият ритуал, също трябва да е чисто – измива се с вода и се 

обвива в оризова хартия, тъй като кръвта се смята за мръсна. Естетиката 

намира своето място и в ритуалното самоубийство при жените, а именно в 

това, че преди ритуала глезените се завързват, така че при настъпването на 

смъртта краката да бъдат прибрани и трупът красив.  

 Друг важен момент от цялостния духовен и естетически облик на 

самурая е неговото отношение спрямо бойните доспехи и оръжия.Всеки 

клан се отличава със своите доспехи от другите, което от своя страна е и 

белег за общественото положение на господаря на клана. Абсолютно 

недопустимо е немарливото отношение на самураите  към доспехите и 

оръжията си – по този начин те биха засвидетелствали неуважение към 

господаря си, към другите самураи от клана и към себе си. Необходимо е 
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ежедневно поддържане на самурайските доспехи в изряден вид. Всяка една 

небрежност, свързана с поддръжката на бойното снаряжение, заплашва 

живота на самураите и техните господари. 

Всички тези духовно-естетически елементи, съпътстващи времето на 

самураите, се съблюдават и до днес в съвременните школи по карате-до. 

Естетиката в бойните изкуства задължително засяга и доджо – мястото, 

където те се учат на даденото бойно изкуство. От древни времена досега 

практикуващите бойни изкуства приемат доджо за свещено – това е 

мястото, на което се учат и усъвършенстват. Това налага спазването на 

най-строги правила за поддържане на неговата изрядност. 

Като начало, на едно занятие по карате-до е абсолютно недопустимо 

каратека да влиза в доджо в неизряден външен вид – това е равносилно на 

обида към бойното изкуство като цяло, неговите създатели и учителя,  хората, 

които го практикуват, както и към самия себе си. Личната хигиена, 

безупречно чистото карате ги (тренировъчните дрехи за карате-до), 

поддържано в отлично състояние, както и други предмети, необходими в 

тренировъчно-възпитателния процес, са естетически белези от цялостния 

облик на практикуващия, но заедно с това те носят и духовен смисъл - те 

свидетелстват за отражение на вътрешната чистота на каратеката, който 

влиза в доджо единствено с добри намерения и желание да се учи и 

усъвършенства. 

Преди стартирането на тренировъчно-възпитателния процес, доджо 

трябва да бъде почистено и проветрено.  Изпълнението на тази задача се 

поставя на по-младшите ученици. След нейното изпълнение под команда на 

сенсея учениците се строяват в редица, в чието начало са каратеките, 

отличени с най-високи степени посредством съответния цвят на пояса, 
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последвани в низходяща градация от останалите практикуващи. Това е 

израз на безпрекословното спазване на йерархията, а в същото време и на 

естетика, тъй като не е налице възможността всеки с различен цвят на пояса 

да застава където и да е и по този начин да се нарушава хармонията в доджо.   

Размяната на официалните поздрави, които освен че са израз на висока 

нравственост и духовност, също имат значение за естетиката в бойните 

изкуства иестетиката на отношенията един към друг. Правилният поклон в 

правилната позиция, отправен с поглед в правилната посока, демонстриран 

едновременно от двама или повече каратеки е символ на хармония, а всяка 

хармония сама по себе си е израз на естетика.  

Естетическият аспект на карате-до намира отражение и в неговата 

спортна част. Стремежът към хармония и красота касае и двете дисциплини 

– ката и кумите. В случай, че състезател излиза в неизряден състезателен 

екип, му се дава една минута, в която той да се приведе в подходящ вид. 

Дължината и на горната, и на долната част на карате ги е точно определена по 

правилника на Световната карате федерация и трябва да се съобразява с него. 

Местата за емблемата на клуба, държавата, спонсора и търговската марка на 

карате ги е строго определена. Протекторите и на двамата опоненти трябва да 

са в съответния цвят и да са одобрени от Световната карате федерация. 

Началните позиции на състезателите също са строго определени и схватката и 

в двете дисциплини не започва, докато и двамата опоненти не са заели 

правилно местата си. При кумите реферът спира схватката и при наличие на 

нередности във външния вид на състезателя. 

