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У В О Д 

Физическото възпитание се появява в човешкото общество като потребност от 

развитие на физически силно, красиво, издръжливо на натоварвания тяло и адекватен на 

него дух. В повечето случаи, то се възприема като динамична и сложна система, която 

неизбежно носи белезите на епохата, особеностите на обществото и нацията, в условията 

на които се развива и се осъществява на практика под формата на целенасочен процес на 

обучение и възпитание, който има за цел формиране и развитие на ученическата личност, 

в т.ч и нейното ценностно формиране.  

Съществуващите в педагогическата наука безспорни доказателства, че физическото 

възпитание е структурообразуващ компонент на съдържанието на възпитателния процес 

дават основание да се твърди, че неговият педагогически модел в училище включва 

целенасоченото, систематичното и специално организираното взаимодействие между 

основните субекти на процеса и на тези субекти със средата (физическа, социална и 

организационна), която благоприятства или не неговата ефективност.  

Самото обучение по физическо възпитание и спорт, в условията на образователната 

институция училище, също има организиран и целенасочен характер. То е нормативно 

обусловено. Обвързано е тясно с конкретни държавно установени правила и нормативни 

изисквания. В основата на неговата нормативна обусловеност у нас стоят няколко закона: 

Закон за народната просвета, Закон за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план, Закон за физическото възпитание и 

спорта, Закон за здравето, както и няколко поднормативни акта, като: Наредба №2 

„За учебното съдържание“ и Наредба №6. „За разпределение на учебното време за 

достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на 

образование“. Съвкупността на тези правила и изисквания поставят акцент върху 

формирането на качества, отнасящи се най-вече до физическото развитие и 

физическата дееспособност на личността.  

Днес, обаче, сме свидетели на ясно изразена тенденция към обездвижване и 

повишаване на телесната им маса на децата; на повишаване на стойностите на кръвното 

им налягане и нивото на кръвната захар; на гръбначни изкривявания; на атрофия на 

мускулите и др.; на снижаване на възрастта, в която започва употреба и злоупотреба с 

алкохол, цигари, наркотични вещества.  

Отчитайки задълбочаването на тези негативни тенденция и тяхното непосредствено 

влияние върху ценностите и ценностните отношения в обществото, в Националната 
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стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 

– 2022, приета от 41-ото Народно събрание на 24 ноември 2011г. се обръща сериозно 

внимание върху необходимостта от широко навлизане на физическите упражнения и 

спорта в бита на хората, като основни компоненти на съвременния модел за здравословен 

начин на живот, в най-широкия смисъл на това понятие, т.е. като състояние на пълно 

физическо, психическо и социално благополучие, а не само като липса на болестно 

състояние.  

От научната литература е известно, че ценностната система на индивида притежава 

интегрални функции по отношение на другите личностни феномени и оказва влияние 

върху тяхното съдържание. Особено силна е нейната рефлексия върху поведенческата 

сфера на личността. Затова, в качеството на водещ компонент в тази система се определя 

отношението и позицията на индивида към ценностите и нормите на обществото. 

Неговата ценностна позиция намира отражение както в процесите на анализ и самоанализ, 

оценка, самооценка, така и в ценностното му поведение.  

Всичко това откроява с особена остротата проблема за изясняване същността на 

ценностите в неговата сложност и комплексност, най-малко в три аспекта: философски, 

психологически и педагогически.  

Разбирането на физическото възпитание като относително самостоятелен процес в 

рамките на цялостния процес на възпитание и като самостоятелен учебен предмет в 

съвременното училище, обуславя необходимостта от неговото разглеждане като средство 

за формиране на ценности у учениците и мотивира настоящото дисертационно 

изследване.  

ОБЕКТ на дисертационното изследване е процесът на обучение по физическо 

възпитание и спорт в съвременното училище.  

ПРЕДМЕТ на дисертационното изследване е формирането на ценности чрез 

процеса на обучение по физическо възпитание и спорт (прогимназиален етап). 

ЦЕЛТА на дисертационния труд е да се очертаят състоянието, проблемите и 

възможностите на процеса на обучение по физическо възпитание и спорт, като средство за 

формиране на ценности у учениците в съвременното училище, в съдържателен и 

организационен аспект. 

ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛТА:  

1. Разкриване същността на физическото възпитание като обществена потребност и 

източник на ценности, в исторически и теоретичен аспект.  
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2. Открояване на потенциалните възможности на физическото възпитание като 

средство за формиране на ценности у учениците. 

3. Изясняване на теоретичните основи на понятията „ценност“, „ценностна 

система“, „ценностно отношение“ и „ценностна ориентация“.  

4. Разкриване на съвременното състояние на обучението по физическо възпитание 

и спорт, въз основа на анализа на нормативната му обусловеност и на системата 

за неговата организация и управление в съвременното училище (прогимназиален 

етап). 

5. Разработване и апробиране на теоретичен модел на процес на обучение по 

физическо възпитание и спорт и Комплексна програма, насочени към формиране 

на ценности у учениците от прогимназиален етап в условията на съвременното 

училище. 

6. Изследване, анализиране и оценяване на равнището на формираност на ценности 

у учениците от експерименталните групи, чрез физическото възпитание и 

спорта. 

7. Изготвяне на сравнителен анализ и оценка на равнището на формираност на 

ценности у учениците от експерименталните и контролните групи, чрез 

физическото възпитание и спорта. 

ХИПОТЕЗА: Ако в съвременното училище, процесът на обучение по физическо 

възпитание и спорт се промени съдържателно и организационно, то той би се превърнал в 

ефективно средство за формиране на ценности у учениците. 

По своя характер, настоящото изследване е теоретично и опитно-

експериментално.  

За неговото практическо осъществяване се прилагат три групи методи: методи на 

изследване, методи на обработка на резултатите и методи за онагледяване на 

резултатите.  

 МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ: 

• Проучване на научна литература, с цел по-задълбоченото теоретично изясняване 

на проблема. 
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• Проучване на резултати от близки с разглеждния проблем изследвания, с цел 

изясняване на съдържанието, същността, мястото и основните измерения на 

физическото възпитание. 

• Проучване и анализиране на нормативната уредба, основополагаща 

възможностите за оптимално планиране, организиране и осъществяване на 

обучението по физическо възпитание и спорт в съвременното училище, като 

средство за формиране на ценности у учениците. 

• Анкетен метод - провеждане на анкети с ученици от прогимназиален етап (пети, 

шести и седми клас), с цел установяване на равнището на формираност на 

ценности у тях, чрез физическото възпитание и спорта. 

• Целенасочено наблюдение - провеждане на целенасочени наблюдения на 

различни аспекти от процеса на ценностното формиране на учениците, чрез часа по 

физическо възпитание и спорт. 

• Тестиране - прилагане на специализирани (стандартизирани) тестове на 

Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на 

здравеопазването (МЗ) за изследване на равнището на формираност на ценностни у 

учениците от прогимназиален етап. 

• Педагогически експеримент - прилагане на тестове на МЗ (авторски експеримент 

на прилагане); прилагане на комплекс от методи (авторски модел на „тестова 

батерия”); апробация на теоретичен модел; оценка на резултатите от прилагането 

на модела, чрез критерии и принципи (авторска разработка). 

 МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО: 

• Вариационен анализ – за определяне на средното ниво и вариативността на 

изследваните показатели при наблюдаваните съвкупности, чрез извеждане на 

следните статистически параметри: 

- X  – средноаритметична величина 

- S – средноквдратично отклонение 

- V- коефициент на вариация (в %) 

- min- най-ниската измерена стойност 

- max- най-високата измерена стойност 

• Сравнителен t критерий на Стюдънт - за проверка на значимостта на разликите 

между средните нива по всички изследвани признаци както при зависимите 

извадки (различните изследвания на един и същи набор), така и при независимите 

извадки – различните набори 
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• Метод на сигмалните отклонения – за количествена оценка на състоянието на 

измерваните признаци 

• Метод на индексите  

 индекс на телесната маса (Body Mass Index) – за установяване на степента 

на охраненост на изследваните ученици, по формулата: BMI = Теглото (кг) / 

Ръст (м)
2
. (За оценка на индекса на телесната маса е използвана 

нормативната база за диагностика на затлъстяването, препоръчана от 

Световната здравна организация). 

 индекс на Кетле – за установяване на степента на охраненост на тялото; 

чрез съотношението Телесна маса (гр) / Ръст (см).  

 МЕТОДИ ЗА ОНГЛЕДЯВАНЕ: 

- Таблици 

- Графики 

- Фигури 

- Диаграми 

- Схеми 

 ЕТАПИ НА ОПИТНО -ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА РАБОТА 

• Първи етап – учебна 2009/2010г. – установяване равнището на формираност на 

качествата, определящи състоянието на физическата дееспособност и 

физическото развитие на учениците от първа експериментална група (55 

ученици от ОУ „Черноризец Храбър“ - гр.Варна), чрез прилагане на стандартни 

тестове на МОН и тестове на МЗ, включени в тестова батерия;  

• Втори етап – учебна 2010/2012г. – прилагане на разработените за целите на 

дисертацията теоретичен модел и Комплексна програма, с учениците от първа и 

втора експериментална група (прогимназиален етап) от ОУ“Черноризец 

Храбър“ 

• Трети етап – учебна 2012/2013г.  

 Измерване и анализ на резултатите от апробирания теоретичен модел и 

Комплексната програма в двете експериментални групи.  

 Проучване и анализ на резултатите от анкетното проучване за установяване 

на ценностното отношение и ценностната ориентация на учениците от двете 

контролни групи към физическата активност и здравословния начин на 

живот.  

• Четвърти етап – учебна 2013/2014 г. – Изготвяне на сравнителен анализ на 

резултатите от изследването на процеса на формиране на ценности към 
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физическата активност и здравословния начин на живот на учениците от двете 

експериментални и двете контролни групи. 

 

ПЪРВА ГЛАВА: 

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

ЦЕННОСТНОТО ФОРМИРАНЕ 

1.1. Възникване и развитие на физическото възпитание като обществена 

потребност и източник на ценности 

Физическото възпитание се появява в човешкото общество като потребност от 

развитие на физически силно, издръжливо на натоварвания и красиво тяло, под влиянието 

на такива фактори, като: труда, военното дело, изкуствата и естествената потребност от 

движение
1
. С течение на времето, обаче, този вид физическа дейност започва да 

придобива осъзнат и организиран характер
2
. Постепенно възникват нови системи за 

физическо усъвършенстване. Разнообразяват се средствата, методите и формите на работа 

при организирането на учебния процес.  

По отношение на съвременното развитие на физическото възпитание, като 

обществена потребност и източник на ценности се открояват със своята значимост 

шведската, френската, немската, английската и руската системи. Що се отнася до 

Българската система за физическо възпитание следва да се отбележи, че тя се изгражда 

в голяма степен по аналог френската, но независимо от това, идейна й основа е положена 

дълбоко в народната педагогика, песните, обичаите, приказките и др.
3
.  

Натрупаният опит и резултатите от различни научни изследвания по проблема 

формират базиса на Програмата за физическо възпитание, разработена у нас през 

далечната 1929 г. Според тази програма, основната част на урока включва упражнения от 

различни групи: ходене, катерене; равновесни и изправителни упражнения; висове и 

опори; скачане; вдигане и носене; бягане и хвърляне; противодействие (нападение – 

отбрана).  

                                                           
1
Холодов, Ж.К., В. С.Кузнецов, (2000). Теория и методика физического воспитания и спорта. Москва. Изд. „ 

Академия“, с.4. 
2
 Стракова, Л. (2005). Физическо и здравно възпитание и развитие. /Теория на възпитанието. София. Изд. 

„Веда Словена ЖГ“, с.319 – 320. 
3
 Пак там, с.322. 
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Учебният предмет „Физическо възпитание и спорт“, който се изучава у нас също 

претърпява редица смислови корекции в наименованието си докато се стигне до 

съвременното му наименование „Физическо възпитание и спорт”, което според 

изследователите на проблема е най-пълно и съответства изцяло на целта, задачите и 

съдържанието на предмета, изучаван в българското училище.  

1.2. Идейни и теоретични основи за изясняване на 

понятието „ценност“ 

Проблемът, свързан с изясняването на същността на понятието „ценност“ е сложен 

и комплексен. Той има своята философска, етична, психологическа, педагогическа, 

обществено-политическа и обществено – икономическа страна на тълкуване и определяне. 

Това обстоятелство обяснява факта защо в научната литература съществува такова голямо 

многообразие от идеи и теории, които се занимават с научното изясняване на същността, 

структурата и класификацията на ценностите.  

Задълбоченото вникване в историята на обособяването на понятието „ценност“ 

дава възможност да се открои преплитането в него на три основни значения: определяне 

на веществено-предметните свойства на явленията, в основата на които стои 

практическото и емоционалното отношение на човека към оценими предмети и явления; 

определянето на нравствените категории, обозначаващи в т.ч. психологическите 

характеристики на човека; определянето на социални явления, характеризиращи 

различни отношения между хората.
4
  

Опити да се характеризира ценностното отношение на хората към заобикалящата 

ги действителност правят още философите от дълбока древност. Като резултат от техните 

търсения се появяват понятията: „благо“, „добро“, „истина“, „полза“, „красота“. За 

разлика от Древността, в Средновековието, ценностното съзнание „отразява съотношение 

между обективните и субективните ценности, тяхното единство и многообразие
5
. Епохата 

на Възраждането създава благоприятни условия за възникването и развитие на ново 

идейно направление във философията - хуманизъм, което провъзгласява за ценност 

човешката личност, нейните права и достойнства. За първи път, през първата половина на 

ХVII век, понятието „ценност“ се употребява от Т. Хобс, а неговото предметно 

съдържание се обосновава от Г. Лайбниц. Съществен принос към изясняването на това 

понятие имат учени, като Ф.Бейкън, Р. Декарт, Б. Паскал, Дж. Лок, които живеят и 

работят през посочения период. Началото на нов етап в изясняването на понятието 

                                                           
4
 Сластенин, В.А., Г.И Чижакова. (2003). Введение в педагогическую аксиологию. Москва. Изд. „Академия“, 

с.6. 
5
 Пак там, с.11. 
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„ценност“ се поставя през ХІІІ век, от немския философ И. Кант, който доразвива идеята 

за човека като самоценност и разделя ценностите на абсолютни и относителни, на 

познавателни, етични, „абсолютни и относителни“, „вътрешни и външни,“ а целите - на 

обективни и субективни. Проблемът за изясняване същността на ценностите намира 

благоприятна среда за изследване в различни философски системи през ХІХ век. През 60-

те години на този век, в специалната философска лексика се въвежда понятието „ценност“ 

от немския философ и физиолог Р.Г.Лотце, който е и основоположник на теорията за 

ценностната сфера
6
. Анализът на научната литература показва, че в края на ХІХ и 

началото на ХХ век, понятието „ценност“ започва да се разглежда и във връзка с 

особеностите на отделната епоха, националните култури, социалните групи и отделните 

индивиди
7
. Появява се самостоятелна област на философското изследване на ценностите, 

наречена „Аксиология“ (от гр. ез. аhia – ценност и lоgos – наука). 

Тук следва да се обърне внимание и на факта, че през този период понятието 

„ценност“ започва да се разглежда и в социологията, с поставянето на акцент върху 

изучаването на ценностните ориентации и силата на тяхното мотивационно въздействие в 

масовото съзнание. Открояват се такива общочовешки ценности, като: истина, добро, 

полза, красота.  

