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ABSTRACT: The report was made based on a survey of primary teachers leading classes 
on the subject of physical education and sport. The aim was and explore their views, 
knowledge and competencies on current issues related to the implementation of the 
teaching of Physical Education and Sport.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“

ВЪВЕДЕНИЕ
Физическото възпитание, спортът и здравословният начин на живот 

са фактори, които подпомагат адаптирането на младите хора към новите ус-
ловия на живот, като се противопоставят на непрекъснато усложняващата се 
здравословна и екологична обстановка.

Физическото възпитание и спорт в училище са неделима част от ця-
лостната образователна система, която осигурява интелектуалното и физиче-
ското развитие на младото поколение. Единствено в учебния процес по физи-
ческо възпитание и спорт се решават, в голяма степен проблемите свързани с 
укрепване на здравето, нормалното психо-физическо развитие и развитието 
на нивото на двигателните качества на учениците във всички етапи на обра-
зователната ни система.
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Дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ не е само средство за 

постигане на добра физическа форма и здраве, влиянието на спорта не се 
ограничава само с физическото развитие на човек, а е и един от най-добрите 
възпитателни методи, средство за нравствено, естетическо и интелектуално 
усъвършенстване на личността.

Основна цел на педагога е редом с развитие на двигателните качества 
на ученика да повиши физическата и психичната устойчивост на децата, да 
създаде трайни интереси и навици за занимание със спорт. Ето защоефек-
тивността на системата за физическо възпитание и спорт в училище в най-
голяма степен зависи от постоянното повишаване на компетенциите както на 
учителите по физическо възпитание, така и на цялата управленска структура. 
Това налага актуализиране на позициите на държавните и обществени орга-
ни и организации за формиране сред децата и младежта на ценности и ори-
ентации, за съзнателно, позитивно отношение към укрепване на собственото 
здраве и физическо усъвършенстване.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Основна функция на учебния предмет физическо възпитание и спорт в 

първи клас е поставяне основите на двигателната култура като важно условие 
за личностното развитие на децата. Образователните цели на програмата са 
насочени към усъвършенстване на естествено приложните двигателни дейст-
вия и към овладяване на нови умения за изпълнение на строеви, общоразви-
ващи упражнения и игри. Това определя предимно практическия характер на 
обучението, но се овладяват елементарни терминологични понятия, поставят 
се основите на хармонично физическо и двигателно развитие.

Въвеждането на третия час по физическо възпитание и спорт в учеб-
ния план за учениците 1. –12. клас наложи разработване на концепция, която 
се основава на нормативната уредба, на съвременните идеи и е съобразена с 
нашите традиции и европейския опит. Всички модули се провеждат в извън 
седмичното разписание на часовете и в почивните и празничните дни.

Допълнителният трети час по физическо възпитание и спорт спомага 
да се работи за по-добро физическо развитие и хармонично изграждане на 
организма на подрастващите. Обогатява се и се усъвършенства двигателна-
та култура на учениците. Формира се интерес към спорта. Възможностите 
за вариативност на съдържанието и многообразието на формите позволя-
ват цялостната дейност да се насочи съобразно ценностната ориентация на 
ученика, неговите интереси и потребности. Чрез добре организиране на сво-
бодното време подрастващите развиват способност за противодействие на 
съвременните предизвикателства, сред които са: оцеляване, агресия, нарко-
тици, болестите на века (затлъстяване, хиподинамия и др.).

Чавдар Н. Стойчев



401
Модулното обучение се осъществява съгласно решение на Педагоги-

ческия съвет на училището, съгласно училищната и предоставената му об-
щинска и държавна спортно-материална база, традициите на училището, от-
читайки избора на учениците и квалификацията на учителите по физическо 
възпитание и спорт. Методиката за провеждане на модулите е съобразена с 
възрастта на учениците. Обучението по модули се организира в рамките на 
определения седмичен брой часове за професионална подготовка при спазва-
не изискванията за входно ниво за всеки модул.

Сериозен пропуск на системата за физическо възпитание в настоящия 
момент според нас е, че целият този комплекс от задачи е възложен един-
ствено и само на учителя, провеждащ занятията по физическо възпитание и 
спорт.