Треньорите трябва да са облечени в спортен екип, показващ техния 

треньорски ценз. При неизрядност както в облеклото, така и в поведението на 
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даден треньор, техен състезател може да бъде недопуснат или 

дисквалифициран от състезанието.  

Строгите мерки по отношение на външния вид важат и за всички 

членове на съдийската колегия. Униформата им е строго регламентирана в 

правилника на Световната карате федерация  и не подлежи на промяна.  

Като цяло стремежът към съвършенство включва в себе си и стремежът 

към красота. Един от основните принципи на карате-до, формулиран от 

Гичин Фунакоши гласи, че красотата на карате-до се състои в прилагането 

му към всичко. 

 

 2. 5. Трудово възпитание чрез бойното изкуство карате-до 

Трудът е основна дейност на човека от самото му съществуване и чрез 

нея той си осигуря препитание и материални блага. Чрез полагането на труд 

човек си осигурява както биологичното, така и социалното съществуване7.  

В областта на труда хората участват в развитието на взаимоотношения, 

които биха могли да бъдат изключително полезни на личността и извън 

трудовата сфера на дейност, създавайки предпоставки за формиране на 

качества като трудолюбие, дисциплинираност, 

колегиалност,организираност, готовност за взаимопомощ, 

съпричастност, съревнователност, конкурентоспособност и др. 

Най-общо, трудовото възпитание може да бъде определено като 

процес, при който у децата и младежите се формира позитивно 

                                                           

7Чавдарова – Костова, С. Основни компоненти на съдържанието на възпитанието. В: 

Педагогика, СУ „Климент Охридски“, София, 2012. 
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отношение към трудовата дейност, в която те да се включват с готовност 

и да вземат съзнателно участие в различните форми на труда.  

За разлика от нашето съвремие, в което за повечето хора занятията по 

различните бойни изкуства, в това число и карате-до, са предмет на 

неформална дейност, по времето на самураите, владеенето и прилагането им е 

било тяхна професия. Това е била една от предпоставките на практикуването 

на бойни изкуства да се гледа най-сериозно, тъй като от подготовката на 

воините зависела сигурността на държавата. Самураите били тренирани от 

деца с нагласата, че те ще бъдат воини цял живот, съответно, от това ще 

зависи тяхната прехрана и тази на техните семейства. 

В нашето съвремие много хора се занимават професионално с карате-

до. Могат да се обособят следните професионални направления: 

преподавателско - на теоретично и практическо ниво; състезателно; съдийско. 

Тези три професионални направления са много тясно свързани помежду си. 

Почти всички съдии са преподаватели и същевременно бивши и понякога 

настоящи състезатели.Много състезатели са преподаватели, но все още нямат 

съдийски статут. 

 И в трите професионални направления каратеките трябва да имат 

предвид самурайското разбиране за това никога да не забравят какви са 

били преди да достигнат дадено ниво в йерархията. Колкото повече даден 

каратека се развива, толкова повече трябва да е съпричастен с нуждите и 

изискванията на останалите, на чието място е бил и той. Това е един от 

белезите на добрия лидер, от който се нуждае всяка професионална 

дейност. 

В съвременния живот повечето каратеки, независимо на кое 

професионално ниво се намират в йерархията на карате-до, имат и други 
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професии. Това е провокирано до голяма степен от икономическото 

състояние не само на нашата страна, но и на много други. В голяма степен 

тези хора постигат високи професионални успехи извън сферата на карате-до 

въз основа на възпитаните от тях качества съобразно принципите и духа на 

бойното изкуство. Качества като дисциплинираност, организираност, 

лоялност, приемане на задачите с готовност и стремежът към 

правилното им изпълнение, способността за поемане на голяма 

отговорност и себеотдаденост на каузата, несмесването на 

професионалните с личните отношения са ценени високо от 

работодателите в днешно време, независимо от сферата на развитие на 

техния бизнес. В тази връзка с формираните посредством тренировъчно-

възпитателния процес по карате-до качества практикуващите са способни да 

се конкурират на пазара на труда не само в сферата на бойното изкуство, но и 

във всички останали области, което е от особена важност за развитието на 

човека като цяло.  

