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ЦЕЛИ НА ДОКЛАДА 
Докладът "Необходимост от възпитание по честна игра и олимпийски идеали" е 
изготвен в рамките на проекта "Честна игра и щастие чрез спорт", като продукт 
на Дейност 2 – Документно и Местно проучване. Крайната цел на проекта е да 
идентифицира и развие стратегии за споделяне на ценностите от истинския 
спорт на учители по спорт и треньори и да осигури възможностите за обучение 
на треньори,които да бъдат въоръжени с подходящите инструменти за успех. 

Проучването на документите се фокусира,както върху качествения,така и върху 
количествения анализ (където се намират надеждни статистически данни) и 
описание на следните аспекти:  

• анализ на настоящата ситуация в страните партньори по отношение на 
спортната система; 

• анализ на текущото състояние от повишаване на осведомеността относно 
спортната етика сред спортните преподаватели; 

• анализ на етиката в спорта и социалните последици - Спортът за всички като 
инструмент за социална промяна и личностно израстване 

• анализ на участието на децата в спорта и неговото въздействие върху 
социалния прогрес и личностното развитие; 

• описание на образователните потребности на учителите по спорт и 
треньорите по отношение на популяризирането на олимпийските идеали; 

• съставена е информация за добри практики и иновативни подходи. 
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1. ПРЕГЛЕД НА ПОЛОЖЕНИЕТО В СПОРТА В СТРАНИТЕ 
ПАРТНЬОРИ 

Този раздел дава представа за различните национални условия и специфичните 
характеристики на спортната система във всички страни, участващи в проекта: 
Гърция, Румъния, България, Латвия и Италия. 

 

1.1. Национални структури на спорта и спортното образование 

Повечето от страните имат централизирана система за управление на спорта 
на национално ниво по отношение на политиката и насърчаването и 
прилагането на такива политики, включващи най-вече министерство (Румъния, 
България) или секретариат (Гърция, Латвия). Изключение за това е Италия, 
където държавата има предимно регулаторна роля и, що се отнася до 
разработването на политика, Националният Олимпийски Комитет е 
националното управително тяло на спорта, изпълняващо ролята на 
министерството на спорта, подкрепено от Националните спортни федерации. 

Популяризирането и прилагането на спортната политика в широк смисъл е 
децентрализирано във всички проучвани държави, като регионите и общините 
поемат голяма част от отговорността, или като доставчици на спортни услуги 
(Гърция, Италия, Румъния) или спортни регулатори като федерации (Латвия).Що 
се отнася до Националните спортни федерации, всички страни имат много 
федерации, с акцент върху олимпийските спортове. Националните федерации 
са публични неправителствени организации или частни организации с 
обществено значение под пряката или непряка юрисдикция на националния 
орган, отговарящ за спорта, т.е. на съответното спортно министерство или 
секретариат или, в случая на Италия, Националният Олимпийски Комитет. 

Наличните курсове по физическо възпитание във висшите учебни заведения във 
всички страни партньори показват, че има повече от достатъчна наличност на 
бакалавърските степени в спортното образование; степента на това ниво е 
основното изискване да станеш учител по физическо възпитание във всички 
страни, за да преподаваш в училище. Освен това има налични магистърски 
степени, както и докторантски в областта на спортното образование във всички 
страни. Някои страни (Латвия, България) имат Национална Спортна Академия, 
която отговаря за образованието на спорта в страната, давайки различен 
подход към спортното образование в тези страни. 

Между страните има много малко различия,що се отнася до спортните училища 
или професионалното обучение в спорта, по отношение на процеса на 
признаване на квалификациите. В повечето страни (Гърция, Румъния, Латвия, 
България) съществуват държавни спортни училища с национална или местна / 
регионална учебна рамка, водещи до официални квалификации за треньор, 
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позволяващи на лицето да работи като треньор в спортни клубове, спортни 
центрове и т.н. Единственото изключение е Италия, където такава 
квалификационна рамка не съществува. 

Предвид същността на "Спорт за всички", която има за цел да подобри 
здравето на хората и качеството на живот, нейното популяризиране във всички 
страни е назначено в държавата и след това често се делегира на една или 
повече федерации (Италия, Латвия и Румъния ) или организация (България) 
или секретариат на министерството (Гърция). Организации като обществените 
или частни спортни клубове подкрепят и рекламните дейности, организацията, 
изпълнението и финансирането на спорта. 

