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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Този проект представя резултатите от проучването в 5-те страни-партньори 
(Гърция, Румъния, България, Латвия и Италия) в контекста на проекта FAIRHAP, 
който има за цел да запознае основните олимпийски ценности и да подкрепи 
учителите по спорт/физическо възпитание и треньорите, които преподават 
спорт на деца, чрез иновативни семинарни подходи за обучение, за да се 
улесни предаването на ценности заедно с радостта от спорта 

Главните цели на това проучване бяха да:  

Цел 1: Изследва понятията, които учителите по физическо възпитание, 
спортните учители и треньорите приемат по отношение на ценностите 
(ценностите са концепции за това, което е желателно и напътстват хората в 
отношението и поведението им); 

 

Цел 2: Разгледа как учителите по спорт/физическо възпитание и треньорите 
определят, разбират и улесняват потенциалния принос на спорта за развитието 
на олимпийските ценности чрез преподаване на своите ученици на социални и 
морални умения, 

Цел 3: Идентифицира знанията,които учителите по физическо възпитание и 
треньорите получават за популяризиране на олимпийските ценности, развиване 
на социалните и морални умения 

Цел 4: Идентифицира възможните нужди на учителите по спорт/физическо 
възпитание и треньорите относно възможностите за нови образователни 
инструменти и подходи за насърчаване на основните олимпийски ценности. 

 

1.1. Методология 

За събирането на данни беше разработен въпросник, който беше разпределен 
между 50 учители по физическо възпитание, учители и треньори по спорт във 
всяка страна. Бяха събрани общо 250 въпросника и извършени статистически 
анализи. За да се улесни събирането на данни от различни национални среди, 
изследването беше преведено на 6 езика: английски, гръцки, румънски, 
български,латвийски и италиански.Повечето от участниците в проучването са 
мъже (64%) на възраст от 36 до 55 години и са имали 5-10 години 
преподавателски или треньорски опит. 
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2. КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ 

2.1. Ценностно ориентиране на учителите по спорт/физ.възпитание и 
треньорите 

Има пет вида ценностни ориентации: дисциплинарно овладяване, учебен 
процес, самоконтрол, социална отговорност и екологична интеграция. Три от 
тях, а именно самоконтролът, дисциплинарното овладяване и социалната 
отговорност, изглеждат най-изявени в изследването. Учителите по 
спорт,физическо възпитание и треньорите с ориентация към 
самоусъвършенстване смятат, че учебната програма трябва да се съсредоточи 
върху личното развитие и напредъка на учащия. Тези учители и треньори 
вярват, че знанията и уменията трябва да имат смисъл за всеки отделен ученик 
и трябва да бъдат доставени по начин, който увеличава тяхното самоуважение 
и удоволствието от участието в ученето. Преподавателите по физическо с 
дисциплинарно майсторство ориентират вниманието си към развиване на 
умения за спортни постижения и подчертават знанията, свързани с тези 
постижения. Основната им грижа е ученическата компетентност. И 
накрая,преподавателите по физическо със социална отговорност ориентират 
ценностите към физическата активност и спорт, като средство за подпомагане 
на учениците да приспособят индивидуалните си нужди към нуждите на 
обществото. Тези учители разработват контекста на ученето по такъв начин, че  
насърчават сътрудничеството и поемането на отговорност от учащите. 
Анализът на данните от изследването показва, че учителите по физическо 
възпитание имат различни ценностни приоритети. Попълнилите въпросници от 
Гърция, Румъния и Италия поставят по-висок приоритет на 
самоусъвършенстването и социалната отговорност, в България поставят по-
висок приоритет на овладяване на дисциплината и социалната отговорност, а в 
Латвия поставят по-висок приоритет на овладяване на дисциплината и 
самоусъвършенстването. Обяснението за наблюдаваните различия между 
страните по отношение на ценностната ориентация включва социални и 
културни параметри.Например, при проучване на системите по спорт и 
физическо възпитание в Гърция, Румъния и Италия бе отбелязано, че 
държавната образователна политика поставя силен акцент върху личностното 
израстване и развитие чрез подхранване на индивидуалното ниво на здравето и 
физическата годност (самостоятелна актуализация), докато в България и Латвия 
изглежда се поставя повече акцент върху конкурентните спортове. Тези 
констатации предполагат, че вярванията и ценностите на физическите 
възпитатели са съвместими с философията на националната учебна програма. 
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2.2. Обучение на морални и социални ценности 