Сложността на понятието „ценност“ дава основание, то да бъде изяснявано и от 

гледна точка на психологията. Съществуващите психологически теории най-често 

интерпретират ценностите като черти, мотиви, нагласи, жизнени цели, каузални 

атрибуции, убеждения, очаквания, намерения, модели на поведение, насоченост на 

интересите и желанията и т.н. За родоначалник на съвременната концептуализация за 

ценностите в психологията се посочва почти единодушно М. Рокич, който пръв защитава 

правото им на автономно съществуване и ги разграничава от нагласите. Той определя 

ценностите като абстрактни идеали, позитивни или негативни, необвързани с някакъв 

специфичен обект или ситуация, репрезентиращи личностните вярвания за идеалните 

начини на поведение или идеалните крайни цели
8
. По-различен, в съдържателно 

отношение, анализ на ценностите, в сравнение с анализа на други автори, правят 

израелският психолог Ш. Шварц и немският В.Билски, въз основа на задълбочено 

изследване на два основни техни аспекта: мотивационно съдържание (на основата на 

                                                           
6
 Сластенин, В.А., Г.И Чижакова. (2003). Введение в педагогическую аксиологию. Москва. Изд. „Академия“ 

7
 Пак там 

8
 По Тодорова, Б. (2012). Ценности и ценностна система на индивида като фактори за познание и 

творчество. /Научни трудове на РУ, том 51, серия 6.2. Русе. Унив. изд.”Ангел Кънчев”, с.100 
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което разработват типология на ценностите) и структурните отношения между различните 

типове ценности
9
.  

Задълбочените изследвания на проблема на редица автори у нас, като: Ядов, 

Байчинска, Стоилова, Попова, Пацева, Момов, Генкова, Николов и др. водят до 

открояването на противоречие между декларираните социални нагласи и реалното 

поведение на индивида, разминаването между афиширани и действителни ценности, 

конфликтът между съзнавани и несъзнавани ценности, нерелевантността между 

ценностната ориентация и поведенческия акт. Появява се и аргументирана обосновка на 

трикомпонентната структура на ценностите: когнитивен, афективен и поведенчески 

компонент.  

В психологическата литература, подобно на социологическата е широко 

разпространено схващането, според което ценностите обособяват ядрото на всяка култура, 

тъй като имат способността да определят и разграничават състоянията и качествата на 

различни предмети и явления. Въз основа на анализа на многоаспектното значение на 

понятието „култура“ се стига до извода, че в крайна сметка то включва както „социално-

значимите резултати и отношения в развитието на човека човечеството“, така и 

„натрупаното в духовната и материалната сфера на отделния човек от съответното 

общество и от човечеството като цяло“. Тук следва да се отбележи, че на определен етап 

от общественото развитие някои ценности придобиват доминиращ характер в 

отношенията между хората и започват да асимилират останалите ценности, да определят, 

да формират, да преобразуват съществуващите им до момента светогледни ориентации. 

Създават се благоприятни условия за формирането на система от ценности, която от своя 

страна се определя от основни тенденции по отношение на социалната практика на даден 

исторически етап от общественото развитие и отразява спецификата на конкретен тип 

общество. В научната литература, най-често системата от ценности се разглежда като 

структурна организация на отделни компоненти, подредени по степен на интензитет и по 

степен на значимост, които се намират в тясна връзка и взаимодействие както помежду си, 

така и със системата като цяло.  

Поради сложния характер на ценността, като явление, в научната литература 

съществува многообразие от структурни модели на системата от ценности, които се 

изграждат въз основата на прилагането на различни подходи
10

. Среща се разнообразие от 

становища и по отношение на изясняването на проблема за „ценността като качество на 

субекта” (личностна ценност). Изясняването на този проблем допринася за получаване на 

                                                           
9
 Гарванова, М. (2013). Трансформация в ценностите на съвременния българин. София. Изд.”За Буквите – О 

писменехь”, с.42 
10

 По Мадолев, В. (2007). Личностни черти и лична ценност. Благоевград. Унид.изд. „Неофит Рилски”, с.62 
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по-обстойни отговори на въпроси, като: „Доколко човек възприема себе си като личност, 

способна да постигне нещо значимо в обществото?“; „Как индивидът преживява своите 

силни страни?“; „Как човек преживява своите вътрешни несъвършенства и физически 

недостатъци?“; “Доколко човек се възприема като превъзхождащ другите?“
11

.  

Проблемът за изясняването същността на понятието „ценност“ се разглежда и в 

педагогиката. Според учени, като В. Сластенин, И. Исааев, Е. Шиянов и др., 

„педагогическите ценности, както и всички други духовни ценности не се утвърждават в 

живота спонтанно, а зависят от социалните, политическите и икономическите отношения 

в обществото, които оказват изключително силно влияние върху развитието на 

педагогиката и образователната практика“
12

. Педагогическите ценности най-често се 

определят като норми, които „регламентират педагогическата дейност и се проявяват като 

познавателно-действена система, която служи за опосредстващо и свързващо звено между 

установените обществени възгледи в областта на образованието и конкретната дейност на 

педагога“
13

. Това обстоятелство дава основание, тези ценности (нормите) да се приемат и 

разглеждат като форма на общественото съзнание, отразяваща спецификата на различни 

образи и представи. Следва да се обърне внимание на факта, че ценностите могат да се 

превърнат в личностни (ценностни) ориентири в дейността и поведението на субектите, 

участващи в педагогическата дейност, само при условие, че у тях са формирани вече 

ценностно съзнание, ценностно отношение и ценностна позиция (убеждения)
14

.  

Определянето на ценността като система от устойчиви отношения на личността 

със заобикалящата я действителност и със самата себе си под формата на точно 

определени позиции към едни или други ценности на материалната и духовната култура 

на обществото дава основание да се приеме, че ценностното поведение не е нищо друго 

освен съвкупност от целенасочени действия на човека, вътрешни регулатори, на които се 

явяват ценностното съзнание, ценностното отношение, ценностната позиция и 

ценностната ориентация. 

Сложната природа на ценностите обяснява наличието от многообразие от 

класификации, разработени и предложени от учени сред които: Ш. Шварц, С. Николаева, 

Е. Рангелова, Н.Бояджиева, Г.Илиева, Кр. Байчинска, М. Бакрачева, С.Савова, М. 

Гарванова, Л. Стракова и др. 

                                                           
11

 Рангелова, Е., 1996, Нравствената култура на ученика. София. ДЕЛФИ ИЗДАТ. 
12

 Сластенин, В.А., И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов. (2008). Педагогика. Изд. „Академия“, с.104 
13

 Пак там 
14

Мижериков, В., Т. Юзефавичус (2010). Ценностно-смысловое самоопределение педагога в 

профессиональной деятельности./Педагогика. Москва.Изд. Академия, с.214 
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Разглеждането на понятието „ценност“ в педагогически аспект се свързва тясно с 

проблема за трансформирането на педагогическата наука най-вече в периода ХХ – ХХI 

век, който се характеризира със смяна на образователната парадигма и ценностната 

ориентация. Все повече се акцентира върху ценностния подход, който е основан на 

хуманистичните етически принципи и намира отражение в целите на образованието, 

насочени към пълното развитие на човешката личност, в т.ч. нейните права и свободи.  

Анализът на теоретичните източници по проблема дава основание да се направи 

извод, че ценността е действително сложен феномен, който отразява различни аспекти на 

възприемане от човека на заобикалящата го среда, на другите хора и на самия себе си. 

Ценностната система на индивида се формира въз основа на интериоризация на 

обществените и груповите ценности, а неговите ценностни ориентации са резултат от 

възпитателния процес и системноорганизираната педагогическа дейност. Процесът на 

формиране на ценностите е динамичен по своя характер. Ценностите могат да се 

превърнат в личностни ориентири за поведението на субектите, участващи в 

педагогическата дейност, само при условие, че у тях са формирани вече ценностно 

съзнание, ценностно отношение и ценностна позиция (убеждения). Една от основните 

насоки за формирането на ценности у учениците е целенасоченото, организираното и 

системното обучение, в рамките на институцията, наречена училище. 

 

1.3. Физическото възпитание като фактор, обуславящ формирането на ценности у 

учениците 

В качеството си на основен структуроопределящ формирането и развитието на 

личността възпитателен компонент,  физическото възпитание притежава всички основни 

характеристики на процеса възпитание: сложност, целенасоченост, организираност, 

продължителност по време, противоречивост и педагогическо ръководство. За да се 

разбере по-добре неговата същност и съдържание, като фактор за формиране на ценности 

у учениците се изяснява задълбочено както понятието „физическо възпитание“, така и 

други понятия, които се приемат обикновено за сродни с него, като: „физическо 

развитие“, „физическо съвършенство“, „физическа възпитаност“ „физическа 

култура“, „физическа подготовка“, „физическа дееспособност“, „физическо 

състояние“. 

Възпитанието се определя още и като особен вид взаимосвързана човешка дейност, 

която се отличава от останалите видове дейности на хората в обществото главно със 

съзнателното (педагогическото) въздействие, в резултат на което настъпват промени не 

само в психиката, но и в поведението на възпитаниците. В случая под съзнателно 
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въздействие се разбира проявата на активност не само от страна на възпитателя, но и от 

страна на възпитаника. Т.е. възпитанието се идентифицира и разглежда като двустранен 

процес на въздействие и взаимодействие, който притежава своя специфика
15

. Поради това 

обстоятелство, учени, сред които Л. Димитров, Ст. Чернев, М. Белова, К. Сапунджиева, Н. 

Чакъров, Е.Рангелова, С. Чавдарова - Костова и др., определят същността на възпитанието 

като динамична и сложна система, която е съставена от също толкова сложни 

подсистеми. Всичко това дава основание физическото възпитание да се дефинира и като 

процес на многостранно, целенасочено взаимодействие на възпитаника с всички 

фактори за физическо влияние, с цел формиране у него на физически облик, желан от 

обществото и от самия него.  

Съществуващите в педагогическата наука безспорни доказателства, че физическото 

възпитание е неразделен, структурообразуващ компонент на съдържанието на 

възпитателния процес, дават основание да се направи извод, че неговият педагогически 

модел в училище, включва целенасоченото, систематическото и специално 

организираното взаимодействие между основните субекти ( учители и ученици) и на 

субектите със средата (физическа, социална и организационна), която 

благоприятства или не неговата ефективност. Разглеждано в този аспект, 

физическото възпитание следва да съдържа всички структурни компоненти на цялостния 

възпитателен процес: цел, съдържание, функции, принципи, форми и методи, резултати, 

условия и фактори, влияещи върху неговата ефективност, които се намират в 

диалектическа връзка и взаимодействие и отразяват както общи с основния процес, така и 

специфични характеристики. 

В процеса на физическо възпитание, като фактор за ценностно формиране на 

учениците се включва и процесът на формиране на здравословен начин на живот. 

Обстоятелство, което намира обосновка в научните изследвания тъй като именно 

здравето, в неговата цялост, отразява както физическия статус на личността, така 

умственото, емоционалното, социалното, личностното и духовното й здраве. Основен 

компонент на процеса физическо възпитание е целта, която е ориентирана съдържателно 

към затвърждяване и усъвършенстване на двигателните умения и навици, осъзнаване 

важността на физическите упражнения за здравето на организма и формиране на 

потребност от системни занимания с физически упражнения и спорт“. Постигането на 

основната цел (цели на физическото възпитание) се осъществява въз основа на нейното 

декомпозиране и уточняване в подцели (задачи). Най-често в научната литература се 

срещат три групи задачи на физическото възпитание: образователни, оздравителни и 
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 Чернев, Ст. (2005). Възпитателен процес. /Теория на възпитанието. София. Изд. „Веда Словена - ЖГ“,с.96. 
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възпитателни
16

. Основна организационна форма за осъществяването на физическото 

възпитание в училищна среда е урокът, който притежава определена структура, чийто 

избор е детерминиран от множество фактори: учебна цел, учебно съдържание, форми за 

организация на познавателната дейност, възможности на учениците, налични средства за 

обучение и др. В качеството си на структуроопределящ съдържанието на възпитателния 

процес компонент, физическото възпитание се намира в тясна връзка и взаимодействие с 

другите изграждащи го компоненти: интелектуално възпитание, нравственото 

възпитание, естетическо възпитание, трудово възпитание.  

Въз основа на всичко казано дотук, може да се направи извод, че физическото 

възпитание е действително сложно, комплексно явление, което се отнася до 

цялостното формиране и развитие на личността и поради тази причина може да се 

разглежда като важен фактор за формирането и на ценности у учениците. И това е 

така, защото физическата култура представлява съвкупност от физически и духовни 

ценности, които са насочени към физическото усъвършенстване и хармоничното развитие 

на личността. В този смисъл, активните занимания с физически упражнения и спорт 

подпомагат не само формирането на знания, умения, навици, качества за подобряване на 

физическото развитие и дееспособност у учениците, но и на нравствени ценности, 

естетически вкус, хуманност, справедливост, честност, стремеж за самостоятелно 

развитие, знания за физическата активност, методи за съхраняване на здравето, 

междуличностна комуникация, личностно самоутвърждаване, здравословен начин на 

живот и др. Нещо повече, в процеса физическо възпитание у учениците се формират 

отношения към определени ценности на физическата подготовка: ценности цели, 

ценности знания, ценности средства, ценности отношения, ценности качества, ценностно 

поведение, ценностна система. 

ВТОРА ГЛАВА: 

ПРОЦЕСЪТ ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В 

ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ\ 

2.1. Основни законови и подзаконови нормативни документи, регламентиращи 

процеса на обучение по физическо възпитание и спорт в Република България 

Процесът обучение по физическо възпитание и спорт е тясно обвързан с конкретни 

държавно установени нормативни изисквания. Този факт дава основание да се твърди, че 

той е нормативно обусловен. В основата на неговата нормативна обусловеност стоят 
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 Дамянова, М., Р.Христова – Коцева. (2007). Физическо възпитание и развитие. Цел и задачи. Средства за 

физическо възпитание. Форми на работа. /Педагогика. Теория на възпитанието (първа част). София. Изд. 

„Везни”, с.111. 
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няколко основни закона: Закон за народната просвета, Закон за степента на 

образование, общообразователния минимум и учебния план, Закон за физическото 

възпитание и спорта, Закон за здравето, както и няколко поднормативни актове, като: 

Наредба №2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание (Обн. - ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; 

в сила от 13.06.2000 г.; изм., бр. 46 от 28.05.2004 г.; в сила от 01.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 

58 от 18.07.2006 г.) и Наредба №6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време 

за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на 

образование (Изд. от Министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 54 от 

15.06.2001г. и последно изм. бр. 30 от 11.04.2006 г.) 

Особено значение за определяне на параметрите на физическото възпитание в 

условията на българското училище и мястото му в цялостния педагогически процес имат 

Държавните образователни изисквания /ДОИ/ за учебното съдържание на предмета 

„Физическо възпитание и спорт“, публикувани в ДВ, бр.48 през 2000г., в които се 

посочва, че „културно-образователната област "Физическа култура и спорт" е неразделна 

част от системата на общообразователната подготовка във всички етапи и степени на 

средното общообразователно училище“ и че „подготовката по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт“ се основава на принципите за разнообразие на спортно-

техническите и тактическите знания и умения, разностранност и хармоничност в 

развитието на морфосоматичните качества и двигателните способности“ на учениците
17

. 