В настоящия доклад ще представим резултатите от проведена анкета с 
начални учители, провеждащи занятия по предмета„физическо възпитание 
и спорт“ (I-IV клас). В проучването участваха 16 учители от СОУ „Йоан Ек-
зарх Български“, гр. Шумен и ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Нови пазар. Анкетата 
беше проведена в началото на учебната 2015/2016 г. Целта, която си постави-
хме с това анкетно проучване, бе да разкрием качеството на подготовката и 
компетентността на човешките ресурси, осигуряващи функционирането на 
подсистемата за физическо възпитание и спорт в учебните заведения. Чрез 
получените отговори на учителите се опитахме да проверим доколко начал-
ните учители познават и спазват законовата и нормативната база, какво е тях-
ното отношение към Държавните образователни изисквания и стандарти и 
допълнителния час (модул) по предмета физическо възпитание и спорт, как 
преценяват своята квалификация, какво е тяхното мнение за Наредбата за 
оценяване на знанията на учениците и др. актуални проблеми на процеса на 
обучение по ФВС.

Резултатите от проведеното анкетно проучване сме представили в про-
центив таблица 1.

Веднага прави впечатление липсата на млади кадри в изследваната из-
вадка от начални учители. Няма нито един учител под 30 г, а тези между 30 и 
40 г. са едва 12%. Това според нас е един от проблемите на спортно-педагогиче-
ския процес по предмета физическо възпитание и спорт, особено в началния 
етап на основната образователна степен. В този етап, когато се поставят осно-
вите на интереса и отношението към всеки един предмет в училище, личният 
пример особено в часовете по физическо възпитание и спорт е много важен. 
Какъв пример дава учител, който изисква от учениците да изпълнят дадено 
упражнение, което той не може да демонстрира или да бъдат в спортен екип, 
а смият той е с официално облекло.

Проучване на мнението на начални учители за спортно-педагогическия процес ...
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Таблица 1. Резултати от анкетното проучване с начални учители водещи часове  

по ФВС

Отговори
Въпроси а б в г д

1. На каква възраст сте? До 30 г. – 
0%

30-40 г. – 
12%

40-50 г. – 
50%

50-60 г. – 
38% ––––

2. Как определяте здраво-
словното си състояние?

Отлично 
– 25%

Много 
добро – 
37,5%

Добро – 
37,5%

Сравни-
телно до-
бро – 0%

Про-
блемно 

– 0%

3. Спортувате ли? Да – 
12,5%

Не – 
12,5%

Понякога 
– 75% –––– ––––

4. Познавате ли норматив-
ните документи?

Много 
добре – 

62%

Добре – 
38% Не – 0% –––– ––––

5. Ръководите ли се по 
учебната програма? Да – 38% Не – 0%

Откло-
нявам се 
понякога 

– 62%

–––– ––––

6. Нуждаете ли се от по-
вишаване на квалифика-
цията?

Да – 50% Не – 25%
Не мога 

да преце-
ня – 25%

–––– ––––

7. Разработвате ли соб-
ствено поурочно раз-
пределение на учебното 
съдържание?

Да – 75% Не – 0%
Ползвам 
от колега 

– 25%
–––– ––––

8. Необходима ли е оценка 
по ФВ и спорт? Да – 50% Не – 25%

Не мога 
да преце-
ня – 25%

–––– ––––

9. Какво мислите за сис-
темата за оценяване на 
учениците по ФВС

Много 
добра – 

0%

Добра – 
50%

Задово-
лителна 

– 38%

Лоша – 
12% ––––

10. Необходимо ли е роди-
телите да бъдат информи-
рани за успеваемостта на 
техните деца по ФВС?

Да – 62% Не – 25%
Не мога 

да преце-
ня – 13%

–––– ––––

11. Съществува ли прием-
ственост между отделните 
степени в българското 
училище?

Да – 62% Не – 13%
Не мога 

да преце-
ня – 25%

–––– ––––

12. Какво мислите за 
модулното обучение по 
ФВС?

Много е 
важно – 

75%

Не е нуж-
но – 25%

Не мога 
да преце-
ня – 0%

–––– ––––
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13. Помещението, в което 
се провеждат часовете по 
ФВС, отговаря ли на кри-
териите за един физкулту-
рен салон?

Да – 62% Не – 38%
Не мога 

да преце-
ня – 0%

–––– ––––

14. Физкултурният салон 
достатъчен ли е според вас 
за всички ученици в учи-
лището?

Да – 62% Не – 38% –––– –––– ––––

15. Колко на брой физ-
културни салона имате в 
училище?

Един – 
62% Два – 38% Нямаме – 

0% –––– ––––

Резултатите от следващите два въпроса: „Как определяте здравослов-
ното си състояние?“ и „Спортувате ли“, са логични предвид факта, че 88% 
от изследваните начални учители са над 40 г. Когато само 12% – 2-ма от тях 
намират време редовно за спорт, е нормално едва 4-ма (25%) да определят 
здравословното си състояние като отлично.