Учителите обикновено изпитват трудности в обясняването на стратегиите, които 
използват за преподаване на ценности на своите ученици. Опитвайки се да 
разберат как учителите по спорт и треньорите се опитват да преподават 
ценности и да развиват способността си да правят морални преценки, в 
редовните учебни часове и тренировките, запитаните са помолени да изберат 
от списъка с методите, които използват.Методите, посочени като най-
популярни от извадката, са: да учим децата да си помагат едни на други и да ги 
насърчаваме да размишляват върху тяхното поведение. Децата в начална 
училищна възраст се характеризират с егоцентричност и поради тази причина 
методите, които обикновено се предлагат в литературата, включват симулации, 
ролеви игри и др.,за да им помогнат да видят другата гледна точка. 
Запитаните също така признават, че собственото им поведение играе роля за 
социалното и морално развитие на децата и се опитват да моделират 
подходящо поведение и да "дадат добър пример" и "да създадат педагогически 
климат". 

 

2.3. Моралните и социални ценности,на които наблягат учителите по 
спорт/физическо възпитание и треньорите 

Приносът на спорта и физическото възпитание за моралното и социалното 
развитие на децата е широко признат. Резултатите могат да се разберат по 
отношение на развитието на децата в 5 области: физически, начин на живот, 
емоционален, социално-когнитивен. Прегледът на литературата подчертава и 
факта, че някои от ползите не произтичат само от участието, а от 
взаимодействието между ученици, учители и родители (Бейли, 2006). С други 
думи, условия, които подчертават положителния опит и се управляват от 
учители и треньори, обучени за тази цел и имат подкрепата на информирани 
родители, са от съществено значение. 

Примерни отговори относно това кои ценности смятат за важни в 
преподаването бяха анализирани чрез факторен анализ. От тази процедура 
възникнаха три съставни фактора. Първият фактор се съсредоточава върху 
параметрите, които характеризират спорта, като определяне, устойчивост и 
формиране на характера и включва следните стойности: 

• Да дават най-доборото от себе си,  
• Да уважават другите,  
• Да преодоляват несгодите,  
• Да се справят със загубите и победите.  
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Вторият фактор се фокусира върху екипната работа и сътрудничеството и 
включва следните променливи: 

• Дисциплина и усилена работа,  
• Да си помагаме,  
• Да работим заедно. 

 

Третият фактор се съсредоточава върху самостоятелните и вътрешните процеси, 
водещи до саморазвитие, и включва следните променливи:: 

• Приемственост към хора с различен етнически или расов произход, 
• Спазване на правилата,  
• Изграждане на самочувствие. 

Като взеха заедно всички фактори, те проявяват доста холистичен подход към 
ценностите, от или чрез спортното постижение до личностното развитие, 
социалното взаимодействие и работата в екип. 

 

2.4. Равнопоставено участие 

Участието във физическото възпитание се свързва не само с положителни 
ефекти, но и с негативни,като дискриминация, агресия, расизъм и др. Агенцията 
на Европейския съюз за основните права и Съветът на Европа (2010 г., стр. 89) 
заявява, че " не трябва да има дискриминация на основание пол, раса, цвят, 
език, религия, политическо или друго мнение, национален или социален 
произход, асоцииране с национално малцинство, собственост, раждане или 
друг статут ". Обаче явления като описаните по-горе все още се срещат. По-
голямата част от запитаните (49% до 57%) съобщават, че са се сблъскали и / или 
са били свидетели и / или са изпитали следното:  

• Липса на уважение към правилата в спорта (т.е. измама). 
• Неравнопоставено отношение към момичетата / жените в спорта в 

сравнение с мъжете. 
• Насилие (т.е. побой / караници) във или извън правилата в спорта. 

Включва зрителско / детско / родителско / или треньорско насилие. 
• Неподходяща вербална комуникация, дразнене с обидни и унизителни 

коментари, подигравайки се на някого, викане, омаловажаване, 
унижение, използване на неприлични думи, неприлични жестове или 
ругатни между съотборници или опоненти. 

• Физическа насилие, блъскане, удряне, пляскане, удряне, ритане, 
ухапване между съотборници или противници. 
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Интересното е, че учителите спорт и треньорите посочват липсата на специално 
обучение (само 36,6% са съобщили за такова) по въпросите за равнопоставено 
участие и по-голямата част от тях обмислят по-нататъшно обучение по 
въпросите, които счита,че са от полза (55,5%). 