По отношение на спорта в училищното образование повечето партньори 
отчитат  средно по 2 часа седмично за физическо възпитание във всички 
класове и нива на образование. Спортното образование,обаче, често се счита за 
извънкласна дейност, но въпреки това е с подкрепата и стимулирането на 
училищата, особено в по-старите и по-горните нива на образование. В Румъния, 
обаче се провеждат определени спортове на всички нива на образование. В 
другите държави обикновено популяризирането на определени спортове се 
осъществява чрез организиране на междуучилищни първенства, главно в 
популярните спортове като футбол, волейбол и баскетбол. 

 

1.2. Повишаване на осведомеността относно спортната етика 

Във всички страни партньори се предлагат няколко курса за олимпийските 
идеали, феърплей и спортна етика за бъдещите учители по физическо 
възпитание и спорт във висшите учебни заведения, в някои от бакалавърските 
степени и други в магистърски програми и дори докторантски. Олимпийските 
теми или темите, свързани с етиката, също са обхванати в по-ниските нива на 
образование, като начални училища или средно образование, но обикновено 
не са повтарящи се; например в рамките на проекти или краткосрочни 
образователни програми. Румъния има по-постоянен подход в тази област, като 
предлага разнообразие от олимпийски и феърплей дейности на деца от 
началните и средните училища. 

Като допълнителен предмет на професионалното обучение под формата на 
семинари, спортната етика и олимпийските идеали обикновено се предлагат в 
държавата (Гърция) като част от стандартните програми за подпомагане, които 
се отнасят до преподавателите по физическо възпитание, от висшите учебни 
заведения, предлагащи стандартните степени в спортното образование,като 
средство за по-нататъшно обучение (Румъния, Латвия) или от местни общини и 
инициативи (Италия) с цел повишаване на осведомеността. 
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2. СПОРТЪТ,КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
СОЦИАЛНОТО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Спортът играе основна роля в обществото днес и е популярна развлекателна 
дейност сред децата. Той е мощен инструмент за деца и млади хора, тъй като 
предлага възможности за игра и самоизразяване. Спортната практика се 
разглежда като важна в развитието на децата, тъй като подпомага тяхното 
физическо и емоционално здраве и изгражда ценни социални връзки. 

На първо място, физическата активност може да повлияе положително върху 
личността на детето от когнитивна гледна точка, пряко и непряко. Спортът, чрез 
подобряване на уменията, е установено, че пряко влияе върху зрелостта и 
растежа на умствените способности на децата, като мисловните процеси, 
паметта и мотивацията. Асимилирането на нова информация и интегрирането 
на нови знания идва естествено без принуда чрез практикуване на 
предизвикателни и интересни дейности. Придобиването на умения от своя 
страна води до подобряване на психологическите фактори като морална 
преценка и увереност в движението с положителни последици за психическото 
благополучие на децата и тяхната зрялост като цяло. 

Спортната практика, също така, подкрепя интеграцията на децата в група, важно 
социално умение, като същевременно им помага да определят личността си и 
да разбират моралните ценности, като представят възможността да станат 
активни, като приемат различни роли, придобиват нови социални умения 
(толерантност, уважение към другите) и приспособяване към целта на екипа 
(чрез сътрудничество, сближаване). 

Спортът се ръководи от относително строги правила и обхваща норми, които 
санкционират неспазването и наказването на отклоняващо се поведение. В тази 
рамка децата могат да се научат да поемат отговорности, да зачитат законите, 
да се приемат, да се стремят към консенсус и доброволно решаване на казуси 
(Tarschys - Съвет на Европа). Понятието за честна игра също е жизненоважно в 
този контекст. 

Докато спортът не може да се счита за "ремонтен магазин" на (погрешни) 
социални действия, той се възползва от необходимите инструменти за борба с 
насилието и социалната интеграция. Спортът създава един малък свят, 
позитивно пространство, благоприятстващо валенциите в поддържането на 
социалните контакти и в сплотеността на групите. 