Това обстоятелство намира отражение в целта на учебния предмет „Физическо възпитание 

и спорт“ за образователна степен прогимназиален етап, която е насочена към постигането 

на „общоспортна образованост и общофизическа подготвеност“.  

Съществени доказателства за спазването на принципното изискване за единство от 

цели, задачи, съдържание, организационни форми, методи и принципи на обучение се 

откриват освен в Закона за степента на образованието, общообразователния 

минимум и учебния план от 2002 г. и в Наредба №6 за разпределение на учебното 

време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на 

образование на министъра на образованието, от 28.05.2001 г., доп. в ДВ бр.1 от 6 януари 

2004 г., чл.1, 2,3,4 и 5. Въз основа на разпоредбите на Закона за общообразователния 

минимум и учебния план, всяко училище разработва учебен план, който определя 

учебните предмети от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка и 

разпределението на учебните часове по тях за целия етап на обучение. С такъв статут (на 
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 Наредба №2 за учебното съдържание., 2006, раздел ІІ, Приложение №8 към чл.4, т.8 
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основен държавен документ за съдържание на образованието) се ползва и учебната 

програма.  

В тясна връзка с изброените по-горе нормативни документи, регламентиращи 

осъществяването на физическото възпитание в училище се намират и Законът за здравето 

и Законът за физическото възпитание и спорта, който определя неговата основна цел - 

подобряване на здравето и физическото развитие на нацията чрез системни занимания с 

физически упражнения и спорт от всички възрасти.  

От всичко изложено дотук, може да се направи извод, че съвременният процес на 

обучение по физическо възпитание е не само сложен, но и изключително динамичен. Това 

обстоятелство води понякога както до несъответствие на нормативната база с 

проявяващите се в практиката нови потребности и интереси, така и/или до невъзможност 

за прилагане на нормативните документи в реалните условия за провеждане на часовете 

по физическо възпитание и спорт. Изход от подобни ситуации предлага Националната 

програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и 

подготовка (2006 – 2015), в която се обръща сериозно внимание върху ориентирането на 

училищното образование към провокиране на мисленето и самостоятелността, към 

формиране на практически умения и към развитие на личността, чрез промяна на 

учебните планове, програми и съдържание
18

. Акцент върху комплексното значение на 

физическото възпитание и спорта, както и на здравословния начин на живот за цялостното 

формиране и развитие на децата, в т.ч. и в училищна възраст се поставя и в 

Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 – 

2016. В нея се обръща внимание върху насърчаването на учащите се за двигателна 

активност и системно практикуване на спорт и туризъм, като средство за здравословен 

начин на живот, физическо и духовно развитие, чрез разширяване на обхвата от 

организационни форми за занимания с физически упражнения и спорт, като средство за 

привличане на децата за участие в учебни занимания и успешно завършване на 

образованието си, както и чрез увеличаване на ресурсите на държавата, общините и 

неправителствените организации за стимулиране на извънкласните спортни и 

туристически занимания 
19

. 
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 Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и 

подготовка (2006 – 2015) 
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2.2. Съдържателни и организационни аспекти на процеса на обучение по физическо 

възпитание и спорт в прогимназиален етап 

Програмите за прогимназиален етап, по които се осъществява обучението по 

физическо възпитание и спорт в българското училище, които имат задължителен характер 

са общо три, съответно за пети, шести и седми клас, като всяка от тях е изградена 

структурно от шест части:  

• общо представяне на учебната програма; 

• цели на обучението и възпитанието; 

• очаквани резултати; 

- ядро на учебното съдържание (основно и допълнително); 

- очаквани резултати на ниво учебна програма (определяни по стандарти); 

• учебно съдържание (теми, подсистеми, контекст и дейности, междупредметни 

връзки); 

- очаквани резултати по теми (ученикът трябва да усвои определени знания, 

умения и навици); 

- основни нови понятия; 

- контекст и дейности (на ученика трябва да се даде възможност да: ....участва 

в различни видове дейности); 

- възможност за междупредметни връзки („Човек и природа“, „Музика“, 

„География“); 

• специфични методи и форми на оценяване на постиженията на ученика в 

съответния клас (система за оценяване на учениците по предмета Физическо 

възпитание и спорт, внедрена от МОН); 

• организационно методически указания, отнасящи се до обучаване на учениците 

по три основни и най-малко едно допълнително ядро от учебното съдържание; 

упражняване на разучавани в предходните години двигателни дейности 

независимо, че не са включени в учебната програма на съответния клас; 

реализация на обучението по туризъм, чрез групиране на часовете по учебен 

план; съобразяване на избора на допълнителни ядра с условията, традицииете, 

квалификацията на кадрите и „интересите на учениците”
20

. 

В съдържателно отношение те включват теми и дейности, съобразени както с 

държавните общообразователни изисквания към процеса на обучение по физическо 

възпитание и спорт, така и със специфичните особености на учениците в съответния клас 
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(възраст, равнище на подготвеност, възможности за възприемане на информация, 

възможности за физическо натоварване, възможности за самостоятелност и творчество и 

др.) и с условията, с които разполага съответното училище. Анализът най-вече на 

съдържателните им аспекти дават основание да се направи извод, че те отразяват всички 

характерни особености на процеса на обучение по физическо възпитание и спорт, които го 

отличават от останалите учебни предмети. Сред най-съществените белези, които 

открояват неговата специфика е наличието на активна двигателна дейност на учениците, 

придружена от физически натоварвания, ръководена и управлявана от учителя (педагога) 

в съответствие с конкретността на определените задачи. Независимо от това, обаче, следва 

да се отбележи, че програмите по физическо възпитание и спорт, в по-голямата си част 

отразяват учебно съдържание, насочено по-скоро към формирането и развитието на 

физически умения и качества у учениците, но не и към формирането на ценности. Тъй 

като съдържанието е непосредствено детерминирано от целите следва да се отбележи 

фактът, че в тяхната формулировка отсъства като желан и краен резултат 

формирането на такива. На този етап не са разработени и ясни критерии и показатели 

за: оценка на обективното състояние и равнището на усвояване на спортната 

терминология; за същността на физическото възпитание и физическата култура; за 

връзката между физическото възпитание и други учебни дисциплини; за връзката и 

зависимостта на физическото възпитание и здравето на човека – психическо и 

физическо; за структурата, съдържанието и въздействието върху човека на активните 

физически натоварвания; за равнището на формиране на личностни умения и качества 

(физически и психически). 

Що се отнася до организационния аспект на процеса на обучение по физическо 

възпитание и спорт в прогимназиален етап следва да се подчертае, че той се осъществява 

чрез разнообразие от форми, които зависят преди всичко от предварително поставените 

цели и задачи на физическата култура за различните училищни степени (индивидуални, 

групови, фронтални, масови, клубни, екипни, училищни, извънкласни, извънучилищни, 

временни, постоянни и т.н.). Независимо от това, обаче, както вече бе изяснено в първа 

глава, като основна организационна форма, за обучение в българското училище се 

определя урочната (урокът), който следва да е насочен съдържателно и методически към 

изпълнението на три основни групи задачи: образователни, възпитателни и оздравителни. 

Съчетаването на образователните, възпитателните и оздравителните дейности с 

подходящи условия за тяхното реализиране в единство, „позволява да се излезе извън 

рамките на чисто дидактическия процес и да се съчетае той с възпитателния“.  



22 
 

Особено внимание следва да се отделя на структурата на урока, която през 

последните години често се разглежда като макроструктура и микроструктура. Този 

подход позволява да се откроят възможно най-голям брой етапи на урока, които образуват 

неговата макроструктура.  

Анализът на организационните аспекти на процеса на обучение по физическо 

възпитание и спорт дава основание да се направи извод, че урокът като основна 

организационна форма за обучение, в пълна степен предоставя възможност за 

осъществяване на целите и задачите на програмите за физическо възпитание и спорт на 

учениците от прогимназиален етап, т.е. за качественото и ефективното реализиране на 

тяхното съдържание. И това е така, защото целите на всеки отделен урок по физическо 

възпитание и спорт декомпозират целите на учебните програми, които от своя страна 

произтичат от основните цели на учебно-възпитателния процес в дадено училище, 

конкретизират ги в зависимост от: темата, условията, спецификата на групата или класа 

ученици, подготвеността и опита на учителя. Неговата ефективност би била по-голяма, 

ако в процеса на планиране, организиране и провеждане се отчита и изключителната му 

роля като средство за формиране на ценности у учениците. 

2.3. Теоретичен модел на процес на обучение по физическо възпитание и спорт, 

насочен към формирането на ценности у учениците от прогимназиален етап, в 

условията на съвременното училище 

В съвременната педагогика под „модел“ често се разбира „система“, „изкуствено 

създаден образец“, „аналог на природно или социално явление“ „във вид на схеми, 

физически конструкции, знакови форми или формули, който в качеството си на подобие 

на изследвания обект (или явление), отразява и възпроизвежда в по-опростен и 

схематичен вид структурата, взаимовръзките и отношенията между елементите на този 

обект“ и още „образец, с който се сравняват други неща; обект, който замества оригинал в 

процеса на познанието му или система (множество) от елементи, която се намира в 

отношение на подобие спрямо елементите на друга (моделирана) система“ и /или 

„мислено представена (идеална), изкуствено създадена (изразена със знаци) или 

материално реализирана система, която изобразява или възпроизвежда изследвания обект 

(оригинал), може да го замества и изучаването й дава нова информация за обекта“ , както 

и като “схема, конструкция на процеса на физическото възпитание“ и др. В този смисъл на 

разглеждане на термина, разработеният теоретичен модел на обучение по физическо 

възпитание и спорт в съвременното училище, във връзка с целите на дисертационното 
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изследване включва комплекс от целенасочени и системни педагогически обусловени 

взаимодействия между основните субекти, които участват в него, за разгръщането на 

ценностния потенциал на физическата култура, съобразно специфичните особености на 

учениците и средата.  

Моделът е изграден въз основа на задълбоченото проучване и анализиране на 

различни литературни източници, резултати и изводи от близки до проблема на 

дисертационния труд изследвания на автори, сред които: П.И.Пидкаситый, В.И.Беляев, 

В.И Мижериков, Т.Юзафевичус, В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов, Ю.А.Янсон, 

Т.Илина, Н.К. Холодов, В.С. Кузнецов, Ст.Чернев, Л.Димитров, М.Белова, 

К.Сапунджиева, Е.Рангелова, С.Чавдарова - Костова, Н.Бояджиева, Л. Стракова, 

С.Николаева, Г.Илиева, М.Гарванова, К. Бачинска, М.Мадолев, М.Дамянова, Р.Христова – 

Коцева, Ст.Буров, В.Бонджолова, М.Грудева, Л.Чурукова, Ц.Воденичаров, М.Митова, 

С.Младенова, Т.Попов, Г.Петрова и др., както и на резултати от собствени проучвания и 

професионален опит. Той отразява процесуалната същност на физическото възпитание и 

затова включва в съдържателен план: формирането на знания (знания-ценности; 

ценностно съзнание); формирането на умения и привички за физическа активност, както и 

потребността от активни физически занимания и здравословен начин на живот (ценностно 

отношение; ценностни ориентации); мотивацията за активно участие в процеса на 

обучение по физическо възпитание и спорт; воденето на здравословен начин на живот и 

занимания с физически упражнения и спорт извън процеса на обучение в училище 

(устойчивост на ценностните ориентации и формиране на ценностна система, въз основа 

на осъзнатите и идентифицирани от ученика личностнозначими потребности и интереси); 

проявата на ценностно поведение, което се изразява в активно участие в процеса на 

обучение по физическо възпитание и спорт; хуманно отношение към себе си и към 

другите, към заобикалящата среда; проява на умения за реалистична оценка на 

собствените качества и възможности и актуализиране на ценностната си система. Моделът 

е детерминиран от целите и задачите на физическото възпитание в съвременното 

училище у нас, от методите и формите на неговата организация, от професионалната 

подготовка и личностните качества на водещите процеса на обучение субекти, от 

ценностното отношение, ценностните ориентации и мотивацията на учениците, както и от 

условията на средата. Той отчита необходимостта от актуализиране на учебните 

програми и/или разработване на нови такива, чрез постигане на баланс между 

базовата (задължителната) и вариативната (диференцираната) подготовка. 

Съчетаването на двата вида подготовка се основава и на убеждението, че само по този 

начин е възможно предоставянето на по-голяма свобода за творчество в дейността на 
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преподавателя и за постигането на по-пълно удовлетворяване на потребностите на 

учениците от самоусъвършенстване, от една страна, а от друга страна - за повишаване на 

значимостта на физическата култура, за формирането на ценностно отношение към 

собственото здраве и здравословния начин на живот. Съчетаването на базовата и 

вариативната подготовка са отразени съдържателно в Примерна комплексна програма 

за организиране и развитие на физическото възпитание и спорта в основното училище 

като ефективно средство за формиране на ценности у учениците. Моделът на обучение по 

физическо възпитание и спорт (разглеждан като процес, който формира ценности у 

учениците от прогимназиален етап) включва разнообразие от ефективни форми за 

развитие на физическата култура, в т.ч. и извънкласни занимания. като: групи за обща 

физическа подготовка, в т.ч. лечебна физкултура и др. Това обстоятелство позволява, 

физическото възпитание и спортът в училище да се планират, организират и провеждат 

като гъвкава и динамична система на учебна и извънучебна работа, при наличието на 

регламентирани свободноизбираеми форми. Моделът на процеса на обучение по 

физическо възпитание и спорт в училищната общност се обуславя от състоянието на 

съществуващите към момента на неговото прилагане вътрешноучилищни условия и 

фактори в ОУ“Черноризец Храбър“ - Варна: материална база, учителска общност, 

учителят по физическо възпитание и спорт; интелектуалната и емоционалната 

атмосфера в училището като цяло и в частност в часа по физическо възпитание и спорт и 

здравословен начин на живот в училището, разглеждан като състояние на физическата 

среда и на общото отношение към проблема. Неговата технологията включва: 

формулиране на ясни, точни, постижими и измерими цели; подбор на учебно съдържание 

в съответствие с конкретно поставените цели; избор на адекватни на целта форми и 

методи; идентифициране на вътрешните за училището условия и фактори, от които зависи 

ефективността на процеса насочен към формиране на ценности; подготовка на основните 

факторите; стартиране на процеса; мониторинг, оценка и анализ на отделните етапи от 

прилагането на модела; актуализиране на целта, съдържанието, формите, методите, при 

необходимост и т.н.  

При прилагането на модела се спазват редица принципни изисквания, 

открояващи спецификата на физическото възпитание и спорта, както и различни 

педагогически подходи, прилагани в тяхното единство: системен, комплексен, 

интегративен, действен, диференциран, индивидуален. Той включва относително 

самостоятелни етапи на процеса на обучение по физическо възпитание и спорт, 

насочен към формирането на ценности у учениците. 
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Оценяването на резултатите от реализирането на модела се осъществява на 

базата на разработени за целите на изследването критерии и показатели. 

Моделът подлежи на коригиране, след анализиране и оценяване и на резултатите 

от неговата апробация.  

Сферата на приложение на модела е системата на средното образование и по-

специално прогимназиален етап. Неговата апробация се осъществява в ОУ „Черноризец 

Храбър“ – гр. Варна.  

Теоретичният модел е онагледен със схеми (Виж приложени схеми №1, №2, №3, 

№4, №5, №6, №7 и №8). 

