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ABSTRACT: This report is based on a survey conducted with pupils from V – VIII class. 
Its goal was to explore the attitude for the sport and the educational process in physical 
education in the Bulgarian school.
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Семейната среда в началото, а след това и учителите влияят както вър-
ху поведението, така също и върху желанията и предпочитанията на децата 
към определени дейности. С. Жеков отбелязва, че от професионалния подход 
на учителя зависи създаването на достатъчно силна мотивация за физическо 
натоварване и за качествено спортно-двигателно обучение. Те са мерило за 
състоянието и ефективността на работата по физическо възпитание и спорт.

Особено голямо влияние оказва отношението към спортната дейност 
от близките на ученика. Възгледите за обществените ценности като цяло и на 
спортната кариера конкретно, изразявани от родителите, учителите по дру-
гите учебни предмети, приятелите на учениците формират нагласа у децата за 
конкретно отношение към всяко нещо и съответно към спорта. Тези позиции 
следва да се смятат за важен фактор, стимулиращ и облекчаващ учениците 
за съчетаване на спорта с по-широките им жизнени стремежи. Запазването 
на интереса към спорта у учениците трябва да се стимулира както с по-ин-
тересни занимания, така и с разнообразяване на извънучилищните спорт-
ни дейност. Също така е необходимо да се повиши ролята на учителите по 
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физическо възпитание при формиране и засилване на интереса към спорта, 
като важно средство за физическо развитие и усъвършенстване на младото 
поколение.

В тази връзка, при провеждането на нашето изследване, което разглеж-
да актуалните проблеми и тенденциите на физическото възпитание и спорта 
в училищата на община Шумен, си поставихме за задача да проучим мнение-
то и отношението на учениците към учебния предмет „Физическо възпита-
ние и спорт“ и към спорта като цяло.

За целта проведохме анкетно проуване с ученици от прогимназиалния 
етап на основната образователна степен от II-ро ОУ „Д-р Петър Берон“, СОУ 
„Йоан Екзарх Български“ и СОУ „Сава Доброплодни“ в гр. Шумен. Анкетата 
съдържаше петнадесет въпроса с алтернативни отговори.

Успоредно с провеждането на анкетата с учениците проведохме анкета 
с техните родителите, като сравнихме резултатите от идентичните въпроси. 
От попълнилите анкетата 120 ученици, 74 (62%) са момичета, а 46 (38%) – 
момчета.
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Фиг. 1

Прави впечатление, че на въпроса „От къде получавате спортна ин-
формация?“ (фиг. 1) разпределението на отговорите е следното: телевизия – 
45%, интернет – 24%, приятели – 19%, радио – 6%, списания – 4%, вестници-
те – 1%, други -2%.

На въпроса „Следите ли спортни предавания по медиите?“ (фиг. 2), от-
говорите са се разпределили по следния начин: Понякога – 52%, Не – 31%, 
Редовно – 17%; 
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На следващия въпрос „Какво е отношението на родителите Ви към 
спорта“ отговорите са се разпределили по следния начин: 

От отговорилите 72% са заявили, че родителите им имат положително 
отношение към спорта; 19% са обявили, че родителите им нямат никакво от-
ношение към спорта; според 6% родителите им имат отрицателно отношение 
към спорта; едва при 4% бащата се занимава със спорт и в момента, а при 
майките това е само 1%.

При отчитането на отговорите на въпроса „Какво е отношението на 
родителите Ви към спорта?“, 19% посочват отговор в) „нямат отношение“. 
Това позволява да допуснем вероятността, че част от тях не са отговорили 
коректно и са прикрили негативното си отношение към спорта.

Въпреки високия процент (72%), от родителите с положително отноше-
ние към спорта, едва 5% от тях спортуват за здраве към момента на анкети-
рането (фиг. 3).
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Отношение на учениците към училищното физическо възпитание ...
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На въпроса: „Какви интереси имате извън училище?“ (фиг. 4), отгово-

рите са се разпределили по следния начин: спорт – 25%, компютри, интер-
нет – 24%, музика – 16%, танци – 13%, изобразително изкуство – 11%, кино, 
театър – 6%, туризъм – 4%, други – 1%; 
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Интересни са резултатите, получени от въпроса „В момента занимава-
те ли се с някакъв вид спорт?“ (фиг. 5).
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Общият процент деца, занимаващи се със спорт, е 67%, като 55% спор-
туват редовно, а 21% понякога за удоволствие. Общият брой на неспортува-
щите е 34%, като 16% нямат свободно време, 16% имат други предпочитания 
и 2% не спортуват поради липса на средства. Разпределено на редовно за-
нимаващите се деца по спортове e следното: волейбол – 45%, футбол – 19%, 
тенис на маса – 2%, карате – 2%, баскетбол – 6%, плуване – 7%, танци – 7%, 
фехтовка – 2%, хандбал – 6%, фитнес – 1%, ЛА – 3%; 

В сравнение с изследването от 2004/2005 уч. г., проведено от Ч. Стойчев, 
установяваме, че процентът на спортуващите деца тогава е едва 11%. Факт, 
който може да се обясни с построените нови спортни съоръжения (мулти-
функционален спортен салон и спортни площадки) през последните няколко 
години в Шумен.