 

2.5. Обучение на морални и социални ценности на учителите по 
спорт/физическо възпитание и треньори 

Физическото образование и спортът могат да бъдат платформа, 
благоприятстваща развитието на компетенции, включително ценности, които 
могат да подпомогнат личностното развитие на децата. Насърчаването на 
целите за развитие в областта на физическото възпитание обаче не е 
автоматичен процес. Тя е силно зависима от способността и познанията на 
учителите по спорт / физическо възпитание и треньори, за ефективно 
изпълнение на програмата. 

В литературните проучвания се съобщава, как програма за честна игра  е 
подобрила поведението на учениците и е развила социалните им умения 
(Видони и Уорд, 2009). В друго проучване (Джейкъбс, 2013) се изследва как 
учителите по физическо възпитание се опитали да преподадат социалните и 
моралните умения на своите ученици, въпреки че не са били обучени за това. 
Учителите използват различни стратегии и определят различни цели, като по 
този начин ограничават ефективността на интервенцията. Проблемът, признат и 
в литературата, е липсата на формално обучение за това как да се развиват 
социални и морални умения. По този начин се предполага, че са необходими 
допълнителни проучвания, които да сподпомогнат разработването на ясни 
насоки на учителите по физическо възпитание, да улеснят положителните 
резултати от развитието, особено в областта на преподаването и увеличаването 
на прехвърляемостта на ценностите. 

Участниците в извадката, са помолени да оценият по 5-точкова скала, варираща 
от "силно несъгласие, до  категорично съгласие" дали информацията по 
етичните въпроси в спорта е адекватно включена в съществуващия спорт. 
Учителите по физическо възпитание и треньорите даваТ средна оценка от 3,63, 
което показва умерено съгласие. Само запитаните от България изразяват 
увереност, че такава информация е включена в обучението им (средно 4,62) и 
че те са достатъчно обучени в дидактиката на социалното и моралното развитие 
(средно 4,70). Въпреки това, когато са запитани дали са получили обучение по 
въпросите на равнопоставеността, само половината отговориха положително. 
Интересна констатация е, че съобщават за най-високи проценти на формално 
обучение,като липса на зачитане на правилата на спорта, неравно третиране на 
момичетата / жените в спорта, неравно третиране на участниците в контекста на 
спортните дейности, дължащи се на раса , религия, култура, социално-
икономически статус и т.н. те също отчитат най-високи проценти по отношение 
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на нуждата от по-нататъшно образование, тъй като това са и най-
проблематичните въпроси. 

По отношение на източниците в спорта преподавателите по физическо 
възпитание и треньорите ,относно етичните въпроси и ценности в спорта, с 
изключение на запитаните от Румъния и Латвия, посочват като основен 
източник на образование университетското образование (60% и 80% съответно), 
останалата част от извадката показва като най-значителни източници (62%), 
семинари (58,4%) и интернет (51,2%). Висшето образование сред тези хора е на 
четвърто място с 48,40%. Все пак, по отношение на това, дали допълнителното 
обучение за това как да се преподават ценностите в спорта трябва да се 
предостави на треньорите, мнозинството от извадката "категорично се 
съгласява" (средно 4,43 по 5-точкова скала), като анкетираните италианци и 
българи още повече подкрепят тази позиция (съотвено 4.72 и 4.71). 

Друго интересно заключение е, че повечето анкетирани заявяват, че са 
придобили собствените си ценности, както от техните семейства (гърци, 
италианци), така и от личен опит (румънци, латвийци и италианци). Само 
българите отчитат като основни източници на ценности своите спортни клубове 
и треньори, докато "семейството" е на второ място. Българите също така 
подчертават значението на общността и културата за придобиването на 
ценности, докато те смятат, че личният опит е най-маловажен. Тези открития 
показват, че личните рзбирания, идеи и спомени на учителите по спорт и 
треньори  влияят върху тяхното ценностно придобиване. Ето защо, начинът по 
който работят активно, за да допринесат за социалното и моралното развитие 
на децата, може да отразява глобализираната социализация на учителите по 
спорт и треньорите във и чрез спорта (т.е. преподаването, наставничеството, 
менторството, което са получили), придружени от различия, вкоренени в 
начина, по който те като индивиди осъзнават възпитанието си. 