 

ТРЕТА ГЛАВА: 

ФОРМИРАНОСТ НА ЦЕННОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

Емпиричното изследване на проблема преминава през общо четири етапа:  

• Първи етап: установяване равнището на формираност на качествата, определящи 

състоянието на физическата дееспособност и физическото развитие на учениците, 

включени в извадката. 

• Втори етап: прилагане на разработените за целите на изследването Теоретичен 

модел и Комплексна програма.за процес на обучение по физическо възпитание и 

спорт на ученици от първа и втора експериментална група  

• Трети етап: анализ на резултатите от апробацията на теоретичния модел и 

комплексната програма в двете експериментални групи, чрез прилагане на 

специално разработените за целите на изследването критерии и показатели; 

установяване равнището на формираност на ценностното отношение и ценностната 

ориентация на учениците от двете контролни групи към физическата активност и 

здравословния начин на живот, чрез анкетно проучване. 

• Четвърти етап: изготвяне на сравнителен анализ на резултатите от изследването 

на процеса на формиране на ценности към физическата активност и здравословния 

начин на живот на учениците от двете експериментални и двете контролни групи. 

Извадката включва 292 ученици (146 момчета и 146 момичета), от четири 

варненски основни училища: „Черноризец Храбър”, „Захари Стоянов”, ”Петко Рачев 
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Славейков” и „Иван Вазов”. Учениците са на възраст от 12 до 14 години и се разпределят 

по следните показатели: брой, полова принадлежност; паралелки и училище.  

Извадката ученици се диференцира на следните подгрупи: 

• Две експериментални групи от ОУ „Черноризец Храбър“: 

- 55 ученика от ОУ „Черноризец Храбър“ в периода на обучение от пети, шести 

до седми клас, включително (випуск 2009 до 2012г.), от които 28 момчета и 

27 момичета; 

- 59 ученика от ОУ „Черноризец Храбър“ в периода на обучение от пети до 

шести включително (випуск 2010г. до 2012г.), 29 момчета и 30 момичета. 

 

• Две контролни групи от другите училища, включени в изследването: 

- едновъзрастова - 80 ученици в седми клас от ОУ„З. Стоянов”, 

ОУ„П.Р.Славейков” и ОУ„Ив. Вазов” – гр. Варна, от които 35 момчета и 45 

момичета;  

- разновъзрастова 98 ученика ОУ „З. Стоянов”, ОУ ”П.Р.Славейков” и ОУ 

„Ив. Вазов” – гр.Варна, от които 54 момчета и 44 момичета. 

3.1. Установяване равнището на формираност на физическата дееспособност и 

физическото развитие на учениците 

Този етап на изследването включва диагностични процедури, свързани с 

установяване равнището на формираност на качествата, определящи състоянието на 

физическата дееспособност и физическото развитие на учениците от основната 

експериментална група, която се състои от 55 ученици (27 момичета и 28 момчета) от 

ОУ“Ч. Храбър“ - гр.Варна, в периода 2009г. - 2010г. Той се подразделя на два подетапа: 

първи (м.септември – октомври 2009г.) и втори (м.септември – октомври 2010г.), които 

обхващат процеса на обучението по физическо възпитание и спорт на учениците от 

основната експериментална група в пети и шести клас. Постиженията се отчитат въз 

основа на задължителни показатели и критерии, включени в стандартизираните 

тестове на Министерството на образованието и науката (МОН), за определяне 

степента на формираност на следните основни физически качества: бързина, 

издръжливост, гъвкавост, сила на коремната стена (коремна преса), отскокливост, 

ловкост, пъргавина. Посочените качества, в своята съвкупност служат като основа за 

определяне състоянието на физическата дееспособност на учениците. 
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Теоретичният анализ на проблема и натрупаният през годините практически опит 

предоставят възможност за обективното разкриване на непълнота в показателите и 

критериите за установяване равнището на физическата дееспособност на учениците, 

включени в стандартизираните тестове на МОН. Това обстоятелство окончателно оформи 

идеята за експериментално прилагане и на тестове, разработени и одобрени от 

Министерството на здравеопазването (МЗ) за: измерване силата на горните крайници 

(сила на лява и дясна ръка), установяване на становата сила (сила на трупа) и 

гъвкавостта (дълбочината на наклона на тялото), които допълват спектъра на 

съвкупността от качества, разкриващи в по-пълен аспект действителното състояние на 

физическата дееспособност на учениците. Що се отнася до определянето на равнището на 

физическото развитие се прилагат също тестове на МЗ, които включват показатели и 

критерии за установяване на: ръст, тегло и кръвно налягане. За отчитане на зависимостта 

между физическата дееспособност и физическото развитие на личността се прилага и 

друга група тестове, чрез които се измерват: гръдната обиколка, пулса, жизнената 

вместимост и инспираторната апнеа. Необходимостта от обединяването на 

задължителните тестове на МОН и допълнителните тестове на МЗ, с цел по-пълно 

отчитане на равнището на физическата дееспособност, във връзка и зависимост с 

физическото развитие на учениците от прогимназиален етап, доведе до разработването и 

експерименталното прилагане на „тестова батерия“, която включва общо 16 

показателя (9 за определяне на физическата дееспособност и 7 за определяне на 

физическото развитие на учениците). При разработването на тестовата батерия се 

спазват следните основни изисквания: броят на тестовете да е оптимален и да 

включва показатели с доказана надеждност; те да бъдат приложими в учебна и учебно-

тренировъчна среда;  прилагането им да е възможно в рамките на учебно занятие. 

Тестирането се осъществява в присъствието на медицинският екип в училището (лекар 

и медицинска сестра), което гарантира неговата стандартност и обективност. 

 

3.1.1. Анализ на резултатите за установяване равнището на формираност на 

физическата дееспособност на учениците от основната експериментална група 

(първи подетап) 

Първият подетап обхваща периода м.септември-октомври 2009 г. и включва 55 

ученици, обучаващи се в пети клас на ОУ „Ч. Храбър“ (основна експериментална група). 

В рамките на този етап се измерва единствено равнището на формираност на физическата 

дееспособност чрез прилагането на задължителните тестове на МОН (поотделно за 
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момичета и за момчета), резултатите от които са представени таблично в приложения. 

Всеки един от тях се оценява по шестепенна нормативна скала (от 0 до 5 точки), като за 

средно равнище се приемат стойностите отговарящи на 3 точки. Равнището на 

формираност на физическата дееспособност по показател „бързина“ се определя с 

помощта на тест „50 метра гладко бягане“, като за средно равнище на преодоляване на 

тази дистанция при момчета е прието време от 8,3 до 8,4 сек., а при момичетата от 9,0 до 

9,1 сек. След прилането на теста, по установения критерий се отчита, че 50,9% от 

изследваните общо 55 ученици имат по - високи от средното равнище показатели. В 

рамките на това равнище попадат 18,2% , а под него – 29,1% от постиженията на тази 

съвкупност.  Друг показател, който задължително се проследява по време на първия 

подетап, според изискванията на МОН е свързан с качеството „издръжливост“. За 

равнището на неговата формираност при момчетата се съди по резултатите от теста 

„Гладко бягане на 600м“, като средното равнище по нормативно определени стойности, 

варира от 148 до 153 сек. При сравняването на табличните стойности с реално измерените 

се установява, че 32,1% от момчетата показват резултати над средното равнище, а 35,7% 

от тях - под него. 25,0% от резултатите на останалите момчета отговарят на средното 

равнище. Резултатите на двама ученици от изследваната група не попадат в нормативно 

обусловените, т.е те не успяват да покрият този норматив. Тестът за издръжливост е 

адаптиран и за момичета, чрез намаляване на дистанцията на половина (от 600 на 300м) и 

определянето на средното равнище от 69 до 72 сек. за преодоляване на тази дистанция. 

Чрез прилагането на теста в тази група се установява, че при 2 от момичетата не може да 

се отчете активност. При 10 от момичетата постиженията са под средното равнище , а над 

него се намират резултатите на 9 от тях. Постиженията на останалите 6 момичета попадат 

в границите на средното равнище. Чрез теста „Скок на дължина с два крака от място“ 

дава възможност за определяне на качеството „взривна сила на долните крайници“. При 

прилагането на този тест се констатира, че нивото на изследвания показател, при една 

трета от момичетата (33,3%) и при една четвърт от момчетата (25,93%) е над средното 

равнище, а под това равнище попадат резултатите на една трета от момичетата (33,3%) и 

една втора (50,0%) от момчетата. Останалите постижения попадат в границите на 

средното равнище, за съответните съвкупности. Общата физическа дееспособност на 

учениците се определя и от равнището на качеството „сила“. Равнището на формираност 

на посоченото качество се определя чрез теста „Изправяне от тилен лег до седеж“ за 

момичетата, а при момчетата чрез теста „Хвърляне на плътна топка 3 кг”. Анализът на 

резултатите от тяхното прилагане показва, че при 70,3% от момичетата това качество е 

формирано над установеното средно равнище, а при 14,8,0% от тях, под него. Близо 11,1% 
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от момичетата притежават качеството сила, в рамките на средното равнище.  Що се 

отнася до постиженията на момчетата в процеса на изследването се установи, че 

качеството сила е формирано във висока степен при 50,0% и в много ниска степен - при 

32,1% от тях. Средно равнище отчитаме при 14,3% от резултатите в тази съвкупност. 

Останалите качества, спомагащи за определяне равнището на физическата дееспособност 

на учениците са „ловкост“ и „пъргавина“. От получените резултати, става ясно, че 

качеството ловкост е формирано във висока степен при 55,6% от момичетата и при 60,7% 

от момчетата, а качеството пъргавина - при 40,7% от момичетата и 14,3% от момчетата. 

Под средното равнище на формираност тези качества се идентифицират, както следва: 

„ловкост“ при 25,0% от момчетата и 22,2%, от момичетата и „пъргавина“ при 39,3% от 

момчетата и 29,6% от момичетата. Сред изследваните ученици има и такива които не 

могат да се справят в рамките на определеното от норматива време. При теста „ловкост” - 

2 момчета, а при теста „пъргавина”- 4 момичета и 3 момчета.  

 

 

Диаграма № 1. Разпределение на резултатите от тестовете за физическа дееспособност (по средни 

стойности и съответни дименсии) при момичетата от експерименталната група - 5 клас 

 

 

Диаграма № 2. Разпределение на резултатите от тестовете за физическа дееспособност (по средни 

стойности и съответни дименсии) при момчетата от експерименталната група - 5 клас 
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Средните нива, минималните и максималните стойности на изследваните признаци, 

стандартното им отклонение и коефициентът на вариация на резултатите от приложените 

тестовете за определяне на физическата дееспособност са изчислени с помощта на 

вариационният анализ. Разпределението на резултатите по отделните показатели за 

установяване равнището на формираност на физическата дееспособност на учениците от 

основната експериментална група по време на първи подетап, на базата на средните 

стойности на всеки един от тях в съответната му дименсия са изобразени на Диаграми №1 

и №2. 

 

3.1.2. Анализ на резултатите за установяване равнището на формираност на 

физическата дееспособност и физическото развитие на учениците от основната 

експериментална група (втори подетап) 

Вторият подетап се провежда през м. септември – октомври 2010г. и включва 

отново основната експериментална група от 55 ученици от ОУ „Ч. Храбър“ (вече в шести 

клас). По време на този етап, равнището на физическата дееспособност на учениците се 

определя не само по задължителните тестове на МОН, но и по първите три, 

експериментално приложени за целите на изследването, тестове на МЗ, за определяне на 

силата на горните крайници (лява и дясна ръка); силата на трупа (станова сила) и 

гъвкавостта (дълбочина на наклона). Резултатите, получени при прилагането на 

допълнителните показатели на МЗ. Динамиката в изменението на основните показатели на 

физическата дееспособност при момичетата и момчетата от експерименталната група 

спрямо тези от предходната година се представят графично, по усреднени стойности 

(Виж Диаграма №3 и Диаграма №4). При теста „Гладко бягане на 50м ”, броят на 

момичетата достигнали ниво на бързина над средната за възрастта им стойност, нараства с 

11,1%. При анализа на резултатите от теста „Гладко бягане на 300 м” за отчитане 

качеството „издръжливост“ и теста за определяне на качествата „ловкост“ и „пъргавина“, 

също се наблюдава нарастване на постиженията над средното ниво. При момичетата, то е 

със 7,40% за качеството „ловкост“ и 3,70% - за качеството „пъргавина“. Броят на 

постиженията над средното ниво при останалите два теста, за отчитане на качествата 

„гъвкавост“ и „отскокливост“ се запазва, но заедно с това се наблюдава намаляване на 

броя на постиженията под средното ниво, с близо 3,70%. Всичко това дава основание да се 

направи извод, че като цяло при момичетата се наблюдава положително изменение в 

равнището на физическата им дееспоспособност, установено в пети клас, тъй като голяма 

част от тях (в шести клас) покриват успешно изискванията на задължителните норми на 

средно ниво. Тук следва да се отбележи фактът, че при съпоставянето на разултатите от 
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равнището на физическата дееспособност на момчетата от основната експериментална 

група (от пети и шести клас) се наблюдава процентно изменение на показателите над 

средно приетите стойности от тестовете, определящи качествата „бързина“, 

„издръжливост“ и „пъргавина“. По останалите три теста за определяне на формираността 

на качествата „гъвкавост“, „отскокливост“ и „ловкост“, процентното изменение на 

резултатите в „норма” нараства. Нарастване на стойностите, отговарящи на средното ниво 

на развитие на качеството „бързина“ - с 3,70% и над средното (към високо) ниво с 10,74 

%. се наблюдава и при прилагането на теста „Гладко бягане на 50м”. Положителна 

промяна на стойностите се забелязва и при формирането на качествата „издръжливост“ и 

„пъргавина“. 

 

Диаграма № 3. Динамични изменения на основните физически качества (по средни стойности и съответни 

дименсии)  при момичетата от експерименталната група  
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Диаграма №4. Динамични изменения на основните физически качества (по средни стойности и съответни 

дименсии) при момчетата от експерименталната група  
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При първото качеството, резултатите са нараснали със 7,40% над средните, а при 

второто - с 18,42%. Интерес, в тази съвкупност, предизвиква и състоянието на качеството 

„ловкост“. При него, за разлика от останалите показатели се регистрира спад в измерените 

стойности, спрямо средните резултати. Сравняването на общото състояние на физическата 

дееспособност на учениците от основната експерименталната група, съответно в пети и в 

шести клас се открояват два основни качествени резултата: високо равнище на 

формираност на качеството „бързина“ при момичетата и качеството „ловкост“ при 

момчетата; съществени изменения, в положителна посока, на качествата 

„издръжливост“ и за двете съвкупности. 

В рамките на втория подетап се прилагат експериментално и допълнителни 

(незадължителни) тестове, разработени и утвърдени от МЗ, включени в тестова 

батерия, заедно със задължителните тестове на МОН). С помощта на тези тестове се 

установява равнището на физическото им развитие (в шести клас). Определянето на 

равнището на физическото развитие започва с измерването на основните показатели 

„ръст“ и „тегло”, които за този възрастов период при момичетата се намират в граници 

от 150,6см до 163,8 см и съответно от 40,7кг до 59,1кг. От анализа на получените 

резултати става ясно, че ръстово 29,63% от момичетата се намират под приетата за тази 

възраст норма, а 14,81% от тях, над нея. Измерванията по втория показател показват ясно, 

че 25,93% от момичетата са с тегло над общоприетата норма, а 29,63% - под нея. Що се 

отнася до състоянието на тези показатели при момчетата, може да се отбележи, че ръстово 

те се движат в интервал 149,9 до 166,7 см, а по показател „тегло” - от 39,6 кг до 59,8 кг. 