Следващите раздели показват как спортът може да засегне основните културни 
аспекти на човешкия живот. 
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Правата на човека 

Спортът е важен и в контекста на правата на човека, тъй като те насърчават 
интеграцията на деца от различни културни или икономически сфери, както и 
на хората с увреждания и спомагат за насърчаване на равенството между 
половете. Въпреки това, някои деца, докато участват в спорта, са изправени 
пред ситуации, които потенциално могат да застрашат човешките им права. 

Най-често срещаните форми на нарушаване на човешките права на децата и 
младежите са оскърблението, пренебрегването, насилието и експлоатацията на 
деца, налагането на режими на обучение, подходящи за възрастните спортисти, 
наказанието, насърчаването на хранителни разстройства и допинга, 
психологическото, сексуалното и емоционалното насилие родители и треньори 
(които трябва да бъдат настойници на детето спортист), прекомерните 
тренировки и други състезатели (които могат да бъдат подложени на същото 
оскърбление). Освен това подобни злоупотреби могат да окажат влияние върху 
детето през целия живот, като физически наранявания, здравословни 
проблеми, депресия, ниско самочувствие, нарушения на храненето и съня, пост-
травматично стресово разстройство и дори да доведат до самоубийство 
(Дейвид, 2005). 

Особено застрашени са децата, участващи в елитните спортове, където 
организираните интензивни тренировки започват от най-ранна възраст, тъй 
като не съществува минимална възраст в спорта. Това ги прави особено 
уязвими за експлоатация от конкурентни родители и треньори. 

Развитието на спортната система, ориентирана към децата, която има за цел да 
насърчи състезателните таланти сред спортистите и да защити техните човешки 
права и достойнство, е начин да се даде възможност на децата да се развиват 
цялостно в една спортна система. Всички млади спортисти са различни и не 
могат да се конкурират на едни и същи нива, поради което трябва да бъдат 
разгледани техните възможности за развитие. 

 

Расизъм,ксенофобия 

Спортът събира милиони хора, независимо от техния пол, цвят, пол, възраст, 
националност или религия, и по този начин има потенциала да играе важна 
роля в създаването на приобщаващо общество. Расизмът в спорта е сложен 
проблем. Това включва дискриминация, тормоз или злоупотреба с играчи от 
други играчи и зрители, расистко поведение сред съперничещите зрителски 
групи, което прелива в смущения и насилие по трибуните. Той включва и 
действията на спортните служители и треньори, както и медийните 
коментатори. Расисткото отношение и расисткото поведение също е възможно 
да включва акцент върху "културата" или върху "цвета", религията, езика, 
етническата принадлежност и националния произход. 
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Расисткото поведение може да има дълбоко въздействие върху живота на 
децата. Когато децата видят своя модел на подражание в спорта, извършил акт 
на расизъм или дискриминация срещу друга раса, те биха могли да считат това 
поведение за приемливо. Веднъж след като расистките поведенчески модели 
се вкоренят в манталитета на човека, те трудно се изтръгват. 

В един свят, където границите между народите постепенно се елиминират и 
културите се прегръщат, важно е да бъдем добре подготвени да живеем заедно 
хармонично и щастливо. Спортът може да осигури отлично средство за 
установяване на норми на поведение, които могат да бъдат пример за 
подражание от останалата част от обществото, особено от децата и младите 
хора. 

 

Културно многообразие 

Днешното общество е повече от всякога многообразно, тъй като съчетава 
различни култури, ценностни системи и начин на живот. Културното 
многообразие се стреми да популяризира ценностите на разнообразието и 
равните възможности за всички чрез разбиране на приноса и перспективите на 
хората от различна раса, етническа принадлежност, култура, език, религия, пол, 
сексуална ориентация и физически способности и увреждания. 

Спортът може да осигури обща основа, в която може да се култивира 
интеграцията. Спортът може да спомогне за насърчаването на 
взаимодействието между хората от различни култури, като същевременно 
помага на хората да поддържат връзки със собствените си културни групи, 
улеснявайки оцеляването на тяхното културно наследство. 