 

 2. 6. Интелектуално възпитание посредством бойното изкуство карате-до 

В тренировъчно-възпитателния процес по карате-до интелектуалното 

възпитание е силно застъпено. Най-общо то може да бъде определено като 

целенасочен процес, който се характеризира с адекватни на него 

дейности за развитиеи усъвършенстване на интелектуалните 

способности на човешкия индивид8. 

Стремежът към цялостно съвършенство, заложен във философията на 

карате-до, включва непрестанното усъвършенстване и в интелектуално 

                                                           

8Димитров, Л. Интелектуално възпитание и развитие. В: Теория на  възпитанието, “Веда 

Словена - ЖГ”, София 2005. 
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отношение. Според сенсей С. Цветашки трудът, полаган в рамките на 

бойното изкуство, е не само физически, а винаги интелектуален.Единият от 

двадесетте ръководни принципа на карате-до, формирани от Гичин 

Фунакоши, който е баща на съвременното карате, гласи, че е по-важно как 

мислиш, а не колко си добър от технична гледна точка. 

Правилно построеният тренировъчно-възпитателен процес се 

характеризира с умело съчетание на физическа, нравствена и умствена 

дейност,като водеща роля във формирането на каратеката като добър боец 

има развитието на мисълта.  

Развиването и усъвършенстването на интелекта в условията на 

тренировъчно-възпитателния процес по карате-до е в пряка връзка с 

развиването и усъвършенстването на духа на каратеките. Един от основните 

използвани методи за духовно извисяване и интелектуално развитие на 

трениращите е дзен. Посредством практикуването на дзен се  цели 

постигането на сатори или в буквален превод „внезапно просветление“. 

Стимулирането на мисленето в дзен практиките е свързано с т. нар. 

коани, които представляват специфични загадки, за разгадаването на които е 

необходимо вникването във вътрешния им смисъл, което изисква 

изключително силна съсредоточеност. Мисловната дейност при решаването 

на загадките се характеризира с преход от формално-логическото към 

подсъзнателно-асоциативното мислене.  

Друг похват, който се използва в тренировъчно-възпитателния процес, е 

медитацията. В резултат от нея у каратеките постепенно започват да се 

наблюдават хармонизиране на нервните процеси, укрепване на волевата 

сфера на боеца, развитие на интелектуалните му способности, 

понижаване на конфликтността с околните и т. н.  
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За развитието и усъвършенстването на интелекта посредством 

тренировъчно-възпитателния процес по карате-до голям принос има 

изучаването на различни прийоми, стратегии и тактики, които, съчетани с 

възрастта и индивидуалните особености на трениращите, спомагат за 

постигането на максимално добри резултати по пътя на бойното изкуство. 

Целесъобразно е в хода на тренировъчно-възпитателният процес по 

карате-до трениращите активно да участват в съставянето на различни 

стратегии и тактики, които да се приложат на практика в тренировъчната 

зала, след което посредством дискусия да се обсъдят, аргументират и да се 

нанесат корекции, ако е необходимо. Всичко това позволява постепенното 

развиване на стратегическо и тактическо мислене, което в даден момент се 

пренася и извън тренировъчната зала и спомага за по-доброто справяне на 

каратеките с различни ситуации и в други сфери на живота.  

За развитието на интелекта съдействат и различните дейности, 

заложени в тренировъчно-възпитателния процес, а именно полагане на 

изпити за различните степени в карате-до, семинари, състезателната, 

треньорската и съдийската дейности.  

Като цяло, развитието на интелекта посредством разнообразните 

дейности в областта на карате-до съдейства за взимането на бързи и 

интелигентни решения от каратеките извън сферата на бойното изкуство 

съобразно възникналата ситуация. 
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3. КАРАТЕ-ДО В ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

  

С карате-до в рамките на извънучилищна дейност се занимават много 

деца и младежи не само на национално равнище, но и на световно, в  спортни 

клубове, чиято основна дейност е преподаването на основните му принципи и 

неговото усвояване и прилагане от практикуващите го както в рамките на 

тренировъчната зала и състезателното поле, така и в живота.  

Извънучилищната възпитателна дейност се характеризира с това, че тя 

е насочена към свободното време на децата и младежите и има 

доброволен характер, съответствайки на техните интереси. 