Въз основа на тези резултати се откроява следните динамични изменения в развитието на 

момчетата в шести клас: от общо 28, включени в изследването, 11,1% са с ръст под 

установената нормата, а 7,41% - над нея. По втория показател „тегло”, със стойности под 

нормата са 37,04% от същата съвкупност, а над нормата – 7,41%. За определяне 

равнището на физическото развитие на учениците бе необходимо да се отчите и степента 

на „охраненост на тялото“, въз основа на изчисляване индексите на телесната маса, 

чрез съотношението „ръст – тегло“. Въз основа на анализа на получените резултати от 

определянето на това съотношение, става ясно, че 55,56% от момичетата и 70,37% от 

момчетата в шести клас са с нормално тегло. Едва 3,70% от момчетата и също толкова от 

момичетата са с наднормено тегло. При 40,74% от момичетата и 25,96% от момчета, 

съотношението показва тегло под нормата (Графика №.1 и Графика.№ 2).  

Стойностите на индексите „под норма“, особено при момичетата пораждат 

безпокойство по отношение на тяхното нормално физическо развитие. Тревога буди и 
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броят на учениците с индекс „над норма“. Макар техният брой да е видимо малък, налице 

е потенциален риск от нарушения в дейността на сърдечно-съдовата им система, в 

частност на пулса в покой (тъй като често се наблюдава завишаване на индивидуалните 

стойности) (Виж Графика №3 и Графика №4), както и на стойностите на артериалното 

кръвно налягане. 

 

Графика №1 Процентно разпределение на изследваните момчетата от шести клас по степен на 

охраненост на тялото 

 

 

Графика №2 Процентно разпределение на изследваните момичетата от шести  клас по степен на 

охраненост на тялото  

 

От фигури №5 и №6 е видно, че в интервала от 55-60 уд./мин за пулсова честота, 

приет за норма в тази възраст, попадат сравнително голяма част от момчетата (77,78%) и 

малко повече от половината (51,85%) от момичетата. Що се отнася до резултатите, 

отчетени по показателите за определяне състоянието на дихателната система, следва да 

се отбележи, че те са близки до очакваните. Между отчетените стойности на 

инспираторната апнея, обаче, съществува голяма разлика. Те варират в граници от 17 до 

61 сек. при момичетата и от 15 до 45 сек.- при момчетата. 
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Важен антропометричен показател, който оказва влияние върху респираторните 

функции на организма е развитието на гръдния кош. Анализът на данните, получени от 

измерването на развитието на гръдния кош показва, че обиколката му в трите общоприети 

измервания (максимално вдишване, максимално издишване и пауза) и средната гръдна 

обиколка (изчислена като средна разлика на двете измервания – максимално вдишване и 

максимално издишване) е с по-високи средни стойности при момичетата в сравнение с 

тези на момчетата. 

 

Графика № 3. Индивидуални стойности на пулсовата честота при момчетата от основна  

експериментална група (6 клас) 

 

 

Графика № 4. Индивидуални стойности на пулсовата честота при момичетата от  

експериментална група – 6 клас 

 

При останалите две измервания на гръдната обиколка се наблюдава същата 

тенденция, което от биологична гледна точка се свързва с по - ранната полова зрялост на 

момичетата. От анализа става ясно, също така, че величината на гръдната обиколка при 

спокойно дишане (пауза) е най-близка до тази при издишване. По трите признака, 

характеризиращи състоянието на гръдната обиколка както при момчетата, така и при 

момичетата, при осъщественото замерване не се установяват значителни отклонения на 

индивидуалните резултати от средното ниво, което е определено от Наредба №2 на МЗ. 
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Анализът на данните от измерването на физическата дееспособност на учениците 

от основната експериментална група в шести клас, както и на общото им физическо 

развитие, по задължителни и допълнителни показатели, включени в тестовата батерия, 

дават основание да се направи извод, че те се намират на сравнително високо равнище. 

Независимо от това, обаче, те не могат да се приемат като основание за изказването на 

категоричното твърдение, че у учениците от прогимназиален етап са формирани и ясно 

изразени ценности, в процеса на обучение по физическо възпитание и спорт. И това е 

така, защото посочените тестове не включват показатели, по които да може да се установи 

както наличието, така и степента на тяхната формираност. По-скоро, високото равнище на 

формираност на физическите качества се дължи на добрите антропометрични 

характеристики на учениците от основната експериментална група, като цяло, постигнати 

най-вече чрез системни занимания в учебно и извънучебно време още в пети клас. От една 

страна, получените резултати не могат да послужат като единствена основа за обективно 

очертаване на равнището на формираност на общата физическата култура на учениците, 

тъй като тя не се изразява само с физическата им дееспособност и физическото им 

развитие, а от друга страна, съществуващата нормативна база, въз основа на която се 

определя равнището на физическата култура на учениците у нас, не предвижда 

съобразяване на процеса на обучение по физическо възпитание спорт с индивидуалните 

особености, потребностите и интересите на учениците в прогимназиален етап, поради 

което не предоставя възможности и за избор на дейности. Въз основа на това 

обстоятелство, учебното съдържание, за този етап на обучение, не е подчинено на цели, 

които да насочват към формирането на ценности у учениците, като краен резултат от 

обучението по физическо възпитание и спорт. Това доказва, защо в учебните програми не 

се включват не само дейности за формиране на знания в областта на физическата култура 

и здравословния начин на живот, но защо отсътват и ясни критерии за тяхното оценяване.  

По отношение на организирането и провеждането на часа по физическо възпитание 

и спорт, в прогимназиален етап, въз основа на лични наблюдения и споделен опит между 

колеги може да се направи и друг извод, отнасящ се до дейността на водещия субект 

(учителя). Често в нея се долавя рутинност, която води до проуски в изучаването и 

усвояването на учебната дисциплина. Обикновено се поставя акцент върху физическото, 

но не и върху психическото развитие на учениците, което не ангажира пряко учителя по 

физическо възпитание и спорт за планиране, организиране и осъществяване на дейности в 

тази насока.  
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Всичко това даде основание да се приложи разработеният във втора глава 

Теоретичен модел, с помощта на който да се осъществи преобразуваща дейност по 

отношение на съдържанието, организацията и провеждането на процеса обучение по 

Физическо възпитание и спорт, в условията на ОУ „Ч. Храбър” - гр.Варна, с цел по-ясното 

му открояване като ефективно средство за формиране на ценности у учениците от 

прогимназиален етап и да се оцени ефектът от него, въз основа на разработени за целта 

критерии и показатели. 

3.2. Прилагане на теоретичния модел  

Прилагането на Теоретичния модел се осъществява като втори етап от опитно-

експерименталната част на дисертационното изследване, който се ситуира в условията на 

ОУ „Ч. Храбър“, с участието на учениците от основната експериментална група (в шести 

клас). В рамките на този етап се осъществява комплекс от преобразуващи дейности. Тук 

следва да се подчертае фактът, че повечето от тези дейности не са регламентирани в 

основните нормативни документи за организиране и провеждане на обучението по 

физическо възпитание и спорт и не се осъществяват в своята цялост на сегашния етап в 

българското училище, но имат пряко отношение към решаването на проблема за 

формиране на ценности у учениците, чрез обучението по физическо възпитание и спорт, 

тъй като са насочени към: системно запознаване на учениците с теоретични аспекти, 

както и с основни понятия, правила и норми на поведение в областта на физическото 

възпитание; разкриване на значението на здравословния начин на живот, в т.ч. и на 

системните занимания с физическа дейност и спорт за доброто развитие и укрепването 

на организма на човека (формиране на ценности - знания); системно обсъждане и 

анализиране с учениците на различни поведенчески ситуации в областта на спорта, 

учебно-тренировъчната дейност, здравословния начин на живот, с цел трансформиране 

на получената от тях информация във възгледи и убеждения (формиране на ценностно 

съзнание и ценностна позиция); разработване и провеждане на индивидуални занимания с 

учениците (упражнения за формиране на ценностни ориентации, въз основа на 

идентифицирани интереси); разработване и прилагане на стимули за формиране на 

положително отношение и мотивиране на активно участие в часа по физическо 

възпитание и др. (формиране на мотивация за физическа активност); прилагане на 

различни диагностични процедури, с цел навременно установяване на промените в 

развитието на личността на ученика, в т.ч. и своевременното им коригиране 

(формиране на умения за самоконтрол и самооценка) и др. Специално внимание при 

прилагането на модела се отдели на решаването на проблема за оптимизиране на 
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процесите, свързани с организирането и провеждането на часа по физическо 

възпитание и спорт в прогимназиален етап в ОУ „Ч.Храбър“; чрез разработване и 

прилагане на Примерна комплексна програма за организиране и развитие на 

физическото възпитание и спорта в основното училище, като ефективно средство 

за формиране на ценности у учениците от прагимназиален етап. Особено внимание 

бе обърнато на дейностите за прецизно формулиране на целите и подцелите (като желани 

и предварително прогнозирани крайни резултати) в познавателната, двигателната и 

поведенческата области. Усилията се насочиха и към подбора на многообразие от 

дейности за формиране на знания, умения и навици, в т.ч. и за здравословен начин на 

живот, които в по-голямата си част не фигурират като задължителни в нормативните 

документи на МОН. Актуализирано и тематично допълнено бе и учебното съдържание, 

въз основа на актуализираните цели и подцели. Внимание бе отделено и на подбора на 

разични методи, средства и подходи, с помощта на които да се постигне по-голяма 

ефективност от за изпълнението на поставените цели. и др. Към всяка една от подцелите 

на процеса на обучение по физическо възпитание и спорт в познавателната, 

дейностната и поведенческата области се предвиди обособяването на три равнища на 

отчитане на тяхното изпълнение с цел по – ясно и по - точно открояване степента на 

формирането и развитието на знанията, двигателните умения и поведението. При 

формулирането на целите се съблюдаваше и изискването за качества на целите: яснота, 

точност, логичност, релевантност, постижимост, измеримост. Съобразно 

формулираните цели се осъществи и подборът на подходяща информация (учебно 

съдържание), която да допринесе по най-благоприятен начин за тяхното максимално 

постигане. В процеса на апробация на модела се обърна внимание и на подбора и 

прилагането на многообразие от методи за обучение и възпитание. При прилагането на 

теоретичния модел, специално внимание се отдели и на подбора на средствата и 

условията на средата за провеждането на часа по физическото възпитание и спорт: 

физическите упражнения, естествените сили на природата: слънце, въздух, вода и 

хигиенните фактори, като: редуване на психическо и физическо натоварване с отдих; 

хранене и сън и т.н.  

Теоретичният модел се осъществи при изричното спазване на изискването за 

предварително запознаване на учениците с темите и задачите на урочната единица. За тази 

цел, във всеки час по физическо възпитание и спорт се въведе петминутка (в началото и в 

края на часа).  

Като важно условие за ефективното прилагане на разработения теоретичен модел 

се прие изискването за създаване на хуманни отношения между ученици и ученици, 
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ученици и учители, както и с необходимостта от съчетаването на различни педагогически 

подходи, които да повишат ефективността от организацията и провеждането на часа по 

физическо възпитание и спорт, възприеман като средство за формиране на ценности у 

учениците, а именно: индивидуален, комплексен, системен и интегративен. 

За повишаване ефективността на часа по физическо възпитание и спорт, като 

средство за формиране на ценности у учениците се обърна съществено внимание и върху 

съобразяването на целите, задачите и дейностите с интересите, потребностите и 

възможностите на учениците. Сериозно внимание в тази насока се обърна и на подбора на 

дейностите, формиращи и развиващи естетически вкус у учениците, като: обсъждане на 

дизайна на спортното облекло и значението на външния вид при участие в състезания; 

провеждане на дискусии за необходимостта от добра лична хигиена; провеждане на 

беседи за правилно телосложение и хармонично развитие на тялото; формиране на 

естетически умения за подреждане и поддържане на спортните площадки, 

физкултурния салон и съблекалнята, чрез обръщане на внимание, сравнения, беседи и др.  

Особен акцент, в комплекса от преобразуващи дейности се постави върху 

съдържанието, организацията и провеждането на часа по физическо възпитание и 

спорт. Подобаващо внимание се отдели на неговата предварителна подготовка, която 

бе подразделена на предварителна подготовка на преподавателя (педагогическа, 

психологическа, теоретическа и материално – техническа) и предварителна 

подготовка на учениците. Обърна се внимание върху оптималното разпределение на 

времето за въвеждаща, обща и самостоятелна работа с учениците; задължителен входящ 

контрол на знанията; задължителен инструктаж; напомняне на общоприети правила за 

добри взаимоотношения. Въведоха се и стимули, с цел активизиране участието на 

учениците. индивидуални задачи, за преодоляване на личностови бариери и др.  

Отчитайки важното значение на заключителния етап на часа по физическо 

възпитание и спорт, за допълнителното мотивиране учениците за системни занимания с 

физическа дейност и за здравословен начин на живот, преобразуващата дейност се насочи 

към неговото предварително осмисляне и организиране. Особено внимание се отдели на 

обобщаването на постиженията на учениците и като цяло (като клас) и в индивидуален 

план, за да може всеки да разбере до каква степен е допринесъл за постигането на общите 

цели и задачи на урочната единица и върху какво трябва да обърне сериозно внимание.  
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3.3. Анализ на резултатите от апробацията на теоретичния модел 

Третият етап на дисертационното изследване бе посветен на измерването и 

анализа на резултатите от апробацията на теоретичния модел. В рамките на етапа се 

установи равнището на физическата дееспособност и физическото развитие на 

учениците от основната експериментална група от 55 ученика (вече в седми клас) на ОУ 

”Ч. Храбър” – Варна, в периода м.март – м.април 2012г. и равнището на формираните у 

тях ценности в процеса обучение по физическо възпитание и спорт, чрез прилагането 

на разработената за целите на дисертационното изследване тестова батерия, както и на 

други изследователски методи, като: анкетно проучване и целенасочено наблюдение. За 

по-ясното очертаване на многообразието от ценности, които се формират в процеса на 

апробация на теоретичния модел се приложиха и специално разработените за целта 

критерии и показатели.  

Равнището на формираност на двигателните ценности на учениците от 

прогимназиален етап се определи от съвкупността качества, включени в тестовата 

батерия, характеризиращи тяхната физическа дееспособност (Виж Графики №5 и №6 и 

Диаграми №5 и №6). 

При сравняването на равнището на физическата дееспособност на учениците от 

основната експериментална група (в седми клас), след прилагането на теоретичния модел, 

с предходното (в шести клас) се установи, че измененията, които настъпват при 

момичетата са във възходящ порядък, по всички показатели. Така например, при теста 

„Гладко бягане на 50м”, равнището на качеството „бързина“, което е било във висока 

степен, още в пети клас се повишава със 7,3%; при теста „Гладко бягане на 300м”- за 

отчитане на качеството „издръжливост“ се забелязва нарастване от средна към висока 

степен с близо 34,82%; нарастване от средна към висока степен се наблюдава и при 

стойностите за отчитане на качеството „гъвкавост“ (с 29,63%); при теста за определяне 

на качеството „ловкост“, нарастването от средна към висока степен е с 14,82%, а при 

качеството „пъргавина“ - изменението в същата посока е с 3,71%.  
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Диаграма №5 Динамични изменения на основните физически качества от тестовата батерия  

(по средни стойности и съответни дименсии) при момичетата от експерименталната група 

 

При прилагането на тестовете на МЗ се наблюдава явно повишаване в равнището 

най-вече на „силовите способности“ на учениците. Така например, силата на дясната ръка 

при момичетата по средни стойности нараства от 23,45кг до 26,56 кг, а на лявата - от 21,76 

на 23,11кг. При измерване на силата на трупа (становата сила) се установи, че при 

момичетата средната стойност по този показател се изменя от 89,48 до 98,37 кг. 