Обучението на децата в спортното културно многообразие играе важна роля в 
подкрепата на единството и равенството по отношение на спорта. Чрез 
преподаването на културно многообразие към децата се вменява разбиране и 
уважение към всички култури и се разширяват перспективите на детето, което 
води до овластяване и човешко достойнство. Чрез културното многообразие 
децата, също могат да се научат да приемат себе си за това кои са и да се 
опитват по-трудно да разберат онези, които са различни от тях. В тази рамка те 
се чувстват в по-голяма степен във връзка с мястото си на пребиваване, 
наблягат и развиват отношения с хора от цял свят и получават достъп до 
глобална общност, където могат да общуват с широк спектър от мнения, опит и 
светоглед . 

 

Пол и равнопоставеност 

Равнопоставеността между половете в спорта е пряко свързано с йерархията на 
половете в обществото. Една особеност, която изисква особено внимание на 
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учителя, е опасността от създаване на стереотипи между мъжките и женските 
спортни дейности, когато момчетата избират да участват в така наречените 
"женски" спортове (напр. кънки, гимнастика). Нещо подобно се случва с 
момичетата, които имат силно влечение към "мъжките спортове" (напр. футбол, 
борба). 

Равнопоставеността между половете е основно право, чрез което всеки е 
свободен да развива собствените си способности и да изразява своите 
възможности, без да бъде повлиян от особеностите на пола. Различните 
поведения, стремежи и нужди на жените и мъжете трябва да се възползват от 
еднакво приемане и насърчаване. В същото отношение Европейската комисия 
стартира серия от действия за 2017 г., предназначени за борба с всички форми 
на насилие срещу жени и момичета. 

Всички гореспоменати аспекти се отнасят и за спорта. Новите политики имат 
тенденция да стандартизират достъпа до образование чрез спорт, интеграция 
чрез моторни дейности и равенство чрез справедливо заплащане за подобна 
работа, извършвана от двата пола. 

 

циални неравенства и социално отхвърляне 

Социалното отхвърляне в спорта е сложна и многостранна област на 
изследване. Семействата с един родител, етническите малцинства, хората с 
увреждания, възрастните хора, хората живеещи в бедност, жените и младите 
момичета са изправени пред сходни и различни предизвикателства и често са 
изправени пред социално отхвърляне. 

Социалното неравенство има "качеството" на присъствие във всички сфери на 
обществения живот и в институциите. То може да доведе до насилие, да 
предизвика доктринални предложения или потоци от идеи, да съществува под 
формата на предразсъдъци, да определя колективното поведение или да се 
окаже фактическа сегрегация. Стратегията от обща цел отменя състоянието на 
йерархизация в рамките на група или общност. 

 

Спортът и хората с увреждания 

Спортът има положително въздействие върху анатомията и физиологията на 
участниците, както и върху образованието. Спортът може да играе важна роля в 
отношенията между обществото и хората с увреждания, тъй като те имат 
потенциала да подобрят качеството на живот и да улеснят социалната 
интеграция и социалното сближаване. Развитието на параолимпийския спорт 
ясно показва отношението на държавите и обществата към хората с 
увреждания.  
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Агресия и насилие 

Спортът, чрез мотивацията от представянето, понякога може да провокира 
мимично възбуждане и усещането за победа може да предизвика страсти, 
които превръщат удоволствието в насилие (Бодин, 2001). Следователно трябва 
да идентифицираме отклоненията от нормите, произтичащи от предпоставки, 
които предизвикват конфликти или насилствено поведение. От екстаз до 
насилствени прояви  и насилствено поведение е много тънка 
границата(характерно за почитателите на футбола, баскетбола, хандбала и 
т.н.),които се противопоставят на основната цел на спорта: ненасилие. Децата 
са самите фенове и могат да попият агресивни модели на поведение и  да  ги 
популяризират в обществото. Спортната арена може да бъде поле на честване 
или бойно поле, тъй като се адаптира към отношението на поддръжниците. 

Предвещаващо състояние на напрежение, което предхожда агресивност, може 
да предизвика появата на насилие. Атмосферата, създадена от тълпата преди 
началото на състезанието, докато гледате игра или след края, се дължи на 
липсата на защитна рамка, създадена от обществото, която позволява на хората 
да се проявяват насилствено, без да се страхуват от последици. За разлика от 
конкуренцията между спортисти, одобрени от рецензенти без сериозни 
последици на социално и лично ниво (тъй като те са защитени от социалната 
рамка на организирания спорт), крайните поддръжници решават своите 
агресивни или насилствени проблеми на терена или в съда. 