 

2.6. Ролята на учителите по спорт/физическо възпитание и треньорите 

По-голямата част от учителите и треньорите в това изследване изглежда 
наблягат повече на педагогическите аспекти от тяхната роля, както е видно в 
отговорите им по различни въпроси: какво очакват децата от треньора, 
важността, която се придава за честна игра сред Олимпийските ценности, 
избора на конкретни ценности, които се опитват да преподават в посока към 
холистично развитие на децата, и високите средни резултати (от 4,2 до 4,7 по 5-
точкова скала), които приписват на приноса на спорта в предаването на 
социални и морални ценности, които предполагат тяхното участие в него. По-
специално, анализ на отговорите им по отношение на очакванията на децата за 
тяхната роля, учителите по спорт/физическо възпитание и треньорите като че ли 
подчертават ролята си, като помагат на децата да постигнат своите мечти чрез 
насърчаване (76%) и вдъхновяване чрез добър пример (70%), докато 



   

 

 

 

10 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

подобряването на уменията се нарежда на трето място (51,6%). И това въпреки 
факта, че мнозинството от анкетираните са мъже (64%) и имат по-малко от 10 
години опит. Изследванията показват, че повече учители от мъжки пол, 
отколкото жени, се възприемат като експерти по предмета, докато повечето 
жени се възприемат като уравновесени учители, съчетаващи отделни аспекти. 

В допълнение, литературните находки показват, че новите учители възприемат 
своята професионална идентичност в началото на кариерата си по по-
диференциран начин, отколкото по-възрастните колеги поставят повече акцент 
върху темата. Резултатите от това изследване сочат към по-комбиниран подход, 
особено след като учителите по физическо възпитание повече от другите 
учители по предмети не са толкова в "познавателна" среда, колкото в 
"движеща" среда (Кландинин, 1986; Ераут, 1994). Освен това съществуват 
научни доказателства, че много учители "намират педагогическата страна на 
своята професия по-важна от дидактическата страна и от предмета. Също така 
има научни доказателства, че тази част от преподаването увеличава качеството 
на учебните процеси на учениците. 

 

2.7. Участието на момичетата и момчетата в спорта 

Според броя и пола на децата участници съобщават, че тренират, аналогията е 
58% момчета срещу 42% момичета, показващи мъжко превъзходство в 
участието. Подобни тенденции се наблюдават в много изследвания, които го 
приписват на ориентацията и съдържанието на учебна програма по физическо 
възпитание, която изглежда благоприятства участието на момчетата и се учи 
повече от това на момичетата. Въпреки че има изследователи и практици, които 
предлагат отделяне на момчетата и момичетата от класовете по физическо 
възпитание, така че да се увеличи участието на момичетата, това би могло да 
доведе до загуба на някои образователни резултати, които би довело до 
съвместното съществуване на двата пола. 
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3. ПРЕПОРЪКИ 
1) Учителите и треньорите трябва да са наясно с техните ценностни ориентации, 
тъй като те са свързани и това влияе върху  взаимодействието и 
взаимоотношенията с учениците и влияе върху решенията им по отношение на 
целите на обучението, изпълнението на съдържанието и процедурите за 
оценка. Изготвянето на обучителни процедури и материали трябва да вземе 
под внимание ценностната ориентацията на учителите, тъй като разбирането на 
убежденията на учителите и треньорите е основен елемент за намаляване на 
филтрирането от нови знания. 

2) Общ знаменател на всички изследвания, свързани с моралното развитие на 
децата е, че моралното израстване не е автоматично следствие от участието във 
физическа активност, но изисква систематичен и организиран замисъл и 
предаване за да бъде ефективен. 

3) За да се реализира пълният потенциал на физическото възпитание в 
моралното и социално развитие на децата, трябва да се наблегне на развитието 
на благоприятен условия със съдействието на всички участници: обучени 
учители по спорт/физическо възпитание и треньори, както и подкрепящи 
родители. 

4) Учителите по спорт/физическо възпитание и треньорите трябва да бъдат 
подпомагани, за да познават, предотвратяват и да се справят с 
дискриминацията и различните форми, които тя може да достигне. 

5) Разработване на ясни насоки за учителите по спорт/физическо възпитание и 
треньорите, за да се улеснят положителните резултати от развитието чрез 
образователен софтуер, особено в областта на преподаването и повишаването 
на предаване на ценностите. 

6) Новите методи, които ще бъдат разработени, трябва да подкрепят 
педагогическите аспекти, а не само предмета или дидактиката, особено след 
като педагогическият аспект в професията на учителите и треньорите повишава 
качеството на учебните процеси на децата. 

7) Една по-критичната оценка на учебната програма по спорт и физическо 
възпитание би могла по-добре да подпомогне постигането на образователните 
цели както за момчетата, така и за момичетата. 
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