Показателят, който дава възможност за сравняването на различията на признаците, 

изразени в различни мерни единици или относно различна средна стойност е 

коефициентът на вариация (V). Освен за сравняването на разсейването на стойностите на 

различните променливи, коефициентът на вариация се използва и за оценяване степента 

на разсейване (еднородността на извадката). Счита се, че: разсейването е малко 

(извадката е еднородна) когато стойността му е между 10 -12 %, когато стойността му е 

между 10-30% (извадката е приблизително еднородна) и когато стойността му е над 30% 

(извадката е силно нееднородна). Прави впечатление, че за момичетата от 

експерименталната група извадката е приблизително еднородна при тестовете „изправяне 

от тилен лег до отказ“ и теста определящ становата сила и силно еднородна при всички 

останали тестове (Виж Графика №5). В развитието на същите качества, определящи 

физическата дееспособност на момчетата се открояват също изменения в положителна 

степен. (Диаграма №6). 
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Графика №5 Разсейване на стойностите за определяне физическата дееспособност на учениците от 

експерименталната група- момичета 

 

При теста „Гладко бягане на 50м”, резултатите за развитието на качеството 

„бързина“ показват нарастване с близо 7,81% от средна към висока степен. По показател 

„издръжливост“ се отчита запазване на нивата на развитие, а при тестовете за определяне 

качествата „ловкост“ и „пъргавина“ се установява отново нарастване от средна към 

висока степен, съответно с 14,82% и с 11,11%. При тестовете „Хвърляне на плътна топка 

– 3 кг” и „Скок на дължина с два крака от място“, също се наблюдава прогресия на 

резултатите от средна към висока степен При измерване на силата на трупа се 

установява, че при момчетата средната стойност по този показател нараства от 87,29 до 

101,21 кг.  
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Диаграма №6  Динамични изменения на основните физически качества (по средни стойности и съответни 

дименсии)  при момчетата от експерименталната група 
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Графика №6. Разсейване на стойностите за определяне физическата дееспособност на учениците от 

експерименталната група- момчета 

 

За момчетата от експерименталната група извадката е силно еднородна при всички 

приложени тестове определящи физическата им дееспособност, с изключение на този, за 

определяне на силата на трупа, при който групата се определя като приблизително 

еднородна (Виж Графика№6). Като цяло, може да се отбележи, че равнището на 

формираност на двигателните ценности както при момичетата, така и при момчетата, 

които характеризират физическата им дееспособност се е придвижило от средна към 

висока степен, след апробацията на модела. 

За нуждите на изследването, сравнителният анализ на наблюдаваните признаци 

(включени в тестовата батерия) е направен в две посоки: между експерименталните групи 

преди и след преобразуващата дейност между експерименталната група и участниците в 

Национално изследване на физическото развитие, физическата дееспособност и и 

двигателна дейност 10-14 годишни ученици (по Маринов, Ив., 2003). 

След установяването значимостта на разликите между средните нива на 

изследваните признаци с помощта на сигмалния метод (Т-оценки) стана възможно 

построяването на Оптимизационни модели на физическото развитие и физическата 

дееспособност на момичетата (Виж фигура №1.)  и момчетата (Виж фигура №2) от ОУ 

„Черноризец Храбър”- гр.Варна, включени в експерименталната група. 

 Логиката на използването на подобни модели изисква в бъдещата учебно-

тренировъчна работа да се акцентира върху онези признаци, по които оценките са най-

ниски.  
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Фиг.№1 Оптимизационен модел на физическото развитие и физическата дееспособност 

на момичетата от ОУ „Черноризец Храбър”  
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Фиг.№.2 Оптимизационен модел на физическото развитие и физическата дееспособност 

на момчетата от ОУ „Черноризец Храбър” 

 

За да се открои още по-добре ефективността от прилагането на теоретичния модел, 

се приложи и анкетен метод. Във връзка с изискванията за неговото коректно прилагане 

се разработиха общо три анкетни карти: за установяване равнището на развитие на 

физическите и психическите качества у учениците в прогимназиален етап (Анкета №1); 

за устаняване на отношението и мотивацията на учениците към физическата 

активност и здравословния начин на живот (Анкета №2) и за установяване на 

отношението и мотивацията на учениците към здравословното хранене (Анкета №3). 

От анализа на резултатите от Анкета №1 става ясно, че учениците от основната 

експериментална група идентифицират вярно и пълно основните физически качества, 

които трябва да притежава съвременната личност и които определят, в своята съвкупност 

физическата й дееспособност: бързина сила издръжливост ловкост, отскокливост, 

гъвкавост, пъргавина, точност, сръчност. С най-висок процент (над 85%) се отличават 

отговорите, в които са посочени качествата бързина (96,3%), сила (94,4%), и 

издръжливост(85,2%). Що се отнася до идентификацията на психическите и социално-
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психическите качества, в тяхното многообразие:, с най-висок процент сред посочените са: 

отговорност (90,9%), съзнателност (81,8%), мотивираност (80,0%). Определянето на 

състоянието на познанията на учениците за притежаваните от тях качества (съответно 

физически и психически) се установи, чрез въпроси за идентификация и ранжиране. От 

изобразените на графика №7 стойности е видно, че повече от половината от учениците 

(55,56%) смятат, че притежаваните физически качества се формират в часа по физическо 

възпитание и спорт и то във висока степен. За 16,67%, те също се формират в часа по 

физическо възпитание и спорт и то в много висока степен. Според останалите 27,77% 

ученици от експерименталната група, физическите качества се формират по-скоро под 

въздействието на външни фактори (като допълнителни занимания с физически 

упражнения, спортни игри и т.н.). Получените резултати се затвърждават и при анализа на 

отговорите на въпроса „В каква степен, според Вас, физическите качества се формират 

в занимания, извън училище (в т.ч. от семейството)?” 

От графика №8 е видно, че повече от половината ученици от групата (59,26%), 

смятат, че формирането на психически качества се осъществява във висока степен не само 

в часа по физическо възпитание и спорт, но и в извънучилищни занимания.   

16,67%

55,56%

12,96%

3,70%

12,96%
във много висока степен

във  висока степен

в ниска степен

в много ниска степен

не мога да преценя

 

Графика №7. Степени на формираност на физическите качества в часа по физическо възпитание и спорт, 

определени от основната експериментална група ученици 
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Графка № 8. Степени на формираност на психическите качества под въздействието на извънучилищни 

занимания, определени от основната експериментална група ученици 

Анализът на получените резултати по отношение на определянето на равнището и 

степента на формираните у учениците от основната експериментална група физически, 

психически и социално-психически качества, чрез обучението по физическо възпитание и 

спорт, въз основа на приложения теоретичен модел дава основание да се направи изводът, 

че те притежават необходимите умения за идентификация на качества; изразяват в 

по-голямата си част мнение, че тези качества се формират в часа по физическо 

възпитание и спорт; степенуването на посочените от тях качества се движи в близки 

стойности; качествата, които се посочват, като необходими на съвременната личност, 

до голяма степен се припокриват с тези, които учениците смятат, че притежават 

лично. След апробацията на теоретичния модел, учениците от основната експериментална 

група имат много по-ясно изразено положително отношение към физическите и 

психическите качества, които се формират у тях чрез часа по физическо възпитание и 

спорт, както и под влияние на различни други фактори. У тях са формирани 

предпоставки за проява на ценностно отношение и ценностна позиция.  

Отчитайки факта, че физическата култура на личността се определя не само от 

съвкупността на нейните личностни физически и двигателни постижения (физически 

качества, двигателни умения и навици, работоспособност и т.н.), но и от насочеността на 

мотивацията за физическа активност, в основата на която лежи и обучението по 

физическо възпитание и спорт се очерта като необходимост установяването на 

състоянието и на мотивацията на учениците от основната експериментална група, най-

вече по отношение на физическата им активност и здравословния им начин на живот. 
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Този проблем бе изследван отново с помощта на анкетния метод. За неговото коректно 

прилагане се изработиха две анкети - Анкета №2 и Анкета №3.  

Според анкетираните ученици, понятието „физическа активност” се отнася до 

извършването на следните физически действия: редовно провеждане на гимнастически 

упражнения (ежедневно или поне два-три пъти седмично); активно участие в часа по 

физическо възпитание и спорт; участие в спортни игри в свободното време; участие в 

училищни и извънучилищни състезания; активно спортуване в спортен клуб; посещение 

на фитнес (поне веднъж седмично).  

Анализът на отговорите на учениците, включени в анкетното проучване показва 

още, че те притежават познания относно съдържанието на понятията „физическа 

активност“ и „здравословен начин на живот“. Освен това, те демонстрират и умения да 

определят в какви форми и действия се изразява тяхната индивидуална физическа 

активност. Приложеният анкетен метод предостави възможност да се открои мнението на 

учениците по отношение на притежаваните от тях физическа активност и здравословен 

начин на живот, както и степента на нейното формиране, въз основа на личен избор. От 

анализа на резултатите става ясно, също така, че те успешно идентифицират не само 

положителните фактори, които оказват влияние върху формирането на тяхното ценностно 

отношение към физически активен и здравословен начин на живот, но и отрицателните 

такива. Освен това се откроява умението им да определят и компонентите на физическата 

активност и здравословния начин на живот, които са сред приоритетите в тяхното 

ежедневно поведение, т.е. превърнали са се в личностни ценности. Налице е ясно изразена 

ценностна ориентация и мотивация у тях за системна физическа активност и 

здравословен начин на живот, бърза и точна ориентация сред многообразието от 

външни фактори, които според тях оказват влияние върху физическата им активност. 

Тъй като отговорите са твърде разнородни се наложи да се откроят сред тях някои 

доминанти, като: примера на родителите, примера на приятелите, наблюдаваните и 

посещаваните спортни прояви, обучението в часовете по физическо възпитание и 

спорт и личния избор. Отчитайки значението на здравословния начин на живот както 

за физическото, така и за психическото развитие на учениците бе осъществено и трето 

анкетно проучване (Анкета №3), с цел установяване на ценностното им отношение към 

здравословното хранене и употребата на различни видове напитки. Тъй като отговорите 

на въпросите, относно избора на напитки и храна са разнообразни, те бяха обособени в 

две основни групи: „здравословни“ и „нездравословни“ храни и напитки. От анализа на 

получените отговори става ясно, че в по-голямата си част изборът на храна се определя от 
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родителите, приятелите, учителите, лекарите, а в редки случаи от тях самите. Той зависи 

често от вида на опаковката, информацията от етикета (качество, съдържание, срок на 

годност, цената). Влияние върху избора на храна оказват и определянето на менюто, вкуса 

на самия ученик към определени храни и напитки, родителския съвет, глада и др. 

Участниците в анкетата изразяват положително отношение към изискванията за 

безопасност и екологична чистота на храната.  

За цялостното оценяване на резултатите от преобразуващите дейности, които 

съпътстват апробирането на теоретичния модел се приложиха специално разработените 

критерии и показатели. От направената оценка е видно, че теоретичният модел, в 

неговата цялост се отразява благоприятно върху повишаването на ефективността на часа 

по физическо възпитание и спорт. Той допринася както за нарастването на основния 

качествен показател за установяване на физическата култура на учениците: физическата 

дееспособност, така и за общото им физическо развитие, чрез прилагане и на тестове на 

Министерството на здравеопазването.  

На базата на проведеното анкетно проучване се установява, че голяма част от 

качествата, формирани у учениците в часа по физическо възпитание и спорт се 

възприемат от тях и като ценности (физическо развитие, развитие на двигателни умения 

и навици; основни психически качества (емоции, воля, упоритост, творчески заложби и 

др.), основни знания и личностни умения и др.).  

 

3.4. Сравнителен анализ на резултатите от анкетното изследване на процеса на 

формиране на ценностно отношение към физическата активност и здравословния 

начин на живот на учениците 

3.4.1. Сравнителен анализ на резултатите от анкетното изследване на основната 

експериментална група с резултатите на едновъзрастова контролна група  

(седми клас) 

Анализът на резултатите от отговорите на участниците, включени в 

едновъзрастовата контролна група (80 ученици в седми клас от ОУ„Захари Стоянов”, 

ОУ„П.Р.Славейков” и ОУ„Иван Вазов” – гр. Варна, от които 35 момчета и 45 момичета) 

на въпросите от Анкета №1, показва че като цяло, те също идентифицират и изброяват 

вярно основни физически качества, но много по-малко по количество отколкото 

учениците от основната експериментална група. Така например, докато в отговорите на 

учениците от едновъзрастовата контролна група се срещат, с различна честота на 
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посочване, четири от основните физически качества: бързина; ловкост; сила; 

издръжливост, то в отговорите на тези от основната експериментална група (момичета и 

момчета), те се посочват изчерпателна на 100%. По отношение на ранжирането на 

психическите качества, също се отчита съществена разлика в отговорите на учениците 

от експерименталната група и тези от контролната група. Докато учениците от първата 

група изброяват като цяло всички основни психически и психо-социални качества, то 

учениците от контролната група успяват да посочат само четири, сред които: 

съобразителност, активност, отговорност и сътрудничество. 

По отношение на определянето на степента на притежаване на изброените от двете 

групи физически и психически качества, формирани в процеса на обучение по физическо 

възпитание и спорт, също се открояват различия (най-вече по полов признак), между 

учениците от експерименталната група и тези от контролната.  

Мнението на учениците се търси и по отношение определянето на степента на 

влияние на часа по физическо възпитание и спорт върху формирането на индивидуални 

ценности. Сравняването на резултатите от отговорите на учениците и от двете групи 

показва, че малко повече от половината от участниците в тях (54,5% от 

експерименталната и 52,5% от контролната) смятат, че притежаваните от тях физически 

качества се формират във висока степен именно в часа по физическо възпитание и спорт. 

По отношение на приноса на организираните занимания по физическо възпитание и спорт 

за формиране на психически качества у съвременната личност и двете групи ученици 

смятат, че той е в много висока степен. Сравнително по-малка част от тях (27,8% от 

експерименталната група и 32,9% от контролната група) споделят мнение, че тези 

качества се формират под влияние най-вече на външни фактори. Различие в мнението на 

експерименталната група и на контролната група се открива и при степенуването на 

влиянието на външните фактори върху физическото и психическото формиране на 

личността. При сравняването на тези резултати е видно, че 36,4% от учениците, включени 

в експерименталната група смятат, че влиянието на външните фактори конкретно върху 

физическото формиране е в ниска степен, докато 40% от учениците от контролната група 

определят това влияние във висока степен. Що се отнася до зависимостта на процеса на 

формиране на психическите качества у учениците, под влиянието на външните фактори се 

установява, че повече от половината от участниците в експерименталната група (52,7%), 

смятат, че формирането на тези качества се осъществява във висока степен, а 40% от 

тези от контролната група, то се определя в много висока степен. Въз основа на 

сравнителния анализ на отговорите на двете групи ученици се установява, че тези от 

първата група дават много по-изчерпателно определение на понятието „физическа 
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активност”, в сравнение с тези от втората група. Освен това, учениците от 

експерименталната група изброяват и ранжират много повече конкретни дейности, които 

допринасят за формирането и развитието на тази активност, в сравнение с учениците от 

контролната група. Според основните характеристики на физическата активност, които 

могат да се съотнесат към личностната активност на учениците, отговорите на 

представителите на двете групи също отразяват различия. Докато учениците от 

експерименталната група посочват приоритетно участие в организирани форми, като: 

участие в часа по физическо възпитание и спорт; в спортни игри в свободното време и 

ежедневни гимнастически упражнения, то учениците от контролната група изброяват 

предимно участие в неорганизирани форми: участие в спорни игри в свободното време; 

ежедневна разходка и посещаване на спортен клуб.  