 

Спортното участие на децата и тяхното въздействие върху социалния прогрес 
и личностното развитие 

Докладът на EURYDICE "Физическото възпитание и спорт в училище в Европа" 
показва, че физическото възпитание може да допринесе за личното и 
социалното развитие на младите хора. Физическото възпитание може да 
допринесе съществено за личностното израстване на младите хора, като им 
помага да развият физическо съзнание и вяра в собствените си физически 
способности, заедно с общо чувство за добра форма и по този начин по-голямо 
самочувствие и самоуважение. Физическото възпитание също развива своята 
воля, чувство за отговорност, търпение и смелост. Същевременно им помага да 
гледат реалистично относно своите физически и други способности и в своите 
решения и действия, така че и двамата да се научат да се приемат и да 
толерират различията в другите. Ползите за здравето от физическите дейности 
също допринасят за балансирано умствено отношение. Физическото 
възпитание се стреми да развие самоуверено отстояващо поведение в 
различни ситуации и дава възможност на младите хора да обсъждат и откриват 
начини за конструктивно справяне с негативните емоции и стрес. Освен това, 
благодарение на спортната практика, младите хора могат да придобият 
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"гъвкави умения", като например добра комуникация и конструктивно 
сътрудничество с другите на равна основа. Много страни от ЕС подчертават 
значението на интегрирането на младите хора в обществото и насърчаването и 
подобряването на тяхното чувство за солидарност, социално взаимодействие, 
работа в екип и екипен дух, честна игра и уважение към правилата и за 
останалите, като част от развитието на тяхната социална личност в пълен 
размер. Значението на по-широкоскроените човешки и природни ценности бе 
категорично отбелязано от няколко държави. 

През последното десетилетие се наблюдава значително увеличение на броя на 
младежките програми, които се основават на убеждението, че спортното 
участие може да подобри личното развитие и да елиминира проблемите. За 
съжаление, просто да спортуваш не гарантира, че младите хора ще научат 
уменията и ще развият нагласите, които ще ги подготвят за продуктивно 
бъдеще. Съществуват все повече доказателства обаче, че ако спортът е 
структуриран правилно и младите хора са заобиколени от обучени грижещи се 
възрастни наставници, е по-вероятно да има положително развитие върху тях. 
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3. ПРОУЧВАНЕ НА СЪОБРАЖЕНИЯТА В ЧОВЕШКИТЕ И 
СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ 

Целта на този раздел е да проучи съображенията в човешките и социалните 
въпроси в партньорските страни, за да определи по-точно специфичните нужди 
и да предостави насоки за разработването на подходящ учебен материал за 
учители по спорт и треньори по отношение на принципите на проекта FAIRHAP. 

Общоприетото от всички партньори е, че спортното обучение е от голямо 
педагогическо значение за развитието на личността. Също така се признава 
необходимостта от учебна програма, която да се съсредоточава върху 
утвърждаването на децата с универсални, олимпийски ценности. 

Защитата на Правата на човека е от съществено значение във всяка страна 
партньор. Оптималното развитие на децата е от решаващо значение за 
благосъстоянието на всяко общество. Най-добрият начин за насърчаване на 
зачитането на правата на човека е образованието, особено за по-младите 
поколения, за по-добро разбиране на техните права и какво могат да направят, 
ако вярват, че тези права са нарушени. 

Поради настоящата ситуация в Европа, оформена от вълни от имиграция, 
расизмът и ксенофобията се очертаха като основни проблеми. Обществата на 
партньорите трябва да вземат под внимание новата мултикултурна реалност в 
училищата и етническото и културното разнообразие в класовете. 
Образованието и особено физическото възпитание играят важна роля в 
разпространението на олимпийските ценности, които чрез практики и игри биха 
могли да осигурят уникален начин на невербална комуникация, т.е. без 
езиковите трудности, породени от различните езици и култури, насърчаване на 
социалното приобщаване и интеграция. 

Що се отнася до културното многообразие, всички страни партньори заявяват, 
че миграцията се явява едно от най-големите предизвикателства за техните 
общества и политически системи. Освен насърчаването на личното здраве и 
фитнес, спортът може да има основна роля в насърчаването на тези 
интеграционни процеси на мигрантите в страните партньори. 

