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1 ВЪВЕДЕНИЕ 
Този документ представя резултатите от две  проучвания относно отношението на младежите 
към олимпийските ценности, в 5-те европейски страни партньори (Гърция, Румъния, 
България, Латвия и Италия), участващи в европейски проект за насърчаване на олимпийските 
ценности за младежи чрез спорт. 

Проучването се ръководи от четири изследователски въпроса: (а) каква е ценностната 
ориентация на децата и по какъв начин родителите влияят на  децата си, (б) как те дефинират 
и разбират характеристиките на модел за подражание / герой от спорта или другаде и кои 
черти на техните герои отразяват предпочитанията им; в) как обучителните сесии на FAIRHAP 
са им повлияли по отношение на значението на олимпийските ценности в спорта, както и в 
техния живот и какво са получили от обучителните сесии на FAIRHAP;. 

 

Основните цели на това изследване са: 

Цел 1: Оценяване информираността и знанията на децата за олимпийските ценности (от 
първото проучване, в началото на обучителните сесии). 

Цел 2: Измерване на ползотворните промени чрез участие в обучителните сесии (от второто 
проучване, в края на обучителните сесии). 

Цел 3: Проучване на “Уважение към другите”: зачитане на специфичните черти, интереси и 
културен произход на индивида и справедливост, когато се играе или сте заедно с други 
връстници (и в двете проучвания). 

Цел 4: Проучване на  „Отговорно лично и социално поведение“: да се разпознае и действа по 
отношение на правилата и процедурите, свързани с безопасността. Да се има доверие в 
техните индивидуални способности и ценности и  да се действа отговорно (в двете 
проучвания). 

 

1.1 Методология 

За да се оцени въздействието на интервенциите, които проектът FAIRHAP предлага на всички 
деца, участващи в обучението, беше поискано да попълнят 2 подобни въпросника: един 
преди началото на обучението, а другият в края на обучението с добавяне на някои въпроси 
по отношение на цялостния им опит в участието им в проекта FAIRHAP. Датите, отнасящи се 
до началото и края на обучението на всяка страна, се различават и като последователност от 
периода за събиране на данните. 

За да се улесни събирането на данни от различни национални условия, въпросниците бяха 
преведени на 6 езика: английски, гръцки, румънски, български, латвийски и италиански. 

Общо 1096 въпросника бяха събрани в 2 фази от 5-те страни партньори (554 в началото и 542 
в края на обучението). Децата принадлежаха към възрастова група 7-13 години и повечето от 
тях бяха момчета (приблизително 70%). Въпросниците бяха анонимни и попълнени и 
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подадени по време на обучителните сесии. Учителите по спорт бяха отговорни и 
контролираха попълването на въпросниците. 

 

 

2 КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ 
Изследването се проведе в пет страни (Гърция, Румъния, България, Латвия, Италия) и 542 
валидни въпросника бяха събрани в края на обучителните сесии. Въпреки факта, че извадката 
на изследването не е голяма, възникват някои интересни въпроси. 

Като цяло въздействието от проекта е положително. Най-голямо въздействие имаше върху 
поведението при защита на жертва на тормоз и нагласи към деца с различен произход, 
нетрудоспособност, както и отношение към мултикултурализма, приобщаването и 
социалните неравенства. 

Във въпроси като „Кое е най-важно,когато спортуваш?”, значително нарастване във всички 
страни е очевидно в отговори като „да се забавлявам”, „да съм с приятели” и „да се чувствам 
добре”. 

И накрая, всички деца съобщиха, че най-много се радват на щастливото чувство, което се 
появяваше по време на тренировките на FAIRHAP, както и че са научили нови неща, като 
олимпийски ценности и честна игра. Също така, те обичаха това, че всички могат да играят и 
да се забавляват заедно, дори ако са се различавали  един от друг и че не са били стресирани 
за това какъв ще бъде резултатът от играта, тъй като всички те са победители в края на деня. 
Те също така заявиха, че фактът, че други деца, в други страни също участват в един и същ 
проект, ги обединява. 

По-долу са показани ценностите, които са получили положително въздействие след 
тренировъчните сесии на FAIRHAP, както и тези, че въздействието не е решаващо. 

 

ПОЗИТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

•Самооценка 

•Тормоз и обида на други деца 
•Момчетата и момичетата могат да играят 

заедно (въпроси, свързани с пола и 
равенството) 

•Приобщаване на деца с увреждания, които 
са срамежливи / нископрофилни, от друга 
страна. 

•Приятелство с деца от различни страни, 
различни култури или навици 

•Приятелство с играчи от противникови 
отбори 

•Реакция при загуба на игра 
•Непротестиране на решенията на съдията 

 

НЕ РЕШАВАЩО 

•Приемане в отбора на някой, който не е 
толкова добър в спорта 

•Вярата, че децата от различни култури са 
най-склонни към лоши действия 
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Децата се запознават с ценностите в спортния контекст, както и с други сфери на живота, чрез 
взаимодействие с възрастни, които са важни за техния живот и които могат да подсилят 
различен тип ценности. Юношеството е най-критичната фаза в развитието на ценноста, тъй 
като е време за формиране на идентичност. По време на юношеството има нарастваща нужда 
от автономия, както и нарастваща необходимост от съобразяване с обществените очаквания, 
като последното е от съществено значение за придобиване на модели на подходящо 
поведение. По този начин, повече от всяко едно предишно време в детството, децата стават 
изключително уязвими за оценяване на посланията по време на тази фаза от жизнения 
цикъл.  