Анализът на резултатите от самооценката на учениците по отношение на 

равнището на притежаваните от тях физическа активност и здравословен начин на живот 

както и степента на тяхното формиране дава основание да се твърди, че докато степента 

на формираност на физическата активност и при момчетата и при момичетата от 

експерименталната група се намира във високо равнище, по отношение на личен избор, 

то при учениците от контролната група - личният избор е в много висока степен при 

момчетата и в ниска степен при момичетата. При обобщаването на получените отговори, 

за открояване на влиянието на външните фактори върху формирането на физическата 

активност се наложи ранжиране на всички възможности.  

Според учениците и от двете групи, организираните занимания в часа по физическо 

възпитание и спорт допринасят и то в много висока степен за формирането на тяхната 

физическа активност. Учениците и от двете групи, определят физическата активност като 

един от основните компоненти на здравословния начин на живот. Що се отнася до 

идентифицирането на факторите и дейностите, които оказват негативно влияние върху 

здравословния начин на живот, учениците от експерименталната група единодушно 

посочват на първо място употребата и злоупотребата с наркотици и недостатъчния сън. 

Според момчетата от контролната група най-силно влияние би оказало наднорменото 

тегло; употребата на наркотици; нездравословната храна (поне един път дневно) и 

изпадането често в стресови състояния, а според момичетата от тази група - употребата на 

наркотици; вземането на лекарства без консултация с лекар; употребата на алкохол 

(повече от един път месечно); употребата на нездравословна храна (поне един път 

дневно). За момчетата и момичетата от експерименталната група най-силно влияние би 
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оказало изпадането в стресови състояния; употребата на наркотици; вземането на 

лекарства без консултация с лекар; недостатъчната двигателна дейност. 

Ефективността от прилагането на теоретичния модел, по отношение на 

превръщането на обучението по физическо възпитание и спорт в средство за формиране 

на ценности у учениците се определя и чрез сравняването на отношението на учениците 

от експерименталната и контролната групи към здравословното хранене и употребата на 

различни видове напитки. Сравнителният анализ на резултатите от анкетното проучване 

показва, че докато при учениците от контролната група преобладава изборът на 

нездравословни храни, то при учениците от експерименталната група преобладават 

здравословните. По отношение на интереса към напитките, може да се каже, че той 

съвпада с предварително споделения избор на учениците: за експерименталната група - 

към натурални сокове, фрешове, топли напитки, вода, а за контролната група - към 

газирани напитки, топли напитки, вода. Известно единодушие между двете групи се 

отчита по отношение на мнението, че повечето хора се хранят нездравословно; не спазват 

хранителен режим (ядат по всяко време) и най-често се хранят извън дома (ресторанти, 

заведения за бързо хранене, МОЛ-ове, понякога даже и на улицата, докато се предвижват 

от едно място на друго и т.н.).  

Следва да се отбележи и фактът, че учениците и от двете групи изразяват 

положително отношение към изискванията за безопасност и екологична чистота на 

храната. Те смятат, че за да бъде чиста и безопасна храната, за нея трябва да се полагат 

определени грижи: да се спазва срокът на годност, условията за съхранение, да се 

почиства и мие преди консумация (според учениците от експерименталната група). 

Учениците от контролната група също обръщат внимание върху необходимостта от 

чистота на храната и хранителните продукти, но не посочват други изисквания, свързани с 

установяване на нейното качество, годност, съхраняване и т.н.  

3.4.2. Сравнителен анализ на резултатите от анкетното изследване на 

втората експериментална група с резултатите на втората (разновързрастова) 

контролна група, включващи ученици от пети - шести клас 

За затвърждаване на убеждението, че разработеният и апробираният в практиката 

теоретичен модел е работещ и дава положителни резултати при решаването на проблема 

за формиране на ценности у учениците от прогимназиален етап, чрез часа по физическо 

възпитание и спорт се стигна до идеята за неговото прилагане и в часовете по физическо 

възпитание и спорт на новия випуск ученици, приети за обучение в ОУ „Ч. Храбър”, през 
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учебната 2011/2012 година. За по-ясното отграничаване на групата от всички други, 

включени в изследването, тя се определя като втора експериментална и включва общо 

59 ученици (29 момчета и 30 момичета). Моделът се приложи още през първата година на 

тяхното обучение, т.е. в пети клас. Резутатите се отчетоха и анализираха през следващата 

учебна година, при преминаването на учениците в по-горен (шести) клас, въз основа на 

прилагането на анкетния метод, чрез същите анкетни карти, ползвани при основната 

експериментална група и едновъзрастовата контролна група. Анкетите се проведоха, също 

така и с ученици от шести клас, от т.нар. втора контролна група (разновъзрастова), която 

се състои от 98 ученика от ОУ „З. Стоянов”, ОУ ”П.Р.Славейков” и ОУ „Ив. Вазов” – 

гр.Варна, от които 54 момчета и 44 момичета.  

Сравнителният анализ на резултатите от това проучване показа ясно изразена 

разлика в мнението на учениците от двете групи и то по всички показатели: 

идентификация на основните физически качества, които определят физическата активност 

на личността; определяне на психическите и социално – психическите качества; 

определяне степента на притежаване на предварително идентифицираните физически и 

психически качества. Чрез анализа на отговорите на въпросите включени в анкетните 

карти става ясно, че различия между двете групи се констатират и по отношение на 

определяне на степента на влияние на часа по физическо възпитание и спорт върху 

формирането на ценности у тях; определяне на  приноса на организираните занимания по 

физическо възпитание и спорт за формиране на психически качества у съвременната 

личност; степенуване на влиянието на външните фактори върху физическото и 

психическото формиране на личността, в полза на учениците от експерименталната група. 

Ценностното отношение към активната физическа дейност и здравословния начин на 

живот, както и мотивацията за тяхното осъществяване също са обект за сравнение между 

двете групи, въз основа на прилагането на анкетния метод. Анализът на отговорите на 

въпросите, включени в анкетите показва, че учениците от първата група дават много по - 

изчерпателно определение на понятието „физическа активност”, в сравнение с тези от 

втората група. Освен това учениците от експерименталната група изброяват и ранжират 

много повече конкретни дейности, които допринасят за формирането и развитието на тази 

активност, в сравнение с учениците от контролната група. Приложеният анкетен метод 

предостави възможност за сравняване и самооценката на учениците и по отношение на 

равнището на притежаваната от тях физическа активност и здравословен начин на живот 

както и степента на тяхното формиране, въз основа на личен избор или въз основа на 

влиянието на външната (социалната) среда, в т. ч. и чрез организираните занимания в часа 

по физическо възпитание и спорт.  
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Анализът на резултатите на втората експериментална и втората контролна групи 

дава основание за извода, че докато степента на формираност на физическата активност и 

при момчетата и при момичетата от експерименталната група се намира на високо 

равнище, по отношение на личния им избор, то при учениците от контролната група се 

основава на личен избор на ниско равнище. Необходимоста от открояване на влиянието 

на външните фактори върху формирането на физическата активност даде основание за 

ранжиране на всички възможности. При обобщаването на получените отговори, стана 

ясно, че според момчетата от експерименталната група най-силно влияние върху 

формирането на физическата им активност оказват: обучението по физическо възпитание 

и спорт, в т.ч модули; примери от наблюдавани спортни прояви и участие в училищни и 

извънучилищни състезания; примера на приятелите, а според момчетата от контролната 

група това са: примери от наблюдавани спортни прояви, примера на родителите, 

примера на приятелите, игри. За момичетата от експерименталната група се оказва, че 

най-силно влияние върху тяхната физическа активност имат: обучението по физическо 

възпитание и спорт, в т.ч модули; примери от наблюдавани спортни прояви и участие в 

училищни и извънучилищни състезания и др., докато за момичетата от контролната група, 

това са: пример на родители, пример на приятели, примери от наблюдавани състезания и 

игри. Учениците и от двете групи основателно определят физическата активност като един 

от основните компоненти на здравословния начин на живот. Това обстоятелство намира 

потвърждение в ранжирането на различни негови характеристики, сред които: 

здравословно хранене (в училище и вкъщи); балансирано съчетаване на умствена с 

физическа дейност; спазване на дневен режим (в училище и вкъщи); добри 

взаимоотношения между ученици; добри взаимоотношения между учители; добри 

взаимоотношения между ученици и учители; добри взаимоотношения в семейството; 

добра материална база (в т.ч. за спорт и други занимания в свободното време); 

поддържане на добра лична и обществена хигиена (включително в дома); грижа за 

материалната база и околната среда; грижа за собственото здраве. Що се отнася до 

идентифицирането на факторите и дейностите, които оказват негативно влияние върху 

здравословния начин на живот, учениците от експерименталната група единодушно 

посочват на първо място употребата и злоупотребата с наркотици и недостатъчен сън. Но, 

докато момчетата от тази група открояват като негативни фактори неактивното 

спортуване и употребата на храни с наситени мазнини и захари; употребата и 

злоупотребата с алкохол, то момичетата - определят водещо място за употребата и 

злоупотребата с алкохол. Сред негативно влияещите върху здравословния начин на живот 

фактори, учениците от експерименталната група посочват изпадането в стресови 
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състояния; недостатъчната двигателна дейност; употребата на наркотици и лекарства, без 

лекарско предписание; употребата на нездравословна храна. За учениците от контролната 

група, негативните фактори са: нередовно правене на гимнастика, пушене на цигари, 

рушене на материалната база в училище, придвижване с превозно средство. Прави 

впечатление, че учениците от втората експериментална група определят състоянието на 

своя здравословен начин на живот във висока степен, а учениците от втората контролна 

група – в ниска степен. 

Помолени да споделят какво би нарушило здравословния начин на живот, 

независимо от степента, на която са го определили и в двете групи са получени 

разнообразни и разнородни отговори, които могат да се представят в следната 

последователност: според момчетата от контролната група най-силно влияние върху него 

би оказало наднорменото тегло; придвижването с превозно средство без предпазен 

колан; употребата на твърд алкохол; употребато на лекарства без консултиране с лекар 

и дългото престояване в задимени и нехигиенични помещения; според момичетата от 

контролната група, такова влияние биха оказали употребата на лекарства без 

консултиране с лекар; употребата на наркотици; наднорменото тегло; изпадането в 

стресови състояния; дългото престояване в задимени и нехигиенични помещения; според 

момчетата и момичетата от експерименталната група най-силно влияние би оказало 

изпадането в стресови състояния; употребата на наркотици; вземането на лекарства 

без консултация с лекар; недостатъчната двигателна дейност. От анализа на отговорите 

на този въпрос може да се направи извод, че втората експериментална група остава все 

така хомогенна, както и първата, в сравнение с отговорите на втората контролна група. 

Резултатността от прилагането на теоретичния модел, по отношение на 

превръщането на обучението по физическо възпитание и спорт в ефективно средство за 

формиране на ценности у учениците се определя и чрез сравняване на отношението на 

учениците от втората експериментална и втората контролна групи към здравословното 

хранене и употребата на различни видове напитки. Анализът на отговорите от анкетното 

проучване за установяване на отношението на учениците към този проблем дава 

основание да се направи извод, че докато при учениците от втората контролна група, 

подобно на тези от първата, преобладава изборът на нездравословни храни, то при 

експерименталната група преобладават здравословните. По отношение на интереса към 

напитките, този избор съвпада с предварителния избор на учениците и от двете групи. 

Следва да се обърне внимание на факта, че учениците и от двете групи имат положително 

отношение към изискванията за безопасност и екологична чистота на храната. Те смятат, 
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че за да бъде чиста и безопасна храната, за нея трябва да се полагат определени грижи: да 

се спазва срокът на годност, условията за съхранение, да се почиства и мие преди 

консумация (според учениците от експерименталната група).  

Въз основа на анализа на резултатите, получени чрез прилагането на метода 

целенасочено наблюдение се установи, че чрез обучението по физическо възпитание и 

спорт у учениците и от втората експериментална група са формирани и преобладават 

както двигателни качества – ценности (във висока степен), така и нравствени, 

естетически и трудови (съответно в средна и висока степен). Това твърдение се обуславя 

от констатираните устойчиви поведенчески прояви, като: дисциплинираност, 

организираност, съпричастност, отговорност, съзнателност, взаимопомощ, 

сътрудничество, хуманност, инициативност, поддържане на добър външен вид и лична 

хигиена, активно и съзнателно участие в подреждането, опазването и съхраняването на 

спортните принадлежности и съоръжения. 

Сравняването на резултатите, получени след осъществяването на преобразуващата 

дейност, съпътстваща апробирането на теоретичния модел на процеса на формиране на 

ценности у учениците, чрез часа по физическо възпитане и спорт при двете 

екпериментални групи в прогимназиален етап на ОУ „Ч.Храбър“ и двете контролни групи 

от включените в изследването други основни училища и тяхното анализиране, дава 

снование да се твърди, че той действително е работещ в условията на съвременното 

училище, при наличието на определени условия.  

Теоретичният анализ и на анализът на цялостната опитно експериментална 

дейност, в рамките на дисертационното изследване фактически доказват истинността на 

предварително приета хипотеза че ако процесът на обучение по физическо възпитание 

и спорт в съвременното училище се промени съдържателно и организационно, то 

физическото възпитание би се превърнало в ефективно средство за формиране на 

ценности у учениците.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

От теоретичния анализ на проблема за формиране на ценности у учениците от 

прогимназиален етап, чрез обучението по Физическо възпитание и спорт, може да бъде 

направено заключение, че необходимостта от съзнателна грижа за здравето и физическото 

развитие на личността се проявява като обществена потребност още в дълбока древност. В 
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процеса на своето развитие, като организирана, системна и целенасочена дейност, 

физическото възпитание се превръща и утвърждава като неделим елемент на цялостния 

учебно-възпитателен процес, като постепенно се обособява и като учебен предмет.  

В условията на българската образователна система неговото наименование и 

съдържание претърпяват поредица от трансформации, докато се стигне до 

формулировката Физическо възпитание и спорт, която е актуална и днес. 

Като потребност и като задача на обществото, поставена за изпълнение от 

институцията училище, физическото възпитание се определя и като система (като единен 

процес) с рационално организирани компоненти, която оказва влияние върху цялостното 

формиране и развитие на ученическата личност, в т.ч. и върху нейното ценностно 

формиране. В този смисъл, физическата култура, като цел и резултат на физическото 

възпитание се разглежда като съвкупност от физически и духовни ценности, насочени към 

физическото усъвършенстване и хармоничното развитие на личността. Това 

обстоятелство доказва тезата, че активните занимания с физически упражнения и спорт 

подпомагат не само формирането на знания, умения, навици, качества за подобряване на 

физическото развитие и дееспособност на учениците, но и на нравствени ценности, 

естетически вкус, хуманност, справедливост, честност, стремеж към самостоятелно 

развитие, знания за физическата активност, методи за съхраняване на здравето, 

междуличностна комуникация, личностно самоутвърждаване, здравословен начин на 

живот и др. Нещо повече, в процеса на физическо възпитание у учениците се формират 

отношения към определени ценности на физическата подготовка: ценности - цели, 

ценности - знания, ценности - средства, ценности отношения, ценности качества, 

ценностно поведение, ценностна  система. 