Може да сме в 21-ви век, но жените и момичетата все още не се зачитат в 
спорта не само в партньорските страни, но и по целия свят. Въпреки че спортът 
теоретично подкрепя равнопоставеността между половете, действителността 
често е различна: административните органи продължават да бъдат 
доминирани от мъже, жените треньори често печелят по-малко от своите 
колеги-мъже, а момичетата по-често страдат от сексуален тормоз в спорта, 
отколкото момчетата. 

Равенството между половете в спорта е пряко свързано с йерархията на 
половете в обществото. Една точка, която изисква специално внимание на 
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треньора, е опасността от установяване на стереотипи като мъжки спортове 
(например футбол, борба) и женски спортове (например кънки, гимнастика). 

Социалното отхвърляне в спорта е сложна и многостранна област на 
изследване във всички страни партньори. Семействата с един родител, 
етническите малцинства, хората с увреждания, възрастните хора, хората, 
живеещи в бедност, жените и младите момичета са изправени пред сходни и 
различни предизвикателства и често са изправени пред социално изключване. 
Основните детерминанти на социалното изключване се коренят в социалните 
неравенства. С цел ефективно предотвратяване и отстраняване на риска от 
изключване за много млади хора, трябва да се обърне внимание на 
определящите фактори, които създават социално неравенство. Всички 
партньори са съгласни, че образованието, включително образованието чрез 
спорт, играе основна роля в репродукцията и / или преобразуването на 
социалните неравенства и изключването. 

Феноменът на агресията и насилието в спорта не е нов, както в страните 
партньори, така и в останалата част на света. Както на теория, така и на 
практика, широко се приема, че най-съществената мярка за предотвратяване и 
борба с насилието и дискриминацията е разработването и систематичното 
прилагане на конкретна и ясна политика на училищно ниво. Децата трябва да 
бъдат преподавани и мотивирани да преодолеят различията си, да се 
доближават до своите връстници, да зачитат другите, да уважават 
разнообразието, да разбират, че насилието и обидните коментари не са 
решение на някакъв проблем. 

Всички партньори приемат, че е от решаващо значение за децата да имат 
развлечения, забавления и радост чрез участието си в различни спортни 
дейности. Спортът може да им помогне да се разтоварят, да се забавляват, да 
се забавляват и да се наслаждават на игрите.  

Спортните дейности, които насърчават съвместното съществуване от природна 
съвест и упражнения, са сравнително нова концепция както в спорта, така и в 
политиките за околната среда в страните партньори. Като естествена човешка 
дейност спортът може да предложи стимул и вдъхновение за по-дълбоко 
уважение към природата. Развитието и системното разпространение на 
образователни програми ще играе ключова роля за установяване на връзка 
между спортното и екологичното образование, което ще позволи на децата и 
младите хора да се запознаят и да уважават околната среда по време на 
обучението си. Училищният процес осигурява първите проактивни подходи към 
природно съзнание. Прекият опит е особено важен в изучаването на ценности, 
придобиването на умения и изграждането на знания. В тази област спортът на 
открито може да играе важна роля. 
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Изводи от обучението на учителите 

Практиката в спорта трябва да се извършва в пълна хармония с принципите на 
честна игра и олимпийски ценности. Спортните преподаватели трябва да 
помагат на децата да видят света по различен начин, да се виждат по различен 
начин, да мислят по различен начин и да действат по различен начин. 

Проучванията на Европейската обсерватория за спортни професии (EOSO) 
показват нарастваща нужда от работна сила, която може да участва 
компетентно и професионално в организацията и управлението на спортни 
състезания. 

Бързите промени и повишената сложност на съвременния свят представляват 
нови предизвикателства пред учителите. Светът непрекъснато се променя, а 
също и нуждите и исканията на децата. Много е важно спортните обучители да 
преподават и пренасят ценностите на спортната етика на децата. Те трябва да 
им помогнат да разберат правилата и тяхното значение и да насърчат 
зачитането на противниците. Обучението на децата за ценността на мисленето 
и етичното действие ще насърчи по-голямо уважение към живота и 
демокрацията. 

В допълнение, спортните треньори служат като влиятелни ролеви модели за 
своите стажанти. Осигуряването на добър, позитивен модел на представяне 
може да представлява огромно предизвикателство. Треньорският етичен 
кодекс включва взаимоотношения с други треньори, семействата на 
спортистите, местни общности и медиите, които се простират извън спортни 
зали и спортни игрища. 