Извънучилищната възпитателна дейност е обществено значима, 

съобразена с многостранните детски интереси и потребности, стимулираща 

самоизявата, самоуправлението, творческата изява в различните й 

направления, съдейства за позитивните емоционални преживявания, 

осигурява педагогическо осмисляне на свободното време, предоставя 

възможности за разностранно позитивно развитие на детската личност, 

предоставяйки достъп за активно включване на децата в полезни на тях и 

обществото дейности и т. н. 

Извънучилищната възпитателна дейност има своите задачи, които най-

общо могат да бъдат очертани  по следния начин:организацията й да 

съдейства за позитивното развитие на всяко дете съобразно неговите 

интереси;създаване на условия, в които педагогическото осмисляне на 

свободното време на децата съдейства за изпитването на позитивни емоции 

във вид дейност, избрана от самото дете въз основа на личния му 

интерес;установяване на връзка и постигане на баланс между теоретичните 

знания и практическите умения;създаване на възможности за формиране за 
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умения за екипна работа, разпределяне и споделяне на отговорности; 

създаване на условия за усвояване и усъвършенстване на уменията за 

междуличностно общуване, в т. ч. и на интеркултурно равнище; създаване на 

възможност за превенция на девиантно и делинквентно поведение и за 

ресоциализация  на децата, характеризиращи се с такова поведение. 

Извънучилищната възпитателна дейност със своите основни функции и 

принципи има за цел да обслужва по педагогически осмислен начин 

свободното време на децата и младежите като формира у тях нравствени, 

научно-познавателни, правови, естетически, екологични и други позитивни 

нагласи, както и да стимулира овладяването на общочовешките и национални 

ценности и зачитането на правата и свободите на хората.  

В тази връзка тренировъчно-възпитателният процес по карате-до може 

да се разглежда като една добра проява на извънучилищната възпитателна 

дейност, като трениращите под вещото треньорско ръководство се стремят не 

само към физическо и техническо съвършенство, но и към постигането на 

висока степен на нравствена, здравна, естетическа, трудова и 

интелектуална възпитаност.  
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ВТОРА ГЛАВА 

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБЛЕМА 

 

Емпиричното изследване бе осъществено в два основни етапа – 

анкетиране, целящо оформяне на резултати от проучване на мнението на 

няколко групи изследвани лица по проблема  и теренна работа, осъществена 

върху методологията на качествените изследвания, с деца, трениращи карате-

до. 

Основните изследователски методи, които бяха приложени, са: анкета, 

включено наблюдение, експеримент върху основата на теренна работа, 

математико-статистически процедури за обработка на количествени данни – 

изчисляване на средни стойности, абсолютни и относителни честоти, 

процентни величини.  

По време на теренната работа и включените наблюдения в продължение 

на две години бяха прилагани основни педагогически методи като беседа, 

дискусия, демонстрация, обяснение, личният пример на треньора, игра и 

съревнование при строго съблюдаване на принципите на нагледност и 

индивидуалност.  
Средствата, които бяха използвани, са специален сет за провеждане на 

паркур, наземна стълба за изпълняване на упражнения за координация и 

синхронизация, лапи за пласиране на удари с ръце и крака, както и специални 

постелки за осъществяване на различни упражнения като кълбо напред и 

назад, както и за различни хвърляния и наземни упражнения.   

В началото на работата по дисертацията бе осъществено анкетно 

изследване, чиято основна цел бе разкриването на влиянието на бойното 

изкуство карате-до върху здравната, физическата, нравствената,  

естетическата и трудовата възпитаност на практикуващите. За целта бяха 

анкетирани общо 110 лица на възраст от 16 до 68 години – 56 жени и 54 

мъже. С оглед придобиването на по-ясна представа за влиянието на карате-до 
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върху горепосочените аспекти на човешкото възпитание бяха анкетирани 

както хора, които активно се занимават с карате-до – треньори и трениращи– 

така и хора, които никога не са се занимавали с това бойно изкуство.  