Процесът на обучение по физическо възпитание и спорт в съвременното българско 

училище е тясно обвързан с конкретни държавно установени нормативни изисквания. 

Организационният аспект на процеса на обучение по физическо възпитание и спорт в 

прогимназиален етап се осъществява чрез разнообразие от форми, които зависят преди 

всичко от предварително поставените цели и задачи на физическата култура за различните 

училищни степени (индивидуални, групови, фронтални, масови, клубни, екипни, 

училищни, извънкласни, извънучилищни, временни, постоянни и т.н.). Като основна 

организационна форма, както и при останалите предмети, изучавани в българското 

училище се определя урочната (урокът). Всеки урок по физическо възпитание и спорт е 

насочен съдържателно и методически към изпълнението на три основни групи задачи: 



56 
 

образователни, възпитателни и оздравителни. Урокът притежава своя структура, която е 

съставена от три части, намиращи се във функционална зависимост: подготвителна, 

основна и заключителна  

Подобни доказателства се открояват и в анализа на резултатите от опитно - 

експерименталната част на изследването. При тяхното внимателно разглеждане става 

ясно, че на този етап в българското училище, равнището на физическата култура на 

учениците се определя преди всичко от нормативни показатели, утвърдени от МОН. 

Експериментално разработената и приложената на практика тестова батерия, не само 

разширява спектъра на отчитане на съвкупността от качества, характеризиращи по-пълно 

и цялостно физическата култура на учениците, но и очертава проблемните области в 

планирането, организацията и провеждането на часа по физическо възпитание и спорт, а 

именно – необходимост от акцентиране върху формирането на ценности у учениците. 

Преодоляването на идентифицираните се оказа възможно, чрез осъществяването на 

комплекс от преобразуващи дейности, включени съдържателно в разработения за целите 

на дисертационното изследване Теоретичен модел и Примерна комплексна програма за 

организиране и развитие на физическото възпитание и спорта в основното училище, като 

ефективно средство за формиране на ценности у учениците от прогимназиален етап. 

Прилагането на специално разработените за целите на опитно-експерименталната част от 

изследването критерии и показатели допринасят за по-обективното оценяване на 

резултатите от преобразуващите дейности, които съпътстват апробацията на теоретичния 

модел. Обновяването на съдържателните, организационните и дейностните моменти в 

процеса на обучение по физическо възпитание и спорт допринасят, също така, за 

осъзнаването на значимостта на физическата активност и здравословния начин на живот 

като жизнено необходими фактори за цялостното формиране и развитие на личността на 

учениците, от самите тях. Налице са умения за идентификация и обективна оценка на 

основните фактори, обуславящи процеса на формиране на ценности у учениците в 

прогимназиален етап, както и умения за самоорганизация, самоконтрол и самокоригиране 

у тях. Открояват се, също така, устойчиви форми на здравословно поведение. 

Това обстоятелство дава положително отражение и върху повишаването на 

вътрешната мотивация на учениците за активно участие в часа, както и за включването им  

в  извънкласни и извънучилищни спортни дейности. Голяма част от качествата, 

формирани у учениците в часа по физическо възпитание и спорт се възприемат от тях и 

като ценности  (физическо  развитие, развитие на двигателни умения и навици; основни 
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психически качества (емоции, воля, упоритост, творчески заложби и др.), основни знания 

и личностни умения и др.).  

На базата на представеното в дисертационния труд могат да бъдат направени 

следните изводи: 

• Всички социални фактори е необходимо да осмислят и осъзнаят  значимостта на 

часа по физическо възпитание и спорт, като средство за формиране на ценности 

у учениците и да създадат условия за неговото ефективно планиране, 

организиране и провеждане. 

• Нормативната база, обуславяща физическото възпитание и спорта като дейност 

на училището и като негова отговорност е необходимо да отразява в пълнота 

разбирането, че физическото възпитание е неразделна част от цялостния процес 

на формиране и развитие на личността, в т.ч. и на ценностното й формиране. 

Намира се и се осъществява в тясна връзка и взаимна обусловеност с процеса на 

утвърждаване на здравословен начин на живот. 

• Преподавателят по физическо възпитание, в качеството си на основен субект в 

процеса на обучение е необходимо да придобие знания и умения за ефективно 

планиране, организиране, провеждане, диагностициране и оценяване на този 

процес, както и да бъде подпомаган и стимулиран да повишава постоянно своята 

компетентност.  

• Учениците да се насочват към включване в активна и системна двигателна 

дейност и здравословен начин на живот, чрез прилагането на различни средства 

за стимулиране и мотивира, в т.ч. и чрез примера на възрастните.  
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

1. В исторически и теоретичен аспект са откроени  възможностите на физическото 

възпитание като средство за формиране на ценности у учениците. 

2. Анализирано е съвременното състояние на нормативната база и практиката на 

обучението по физическо възпитание и спорт в българските училища 

(прогимназиален етап). 

3. Разработен и апробиран в практиката е теоретичен модел на организация и 

реализация на процес на обучение по физическо възпитание и спорт, насочен към 

формирането на ценности у учениците от прогимназиален етап, в условията на 

съвременното училище  

4. Разработена и приложена на практика е Примерна комплексна програма за 

организиране и развитие на физическото възпитание и спорта в основното 

училище, като ефективно средство за формиране на ценности у учениците.  

5. Разработена е система от критерии и показатели за отчитане на резултатите от 

процеса на обучение по физическо възпитание и спорт, в т.ч. за формиране на 

ценности у учениците в рамките на това обучение. 

6. Разработен е оптимизационен модел за физическо развитие и физическа 

дееспособност на учениците от прогимназиален етап, въз основа на сравнителен 

анализ. 
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Схема №1 

 

Технологична структура на физическото възпитание като процес 

(организационен аспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулиране на цели 

Формулиране на задачи (подцели) 

- Образователни 

- Възпитателни 

- Оздравителни 

 

Определяне спецификата на субектите: 

- Ученици – възраст, етап на образование, 

индивидуални възможности за възприемане и 

изпълнение на задачите (входящ контрол) 

- Учител – квалификация, педагогически опит, 

професионална готовност (самооценка) 

Подбор на методи и средства 

Осъществяване на образователна, възпитателна и 

оздравителна дейност 

Изходящ контрол и оценяване на резултатите 

(диагностициране нивото на изпълнение на задачите и 

постигането на целите)  

Актуализиране на целите, задачите и съдържанието  

на физическото възпитание като процес 

Идентификация на условията за осъществяване на 

процеса (материални и времеви) 
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Схема №2 

 

Връзка и взаимнообусловеност на различните видове възпитание с процеса на физическото 

възпитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическо възпитание 

 

Трудово възпитание 

Интелектуално възпитание 

Естетическо възпитание 

Нравствено възпитание 

Създаване на познавателни ситуации за 

овладяване на технически умения за 

изпълнението на различни  физически 

упражнения, за тяхното усъвършенстване, 

за овладяване на техники за практически 

действия и др.; формиране на познавателни 

ценности 

Формиране на красива осанка и хармонично 

развитие на телосложението; възпитаване 

на разбиране за красота и изящество на 

движенията;  правилно разбиране на 

прекрасното и стремеж за неговото 

постигане; формиране на естетически 

ценности  

Формиране  на различни нравствени 

качества; укрепване на волята; 

придобиване на опит за нравствено 

поведение; развиване на способности за 

преодоляване на трудности и др.; 

формиране на нравствени ценности 

Формиране на организираност,  

настойчивост; грижовно отношение към 

спортните средства и съоръжения; на 

трудови ценности. 
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Схема №3 

 

Система от ценности, определяща съдържателната основа на физическата култура на 

личността 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценности-цели - разкриват значението и смисъла на 

индивидуалните цели, включени в системната физическа и 

спортна дейност и индивидуалните постижения, като 

резултат от тази дейност 

Ценности-знания - определят подредена система от 

теоретико - методологически, научно-практически 

(философски, социологически, психолого-педагогически, 

медико-биологически) и специални знания, необходими за 

разбирането на природните  и социалните процеси, 

взаимната връзка и обусловеност на функционирането на 

физическата култура на обществото и личността 

Ценности-средства - създават условия за постигане на 

ценностите – цели: подпомагат изучаването, спазването 

и прилагането на закономерностите, принципите, 

средствата, формите и методите на физическата и 

спортната дейности. 

Ценности-отношения - характеризират човека като 

активен субект на физическата култура, чрез 

изграждането на мотивационно-личностни отношения 

към самия себе си, към дейността, към природата и 

социалната среда 

Ценности-качества - разкриват значението и смисъла 

на промените, които настъпват в развитието и 

възпитанието на личността, в нейните качества и 

свойства (индивидуални, психофизически, 

комуникативни, дейностни и др.), които обуславят 

пълноценното й самоизразяване и самореализация в 

когнитивната, емоционалната и поведенческата сфери. 



64 
 

Схема №4 

 

 

Схема на етапите на формиране на ценности в процеса на физическо възпитание и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Втори  
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Втори етап - формиране у учениците на отношение към 

нормите и правилата на физическа активност и 

здравословния начин на живот, чрез осъзнаване на 

необходимостта от тяхното спазване и системно прилагане 

(формиране на ценностно отношение, и вътрешни мотиви за 

дейност); 

 

Трети етап - формиране на възгледи и убеждения 

(формиране на ценностна позиция и готовност на 

личността за физическа активност и здравословeн начин на 

живот) 

 

Четвърти етап - установяване на система от привички за 

физическа активност и здравословен начин на живот 

(система от устойчиви отношения и ценностни ориетации),  

изграждане на индивидуална система от ценности по 

отношение на физичeската активност и здравословния 

начин на живот или актуализиране на вече 

съществуващата такава 

 

Първи етап - запознаване на учениците с общите 

изисквания и норми на физическата активност и 

здравословния начин на живот (формиране на ценности-

знания и ценностно съзнание) 

 

Пети етап – наличие на прояви на самооценка и 

самоконтрол на собствената физическа активност и 

здравословен начин на живот, въз основа на 

самовъзпитание и самоусъвършенстване на личността 

(ценностно поведение и ценностна оценка) 
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Схема №5 

 

Вътрешноучилищни фактори, обуславящи процеса на формиране на ценности у учениците, 

чрез обучението по физическо възпитание и спорт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществяване на ефективно 

планиране, организиране и 

осъществяване на  процеса на 

обучение по физическо 

възпитание и спорт, основани 

на системно диагностициране и 

реалистично прогнозиране 

Създаване на безопасна, 

екологична, ергономична, 

естетически оформена и 

съвременно оборудвана 

материално - техническа база 

 

 

Създаване на хуманни отношения 

между субектите на процеса на 

обучение по физическо 

възпитание и спорт и 

изграждане на ефективно 

взаимодействие 

 

Утвърждаване на 

здравословен начин на 

живот 

Създаване и 

поддържане на 

благоприятна 

емоционална 

атмосфера 

Създаване и 

поддържане на 

благоприятна 

интелектуална 

атмосфера 
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Схема №6 

 

Технологична структура на физическото възпитание като  

процес на обучение за формиране на ценности у учениците 

(съдържателен аспект на часа по физическо възпитание и спорт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учител по физическо 

възпитание и спорт 

Педагогически 

техники и подходи 

Развитие на физически и 

психически  качества – 

ценности (ценностно 

поведение, ценностна оценка, 

актуализиране на 

индивидуалната ценностна 

система ) 

 

Формиране и развитие на 

физическата  дееспособност и 

здравословния начин на живот 

Анализ, оценка и корекция 

на педагогическата дейност 

като цяло  

 

Ученическа група 

Ученическа общност (клас) 

Ученик 
Информационно – 

образователна и 

възпитателна дейност 

Формиране на знания  

за общите теоретични  

изисквания, правила и норми на 

физическа активност и 

здравословен начин на живот 

Формиране на умения и навици 

за осъществяване на активна 

двигателна дейност и 

здравословен начин на живот 

Планиране и организация на 

урока по физическо 

възпитание и спорт  

(урочна единица). 

Мотивиране на учениците за 

активно участие в 

различните видове дейности. 

 

Информация за целите и 

съдържанието на конкретната 

урочна единица и осмислянето 

й  от учениците, като значима 

за развитието на собствената 

им личност 

Анализ и оценка на 

педагогическите ситуации в 

урока, упражненията, 

работата с класа, с групата, с 

личността 

Формиране на възгледи и 

убеждения за активна 

физическа дейност и 

здравословен начин на живот 

(ценностни:отношения, 
ориентации, позиция) 
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Схема № 7 

 

Структура на процеса обучение в часа по физическо възпитание и спорт, благоприятстваща 

формирането на ценности у учениците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи 

Цели-ценности Подцели (задачи)-

ценности 

образователни 

възпитателни 

оздравителни Ценности знания (учебно съдържание)  

 

Принципи 

Общометодически принципи: нагледност; съзнателност 

и активност, достъпност и системност, индивидуален 

подход (осъзнаване на знанията – ценностно съзнание) 

Специфични принципи: непрекъснатост на процеса; 

системно редуване на натоварване и отдих; постепенно 

нарастване на развиващите въздействия; балансирана 

динамика на натоварването и др. (формиране на 

ценностно отношение и ценностни ориентации) 

• Словесни: разказ, беседа, описание, обяснение, 
инструктаж и др. 

• Нагледни: непосредствена демонстрация, 
опосредствана  демонстрация и др. 

 

 

 

Условия и материали 

Строго регламентирани 

упражнения за 

формиране на 

устойчиво поведение 

Игрови 

упражнения 

Състезателни 

упражнения 

Хигиенни: режим, храна,  обществена  и 

лична хигиена 

Физически упражнения 

Оздравителни сили на природата: слънце, 

въздух, вода 

Контрол и оценка на 

резултатите 

(ценности качества) 

Оценка на ценностното поведение 

(ценностно отношение и ценностни 

ориентации, мотивация); самооценка, 

актуализиране на ценностната система  

Ц
ен

н
о
ст

и
 с

р
ед

ст
в
а
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Схема № 8 

 

Формиране на ценностната система на ученика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски 

ценности 

Европейска култура 

 

Ученик 

(Осмисляне) 

Общочовешки ценности 

Култура на човечеството 

Ценности на 

други фактори 

Култура на 

другите 

фактори 

Училищни 

ценности 

Култура на 

училището  
Ценности на 

семейството 

Култура на 

семейството 

Национални 

ценности 

Национална култура 

Ценности на 

приятелската 

среда 

Култура на 

приятелската 

среда 

 

Ценности 

на класа 

Култура на 

класа 

Ценности 

на групата 

(формална и 

неформална)

Култура на 

групата 

Формиране 

на ценностна 

система  

Ценностни 

отношения 

Ценностна 

позиция 

Въздействие 

(формална и 

неформална) 

Култура на групата 

Интериоризация 

(формална и 

неформална) 

Култура на групата 

Ценностни 

ориентации 

Ценностно 

поведение 