Важно е преподавателите да са в крак с най-новите и най-добрите 
професионални практики, подходи и стилове на преподаване, така че учителите 
и треньорите трябва редовно да търсят начини за повишаване на тяхното 
личностно и професионално развитие. Ключовите компетенции за учене през 
целия живот, препоръчани от Европейската комисия, са комбинация от 
различни явления, включително когнитивни измерения (знания и умения) и 
афективни измерения (нагласи и ценности). Социалните и граждански 
компетенции се основават на демокрация, социална справедливост и 
равенство, активно гражданство, граждански права и етични ценности. Етичната 
компетентност включва притежаването на определени лични и професионални 
ценности, които трудно могат да бъдат измерени, но лесно могат да бъдат 
наблюдавани в ежедневните ситуации в училищата, където учителите по 
физическо възпитание могат да се сблъскат със сложни, етично двусмислени 
ситуации. Учителите трябва да са наясно с етичните предизвикателства, пред 
които е изправено настоящето и бъдещото образование. Ето защо ролята на 
учителите не е само да спомогнат за развитието на специфичните за учениците 
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атлетични умения, но и способността им да отразяват критично спортните 
постижения в етично измерение. 

 

Обобщение на изводите от обучението 

Разглеждането на проблемите, възникващи от документното проучване и 
принос на партньорите, представлява важна обратна връзка за по-доброто 
разбиране на преобладаващите човешки и социални въпроси, както и 
определянето на последствията от обучението както за обучаващите, така и за 
обучаваните. 

 

Въпроси, свързани с човешките 
проблеми 

Последици от обучението 

Човешки права Обучение и информиране на 
обучаваните за техните права 
Стрес развлечения,забавление и радост в 
спорта 
Обучение на треньорите 
 

Расизъм и ксенофобия Изпълнение и разпространение на 
Засилване на олимпийските ценности 
Обучение на треньорите 

Културно многообразие Повишаване на осведомеността 
Честна игра 
Обучение на треньорите 

Равнопоставеност между половете Равнопоставеност, овластяване и участие 
на двата пола в спорта  
Обучение на треньорите 

Социално отхвърляне Подкрепа на осъзнаването 
Укрепване на Олимпийските ценности 
Обучение на треньорите 

Агресия и насилие Изпълнение на ясни политики за честна 
игра в училище  
Обучение на треньорите 

Съвестно отношение към 
заобикалящата среда 

Да се подчертае уважение към 
заобикалящата среда 
Спортове на открито 
Обучение на треньорите 
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4. ДОБРИ ПРАКТИКИ 
FAIRHAP се стреми да идентифицира добри практики и иновативни подходи, 
прилагани или изпитани в световен мащаб, които ще помогнат на учителите по 
физическо възпитание и треньорите да внушат и да преподават на децата 
универсалните човешки ценности като равнопоставеност, хуманизъм, 
справедливост, солидарност, честност и всички ценности, в съвкупността от 
олимпийски идеали. Въз основа на примерите за добри практики ще бъдат 
разработени критерии за качество и препоръки за методологиите и 
материалите за обучение на FAIRHAP. 

Посочените практики са политики, действия, инициативи, кампании, продукти 
или каквото и да е нещо, което допринася за насърчаване на честна игра и 
олимпийските ценности в спорта, и са категоризирани по следния начин: 

• Честна игра 
• Спорт за всички 
• Образование 
• Интегриране на различията в училищата / обществото 
• Събития / кампания / инициативи за осведомяване 
• Мултимедия 

 

Представената по-долу презентация обобщава практиките, включени във всяка 
категория; в някои случаи една практика може да съответства на повече от една 
категория 

Честна игра 

Programa Juego limpio, practícalo (Програмна практика по честна 
игра) [ИСПАНИЯ 

НЕ САМО ЧЕСТНА ИГРА [ИТАЛИЯ]   

Предотвратяване на спортната ярост: Как да се образоват 
членовете [АВСТРАЛИЯ] 

Mondiali Antirazzisti (Световно първенство срещу расизма) 
[ИТАЛИЯ] 

Честна игра – Училище & Спорт [ИТАЛИЯ] 