Спортът може да преподава ценности като справедливост, изграждане на екипност, 
равенство, дисциплина, приобщаване, решителност и уважение. Спортът има силата да 
осигури универсална рамка за учене на ценности, като по този начин допринася за развитието 
на благородни умения, необходими за отговорното гражданство. 

Участието във физическото възпитание и спорта се свързва не само с положителни ефекти, но 
и с отрицателни ефекти като дискриминация, агресия, расизъм и др. Агенцията на 
Европейския съюз за основните права и Съветът на Европа (2010, стр.89) посочва, че „Не 
трябва да има дискриминация на каквато и да е основа, като пол, раса, цвят, език, религия, 
политическо или друго мнение, национален или социален произход, връзка с национално 
малцинство, собственост, раждане или друг статут“. Въпреки това, явления като описаните по-
горе са все още наоколо. Учителите и треньорите по спорт  трябва да бъдат подкрепяни да 
разпознават, предотвратяват и да се справят с дискриминацията и различните форми, които 
тя може да придобие. 

Една от целите на сесиите на FAIRHAP бе да се създаде осведоменост, да се променят 
нагласите към децата с увреждания, децата от различни страни, децата, които не са много 
добри в спорта и да се образоват към по-добро общество. Приобщаващото образование дава 
възможност за развитие на позитивни нагласи на учениците към техните връстници. Децата 
се учат да се обръщат към други деца, да приемат различията между отделните деца, да 
стават по-осведомени и по-отзивчиви към нуждите на другите деца, имат емпатия и разбират 
чувствата на своите връстници и се грижат за тях. 

Учителите и педагозите играят важна роля в социалното възпитание на децата. Повечето 
училища, спортни клубове и развлекателни дейности съчетават конкуренцията и 
сътрудничеството, което очевидно може да бъде противоречиво за децата. Учителят или 
треньорът трябва да определят граници и правила, да обясняват решение, което изглежда 
несправедливо, да насърчават позитивни нагласи и да предлагат спортни и други дейности, 
които изискват прилагане на справедливи ценности. Треньорите имат голямо влияние върху 
децата, както и върху развитието на техническите умения, както и върху развитието на 
морални и социални умения. 

От гореизложеното стигаме до заключението, че децата имат много да спечелят от 
тренировката по физическо възпитание. Тези ползи са не само ограничени в придобиването 
на физически умения и способности, но и имат за цел моралното, социалното и личностното 
развитие на участниците. Спортната сфера сама по себе си е общество, в което участниците 
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трябва не само да изпълняват най-доброто, но и да си сътрудничат, да помагат и да се грижат 
за останалата част от екипа. За да бъдат постигнати тези резултати,заслугите  стоят в ръцете на 
инструктори и преподаватели. Преподавателите по физическо възпитание трябва винаги да 
имат предвид, че те трябва да бъдат пример за подражание в обучението на своите ученици 
да приемат други хора с различен пол, език, религия, политическо или друго мнение, 
национален или социален произход. В резултат на това спорта може да помогне за 
развитието на по-благородни герои и отбори и в крайна сметка за по-добър свят. 

 

 

3 ПРЕПОРЪКИ 
Резултатите показват, че децата от различни страни имат различни ценностни приоритети и 
наблюдаваните различия включват социални и културни параметри. Въпреки това, всички 
деца във всички страни търсят насоки. Затова е препоръчително треньорите непрекъснато да 
се стремят да внушават на децата морални и социални ценности чрез спорт, което ще доведе 
до морално и социално развитие на децата. Освен това, треньорите и преподавателите 
трябва да предоставят ясни насоки за това как децата могат да се държат, когато се занимават 
със ситуации, като тормоз, агресия, насилие, обида и грубост, приобщаване, въпроси на 
мултикултурализма и др. 

Физическото възпитание и спорта могат да бъдат платформа, която благоприятства за 
развитието на ценности, като олимпийските ценности, благотворни за личното израстване на 
децата. Установено е, че както треньорите, така и родителите предоставят важен източник на 
влияние за децата в контекста на спорта: децата са склонни да развиват системи за ценности, 
свързани със спорта, основани до голяма степен на нагласите и поведението на техните 
учители и родители, които признават, че конкуренцията и спортът са средства за преподаване 
на детски житейски умения и ценности. Преподаването на ценности на децата трябва да бъде 
непрекъснат процес от възрастни, които са свързани с децата, тъй като някои нагласи и 
вярвания се нуждаят от много повече време, за да бъдат предадени. 
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