 Анкетираните лица – и практикуващи, и непрактикуващи – бяха 

разделени на 2 възрастови групи с оглед на това доколко се различават и 

доколко си съвпадат мненията на по-възрастните и по-младите 

практикуващи, както и доколко са еднакви и различни възгледите относно 

възпитателното влияние на карате-до на хората, които не са участвали във 

възпитателно-тренировъчния процес и чиито знания по въпроса са базирани 

на други източници. Тези анализи дават възможност за сравнение доколко 

мненията на практикуващите и непрактикуващите съвпадат и/или се 

различават – обстоятелства, които трябва да се взимат предвид при 

популяризирането на карате-до като бойно изкуство и усъвършенстването на 

тренировъчно-възпитателния процес.  

 Анкетираните треньори бяха на възраст между 22 и 68 години – 10 

жени и 23 мъже; трениращите – между 16 и 22 години – 13 жени и 15 мъже; 

непрактикуващите над 18 години – 17 жени и 11 мъже и непрактикуващите на 

възраст от 16 до 18 години, от които 5 мъже и 16 жени.  

 

1.  РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. 1. Резултати от проведеното анкетно изследване с треньори по бойното 

изкуство карате-до 

 Като цялостен резултат от анкетното изследване, проведено с треньори 

по карате-до, може да се направи извод, че те отчитат положителното му 

влияние върху нравствената, естетическата, здравната, физическата и трудова 

възпитаност на практикуващите. 
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1. 2. Резултати от проведеното анкетно изследване с трениращи 

бойното изкуство карате-до 

 Трениращите карате-до отчитат позитивното въздействие на 

тренировъчно-възпитателният процес по отношение на нравствената, 

физическата, здравната, естетическата и трудова възпитаност на 

практикуващите.  

 Основавайки се на получените данни от двете анкетни изследвания, 

проведени с хора, които практикуват карате-до на различно равнище, може да 

се направи извод, че възгледите им по отношение на положителното влияние 

на тренировъчно-възпитателния процес по посока на разглежданите 

възпитателни сфери, се припокриват. Мненията, които отразяват 

отрицателна, по-скоро отрицателна нагласа или липса на преценка към 

възпитателното въздействие по посока на дадените видове възпитаност, са в 

по-голямо процентно отношение при трениращите в сравнение с треньорите, 

което може да бъде обяснено със съществената разлика в опита в сферата на 

бойните изкуства. С течение на времето под компетентно ръководене на 

тренировъчно-възпитателния процес, би следвало тези разлики да намалеят и 

съвместната дейност на треньори и трениращи да върви по посока на 

усъвършенстването на цялостния възпитателен облик на практикуващата 

карате-до личност.  
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1.3. Резултати от проведеното анкетно изследване с хора, 

непрактикували бойното изкуство карате-до на възраст  над 18 години 

Повечето от изследваните лица, въпреки че не се занимават с карате-до, 

оценяват положителното влияние на обучението по карате-до върху 

нравствената, физическата, здравната, естетическата и трудовата 

възпитаност на трениращите.  

 

 1. 4. Резултати от проведеното анкетно изследване с хора 

непрактикували бойното изкуство карате-до на възраст между 16 и 18 

години 

Повечето от изследваните младежи вярват в позитивното влияние на 

обучението по карате-до по отношение на разглежданите в настоящото 

изследване резултати от тренировъчно-възпитателния процес на 

практикуващите личности.   

В обобщение като извод от двете проведени анкетни изследвания  с 

хора, които никога не са практикували карате-до, може да се каже, че 

анкетираните лица на възраст над 18 години демонстрират по-голям 

позитивизъм и вяра във възпитателните възможности на тренировъчно-

възпитателния процес по карате-до по посока на формирането на висока 

степен на нравствена, физическа, здравна, естетическа и трудова възпитаност, 

което е обяснимо, имайки предвид разликата в годините и житейския опит на 

лицата от двете възрастови групи. Като цяло най-голям процент от 

анкетираните нетрениращи, независимо от възрастта, подкрепят заложените в 

настоящото изследване твърдения. 