21-ви Латвийски Училищен Зимен Олимпийски Фестивал [Латвия] 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА СТРАТЕГИЯ [РУМЪНИЯ] 

 

 

Спорт за всички 
Спортна Асоциация Олталом – Футбол3 [УНГАРИЯ] 

Mondiali Antirazzisti ( Световно първенство срещу расизма ) 
[ИТАЛИЯ] 
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Terzo tempo, fair play (Трето полувреме, Честна игра) [ИТАЛИЯ] 

Целият клас е включен в спорта [ЛАТВИЯ] 

ЕВРОПА СЕ ДВИЖИ-ХОРАТА СЕ ДВИЖАТ- [РУМЪНИЯ] 

Световен Ден на Предизвикателството [БЪЛГАРИЯ] 

Олимпийски Ден [БЪЛГАРИЯ] 

Образование 

Проект Калипатейра [ГЪРЦИЯ 

НЕ САМО ЧЕСТНА ИГРА [ИТАЛИЯ]   

Предотвратяване на спортната ярост: Как да се образоват 
членовете [АВСТРАЛИЯ] 

 

COMENIUS REGIO 2013-2015 “4S-Кажи Накратко Спорт” [РУМЪНИЯ] 

  

Интегриране на 
различията в 
училищата/ 

обществото 

 

НЕ САМО ЧЕСТНА ИГРА [ИТАЛИЯ]   

Terzo tempo, fair play ( Трето полувреме, Честна игра ) [ИТАЛИЯ] 

Mondiali Antirazzisti (Световно първенство срещу расизма) 
[ИТАЛИЯ]  

Честна игра – Училище & Спорт [ИТАЛИЯ] 

Ела и спортувай за забавление[ЛАТВИЯ] 

СПОРТЪТ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ [БЕЛГИЯ] 

Аз съм толкова добър,колкото всички мои връстници [БЪЛГАРИЯ] 

Събития/ 

кампании/ 

инициативи за 
осведомяване 

 

Кампания “Единадесет“  [ГЪРЦИЯ] 

Mondiali Antirazzisti (Световно първенство срещу расизма) 
[ИТАЛИЯ]  

 

Спорт? Да, благодаря [ИТАЛИЯ] 

По инициатива на Европейската комисия - Европейската седмица 
на спорта [ЛАТВИЯ] 

Общогръцки Ден На Спорта [ГЪРЦИЯ] 
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 Мултимедия 

https://www.youtube.com/watch?v=Wyf457XFrco&feature=youtu.be 

[ГЪРЦИЯ] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tD4-JUUd5I&feature=youtu.be 

[ГЪРЦИЯ] 

 

http://www.sportmoviestv.com/olympic-images-olympic-values/  

[ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ИРАН, КИТАЙ,ЧЕХИЯ И БЕЛГИЯ] 

 

 

 

“СПОРТУВАЙ С МЕН” 

http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vingro
_kopa_ar_mani.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=5x624BFVqoU 

https://www.youtube.com/watch?v=IoIZsbQc49o 

https://www.youtube.com/watch?v=YE8mj9gMa7U 

https://www.youtube.com/watch?v=QFBdAsHIdHU 

https://www.youtube.com/watch?v=Nv5M4cCy-84 

https://www.youtube.com/watch?v=L1jDQJxG8ck 

https://www.youtube.com/watch?v=gAamt6yxZcU 

[ЛАТВИЯ] 

 

http://smart-ms.ro/ro/ses-uri/  

[РУМЪНИЯ] 

https://www.youtube.com/watch?v=Wyf457XFrco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5tD4-JUUd5I&feature=youtu.be
http://www.sportmoviestv.com/olympic-images-olympic-values/
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vingro_kopa_ar_mani.pdf
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vingro_kopa_ar_mani.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5x624BFVqoU
https://www.youtube.com/watch?v=IoIZsbQc49o
https://www.youtube.com/watch?v=YE8mj9gMa7U
https://www.youtube.com/watch?v=QFBdAsHIdHU
https://www.youtube.com/watch?v=Nv5M4cCy-84
https://www.youtube.com/watch?v=L1jDQJxG8ck
https://www.youtube.com/watch?v=gAamt6yxZcU
http://smart-ms.ro/ro/ses-uri/
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