Една от възможностите за създаване на интерес към спорта у подра-
стващите е посещаването на спортни състезания на живо. Това предопредели 
формулирането на въпроса „Посещавате ли спортни състезания?“ (фиг. 6).

Редовно 
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Понякога
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Посещавате ли спортни състезания? 

Фиг. 6

52% от учениците не посещават спортни състезания, като част от тях 
споделят, че липсват подобни мероприятия по интересуващия ги спорт в гр. 
Шумен. 15% посещават спортни мероприятия редовно. Останалите 33% спо-
делят, че посещават спортни мероприятия понякога. Разпределенето на спор-
товете, които посещават, e следното: футбол – 53%, волейбол – 24%, тенис на 
маса – 6%, карате – 6%, баскетбол – 6%, брейкденс – 6%.

Отношение на учениците към училищното физическо възпитание ...
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Според отговорите на въпрос № 9 „Защо участвате в часовете по фи-

зическо възпитание и спорт?“ (фиг. 7): 60% от тях отговарят за да подобрят 
здравето си; 25% участват по задължение, което е тревожна тенденция; 14% 
смятат, че служат за разтоварване от останалите учебни предмети и 2% – за-
щото съучениците ми участват; 
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Фиг. 7

Това предопредели формулирането на въпроса „Какво Ви харесва в уро-
ка по физическо възпитание и спорт?“. Учениците имаха възможността да 
посочат няколко степенувани причини. Отговорите се разпределят по степен 
на значимост: 

– възможността да стана по-здрав(а), по-силен(а) с по-добра фигура 
–399 точки; 

– интересните упражнения – 332 точки; 
– възможността да се наиграем – 330 точки; 
– разнообразната дейност – 288 точки; 
– възможността да се научат интересни неща – 250 точки; 
– доброто отношение на учителя – 236 точки; 
– интересните знания, които ни дава – 210 точки; 
– умението на учителя да ни обучава – 149 точки; 
– отношението и грижата на учителя към нас – 133 точки; 
– взаимоотношенията със съучениците ми – 79 точки; 
– изискванията да разберем всичко преди да го изпълним – 57 точки; 
– външния вид, физическите качества и майсторството на учителя – 25 

точки; 
– интересното онагледяване – 11 точки; 
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И съответно зададохме въпроса „Какво не Ви харесва в урока по физи-

ческо възпитание и спорт?“ Отговорите са се разпределили по следния начин: 
– скучните и еднообразни упражнения – 358 точки; 
– не чувствам, че съм се наиграл(а) – 336 точки; 
– липсата на уреди и пособия – 299 точки; 
– упражненията са леснодостъпни и не изискват усилия – 256 точки; 
– тесният и неугледен салон – 234 точки; 
– недостатъчното натоварване – 184 точки; 
– учителят иска само да изпълняваме – 181 точки; 
– недостатъчно се помага на по-слабите – 134 точки; 
– учителят не се съобразява с нашите предпочитания – 128 точки; 
– учителят малко обяснява – 109 точки; 
– прекалената строгост на учителя – 75 точки; 
– липсва онагледяване – 52 точки; 

Интересни резултати получихме при отговорите на учениците на въ-
проса „Подредете по степен на важност (от 1 до 10) според вашите пред-
почитания учебните предмети:“. Както можеше да се очаква, класацията на 
учебните предмети на учениците се разминава значително от тази на родите-
лите. Докато учениците подредиха учебните предмети на принципа: „харесва 
ми – не ми харесва,“критерият, използван от родителите при номерирането 
на учебните предмети, очевидно бе тяхната важност при бъдещата професио-
нална реализация на техните деца.

Затова при учениците първото място е за предмета „физическо възпи-
тание и спорт“, а в класацията на родителите заема седмото място. На следва-
щите три места учениците нареждат: „български език и литература“, „матема-
тика“ и „чужди езици“, както впрочем и техните родители ги поставят в пър-
вата тройка. Последните места според класацията на учениците се заемат от 
учебните предмети „химия“, „физика“, „труд и техника“ и „биология“. Според 
родителите пък те се заемат от учебните предмети: „труд и техника“, „музика“ 
и „изобразително изкуство“.

Изводи
Анализът на резултатите от изследването разкри преди всичко поло-

жителното отношение на учениците към спорта. Явно те осъзнават възпита-
телния и здравен ефект, който той има върху тях.

Данните от проведената анкета констатираха обаче и един тревожен 
факт – малък процент от учениците посещават спортни състезания и освен 
това го правят твърде рядко.

От проведената анкета с учениците могат да се извлекат важни заклю-
чения за оптимизиране на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, 
което ни навежда на извода, че по-честата комуникация на спортните педаго-
зи с тях би било от голяма полза за подобряване на учебния процес.

Отношение на учениците към училищното физическо възпитание ...
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