 Очертава се следното обобщение от всички проведени анкетни 

изследвания – с треньори и трениращи карате-до и всички нетрениращи - във 
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връзка с разглеждания проблем: треньорите и останалите трениращи 

демонстрират по-голяма категоричност и липса на съмнение относно 

позитивното въздействие на тренировъчно-възпитателния процес по карате-

до върху разглежданите видове възпитаности на практикуващите лица, което 

е съвсем естествено, имайки предвид, че това са хора, които имат постоянен 

досег с бойното изкуство и неговите възпитателни възможности. Този извод в 

съчетание с факта, че най-големият процент от нетрениращите и от двете 

възрастови групи демонстрират вяра в позитивното влияние на 

тренировъчно-възпитателния процес по карате-до върху нравствената, 

физическата, здравната, естетическата и трудова възпитаност на 

практикуващите лица дава основание да се смята, че разглежданото бойно 

изкуство има значителен позитивен принос към цялостния възпитателен 

облик на личността на трениращите. Това от своя страна подчертава 

необходимостта от все по-интензивно развитие на карате-до, което ще има 

своите позитивни ефекти върху възпитателния облика на практикуващите.  

 

1.5. Резултати от проведено анкетно проучване с родители 

 

Най-много от анкетираните лица са категорични за позитивното 

влияние на тренировъчно-възпитателния процес по карате-до по посока на 

здравното, нравственото, естетическото, трудовото, физическото и 

интелектуалното възпитание. Най-малка или никаква е подкрепата на по-

скоро отрицателното или категорично отрицателното въздействие на 

тренировъчно-възпитателния процес върху разглежданите типове 

възпитаност на личността. Въпреки затрудненията за оценка или съмнението 

на някои от анкетираните, в анкетните карти е подчертана тяхната вяра в 

бъдещото позитивно развитие на децата си посредством продължителното им 
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участие в тренировъчно-възпитателния процес по карате-до.  Като цяло на 

базата на тези изводи може да се каже, че карате-до може да се разглежда 

като една добра възможност за цялостно позитивно развитие на 

личността и особено в сферата на интелектуалното, нравственото, 

здравното, естетическото, трудовото и физическото възпитание.   

 

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

МОДЕЛ НА  ТРЕНИРОВЪЧНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС ПО 

КАРАТЕ-ДО 

 

2.1.Първа експериментална година 

 

Първоначално групата от деца, с която бе реализиран модел на 

тренировъчно-възпитателен процес, организиран, провеждан и контролиран 

от сенсея, бе от 5 деца, чиито брой варираше до края на учебната година. 

През първия месец броят на членовете бе общо 9, от които само 2 момичета – 

близначки на 11 години. Момчетата са на възраст между 5 и 12 години. До 

края на годината максималният брой членове, който достига групата бе 15, 

като бройката на момичетата остана непроменена до края на тренировъчната 

година, която завършва с общо 11 деца. 

Още от самото начало на тренировъчната година децата се запознават с 

основните възпитателни изисквания за започването на тренировъчно-

възпитателния процес по карате-до. Те са периодично повтаряни от сенсея 

през цялата година, което е задължително особено при постъпването на нови 

деца в групата. Посредством тренировъчно-възпитателния процес през цялата 

година децата своевременно биват запознати и с възпитателните аспекти 
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на: загряващите упражнения, усвояването на ударите с ръце, крака и 

блокиращите техники, провеждането на изпити. Специално място се 

отрежда на дисциплината в тренировъчно-възпитателния процес – аспект, 

който е многократно разясняван и припомнян на трениращите от сенсея. 

В заключение може да се каже, че изтеклата тренировъчно-

възпитателна година е преминала успешно – децата постепенно са се научили 

да действат като група, да пазят залата чиста и подредена, както и се отнасят 

с уважение към тренировъчните пособия, да поддържат тренировъчните си 

дрехи чисти, да се отнасят с уважение към сенсея и останалите от групата, 

значително са напреднали и по отношение на физическата си подготовка и 

култура – всички могат да правят по 25 коремни преси при положение, че в 

началото на годината някои не са могли да направят дори 10, също така 

изпълняват безупречно упражненията, заложени в паркура, координацията им 

се е подобрила значително, като се има предвид възрастта им. Деца, които в 

началото на тренировъчната година са се разболявали често, постепенно са 

стабилизирали здравния си статус. Някои родители са забелязали, че децата 

им са качили мускулна маса в сравнение с периода, преди да започнат да 

тренират. Също така родителите забелязват значителен прогрес при 

организирането и изпълнението на ежедневните си задачи от децата, откакто 

се занимават с карате. Наблюдава се напредък и в интелектуално отношение – 

вижда се как децата мислят по различен начин в сравнение с началото на 

годината и задават много по-точни въпроси, когато искат да научат нещо. 

Интелектуалният им напредък си проличава и по начина, по който 

изпълняват самите упражнения и карате техники. 

От казаното дотук може да се направи извод, че тренировъчно-

възпитателният процес по карате-до съдейства за цялостното развитие на 

детската личност в позитивна посока.  
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2.2.Втора експериментална година 

 

Новата тренировъчна година започва с 9 нови члена на клуба – 4 

момичета и 5 момчета. Установява се, че 2 от момчетата от досегашната 

група са се отказали и отчитайки този факт, групата наброява общо 18 деца – 

12 момчета и 6 момичета. Някои от децата не посещават повече тренировките 

поради възникнали здравословни проблеми, други – поради голямата им 

натовареност в училище, тъй като са постъпили в първи клас, а посещават и 

други институции за извънучилищно възпитание. Единият случай на 

отказване е поради ниската възраст на даденото момиче, въпреки 

треньорските предупреждения към родителите, че това не е подходящата 

възраст за стартиране на тренировъчно-възпитателния процес по карате-до. 

През втората тренировъчна година в тренировъчно-възпитателния 

процес са застъпени и поетапно представяни следните основни възпитателни 

аспекти: въвеждане на новите деца, постъпващи във вече формираната 

група, с насоченост към позитивната им интеграция, изпълнението на 

нови игри и упражнения, полагането на изпити, овладяване на кумите и 

разрешаване на конфликтни ситуации, възникнали в хода на обучението. 

Съществен напредък се наблюдава при всички деца в интелектуално 

отношение. Концентрираното изпълнение на карате техниките в статично 

положение съдейства за това, доколкото децата трябва да са съсредоточени и 

да мислят за правилното изпълнение на техниките, но най-голям напредък се 

наблюдава след включването им във все повече игри, спомагащи по-

ефективното им обучение по карате-до, както и активното им практикуване 

на кумите (спаринг), когато се играе по двойки. Най-съществената част от 

успеха не е просто добрата физическа форма и нейното приложение в 



  37 
 

различните ситуации, а приложените тактики и стратегии по посока на 

успеха. При разиграването и обясняването на различни ситуации възникват 

много логични и точни въпроси от различните деца, а в един по-напреднал 

стадий на обучението при задаването на въпроси, касаещи тренировъчно-

възпитателния процес и реализирането на карате техниките в бойни ситуации 

от дадени деца, други от групата изявяват желание да им дадат отговори, 

наблюденията върху които показват, че са правилни и изчерпателни. 

 Има съществено развитие на естетическата възпитаност на детската 

личност. Постепенно децата се научават да подреждат залата безупречно, да 

пазят пособията и облеклото си в изряден вид, да връзват поясите си така, че 

да са равни от двете страни, да оставят съблекалните в изряден вид. 

 Напредък се наблюдава и по отношение на трудовата възпитаност на 

децата. Постепенно се наблюдава желание за по-често съвместно включване 

на децата в различните дейности, обезпечаващи нормалното протичане на 

тренировъчно-възпитателния процес, желание и успешно осъществяване на 

работа в екип. Все повече децата забелязват, че резултатът от труда им в 

залата ги прави по-добри в извършването на различните дейности, което им 

действа мотивиращо и те се стараят повече. Щафетните игри спомагат за 

осъзнаването на успеха като резултат от участието на всеки един от отбора, а 

също така мотивира тяхната конкурентоспособност. 

 Подобрения се наблюдават и в здравния статус на децата. Отсъствията 

им поради наличието на здравословни проблеми от занятията по карате-до 

значително се редуцират, откакто децата се занимават с карате-до, коетоличи 

в най-голяма степен при напредналите практикуващи. При някои деца се 

наблюдава подобрение на стойката, както и поддържането на здравословни 

нива на телесното тегло. 
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 Наблюдава се напредък и във физическо отношение – повишена 

издръжливост и ловкост, прецизно извършване на различните физически 

упражнения, които са били трудни на децата в началото, също така бързината 

на изпълнение на различните техники, физическата им сила се повишава. 

Наблюдава се също така повишен интерес към физическите упражнения като 

цяло и все по-честото възникване на въпроси дали и кога ще се провежда 

обща  физическа подготовка, като при положителен отговор и очертаване на 

предстоящите упражнения децата изразяват радостта си.   

 В края на експерименталния период децата демонстрират все по-голяма 

заинтересованост от провеждания тренировъчно-възпитателен процес и 

изявяват все по-голямо желание за активно участие в него. На децата им 

прави впечатление подредбата на тренировъчната зала и при изникнали 

нередности уведомяват сенсея, което е белег както за желание за съблюдаване 

на реда, така и за повишаване на естетическата възпитаност. На децата им 

правят впечатление грешките, допускани от техните съотборници, с вдигане 

на ръка  привличат вниманието на сенсея и взимат активно отношение, което 

може да се разглежда и като желание за оказване на помощ. Будно отношение 

и интерес се демонстрират и при разказването и тълкуването на различни 

притчи, свързани с бойните изкуства, което е белег за интелектуално 

израстване.   

 Въз основа на информацията, добита по време на включените 

наблюдения, в активната практика, може се направи извод, че тренировъчно-

възпитателният процес по карате-до съдейства за развитието на всички, обект 

на изследване,видове възпитаности на личността на практикуващия.   
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3. МОДЕЛ НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

БОЙНОТО ИЗКУСТВО КАРАТЕ – ДО 

 

В резултат на проведената експериментална работа бе изграден 

цялостен модел за използване възпитателните възможности на карате-до в 

техните основни направления – духовно и телесно развитие. 

В съдържанието на модела са включени основните съдържателни 

характеристики на възпитанието, а именно нравствени, физически, здравни, 

естетически, трудови и интелектуални. Във всяка една от тях са застъпени 

основните компоненти, имащи отношение към тренировъчно-възпитателния 

процес по карате-до. 

Водеща роля в тренировъчно-възпитателния процес има нравственото 

възпитание и по-специално формирането на нравствени ценности, качества и 

потребности у личността в съответствие с древния самурайски кодекс 

Бушидо. Успоредно с това се реализират и основни функции на физическото, 

здравното, естетическото, трудовото и интелектулното възпитание. 
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Модел за възпитателни възможности на бойното изкество „карате – до“ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В съвременния свят карате-до е едно от най-популярните бойни 

изкуства. По време на дългия си път на развитие, от древността до наши дни, 

то е претърпяло редица промени, за да се превърне в това, което е в момента – 

система за цялостно усъвършенстване на личността, самозащита и спорт. 

Основано на хармоничната връзка между съзнанието и тялото, карате-до 

предоставя поле за развитие на личности, характеризиращи се както с висока 

степен на физическа, така и на нравствена, естетическа, трудова, здравна и 

интелектуална възпитаност, които се постигат в хода на тренировъчно-

възпитателния процес, посредством съблюдаването на основните принципи и 

използването на подходящите методи, средства и форми на възпитание и 

обучение. Повечето от хората, които започват да се занимават с карате-до 

мислят, че за кратко време ще станат непобедими каратеки. Този мит се 

разрушава още при техния първи досег с карате-до, което е сложен комплекс 

от различни възпитателни аспекти, чиято главна цел е цялостното 

усъвършенстване на личността. За да се осъзнаят тези сложни връзки, е 

необходима дългогодишна практика, в хода на която последователно и 

задълбочено да се разучават неговите различни страни, влияещи на 

цялостното личностно израстване на каратеките.  

От изключително голяма важност е тренировъчно-възпитателният 

процес по карате-до да е насочен към разбирането, че главната му задача, 

която се намира в пряка връзка с основната негова цел, не е победата или 

поражението в дадена схватка, а формирането на характера и цялостното 

изграждане на личността. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

1. Разкрити са възпитателните възможности на карате-до за 

цялостното формиране на личността и водещата роля на сенсея 

като ефективен възпитател. 

2. Разработен и апробиран в практиката е модел за реализиране  на 

възпитателните възможности на бойното изкуство карате-до. 

3. Създадена е система за възпитателни взаимодействия в рамките 

на тренировъчния процес по карате-до. 
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