Интересни отговори получихме на следващите два въпроса: „Познава-
те ли нормативните документи?“ и „Ръководите ли се по учебната програма?“. 
Въпреки че всички познават нормативните документи, свързани с предмета 
физическо възпитание и спорт (62% много добре, 38% добре), по-голямата 
част от анкетираните(62%) посочват, че се отклоняват от учебната програма, 
което според нас означава, че според тези учители настоящите учебни про-
грами по ФВС имат нужда от актуализиране.

Добро впечатление прави желанието на половината от анкетираните 
начални учителида повишат своята професионална квалификация, както 
и фактът, че 75% от тях разработват собствено поурочно разпределение на 
учебното съдържание по ФВС.

През последните години един от актуалните въпроси в педагогическата 
общност е „Трябва ли да бъде поставяна оценка в начална степен или не“. Ето 
защо попитахме анкетираните учители какво мислят по тази тема. Половина-
та от тях считат, че трябва да има оценка по ФВС в 1. –4. кл., а останалите се 
разделят на две – 25% смятат, че такава оценка не е необходима, а 25% не мо-
гат да преценят. Нито един от анкетираните не мисли, че сегашната система 
за оценяване на учениците е много добра. Половината от тях я оценяват като 
добра, за 38% тя е задоволителна, а според 12% от анкетираните системата за 
оценяване на учениците по ФВС в начален етап е лоша.

Безспорна е ролята на родителите при оформянето и укрепването на 
интереса и отношението на децата към спорта. 62% от анкетираните подкре-
пят това твърдение и посочват, че според тях е важно родителите да бъдат ин-
формирани за успеваемостта на техните деца по ФВС. Интересно е, че според 
25% това не е необходимо, което можем да си обясним евентуално с тяхното 
пренебрежително отношение към предмета физическо възпитание и спорт 
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и с факта, че за тях той не е толкова важен, колкото останалите предмети в 
началния етап.

Важно условие при изготвянето на нормативните документи в българ-
ската образователна система е те да осигуряват приемственост в процеса на 
обучение между отделните етапи и степени в нея. Дали това е така на практи-
ка, попитахме 16-те анкетирани начални учители. Според 62% от тях такава 
приемственост съществува, но за 13% на практика между отделните степени 
няма приемственост.

Последната съществена промяна свързана, с обучението по ФВС в бъл-
гарската образователна система, бе въвеждането на модулното обучение в до-
пълнителния, третия час. Какво мислят анкетираните учители за него, става 
ясно от техните отговори на 12 въпрос. Според 75% от тях тези занятия са 
много важно за успешното провеждане на обучението по ФВС. Но за 25% от 
анкетираните учители тези часове са ненужни. Останалите 25% са посочили 
отговор „Не мога да преценя“.

По данни на МОН от 2008 г., в 650 общински и в 20 държавни училища 
няма физкултурни салони. В 500 училища физкултурните салони не могат 
да задоволят потребностите за провеждане на редовните часове по физиче-
ско възпитание и спорт. В лошо състояние са 854 училищни закрити спортни 
обекта (физкултурни салони и спортни зали), както и 2445 открити спорт-
ни обекти/спортни площадки и игрища. Каква е материалната база в техните 
училища, достатъчна ли е и отговаря ли на всички критерии за безопасно и 
пълноценно провеждане на процеса на обучение по ФВС, проучихме с по-
следните три въпроса от анкетната карта.

62% от началните учители работят в училище с един физкултурен са-
лон, а останалите 38% посочват, че в тяхното училище разполагат с два спорт-
ни салона. Същото е и разпределението на отговорите на анкетираните на въ-
проса „Физкултурният салон достатъчен ли е според вас за всички ученици в 
училището“. 62% посочватотговор да, а за 38% от началните учители матери-
алната база не е достатъчна да осигури нормален процес на обучение по ФВС.

Същият процент се запазва и при отговора на въпроса „Помещението, 
в което се провеждат часовете по ФВС, отговаря ли на критериите за един 
физкултурен салон?“, където отново 62% отговарят с да, а 38% с не.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът на получените отговори от проведената анкета с начални учи-

тели разкри няколко основни проблема. На първо място се откроява нуждата 
от привличане на млади педагогически кадри в началния етап на основната 
образователна степен. Този проблем важи като цяло за учителската профе-
сия, където в близките години се очаква висок процент на пенсиониране на 
педагогически кадри.

Следващият проблем, който анализът на анкетното проучване разкри, 
е нуждата от промяна и актуализация на учебните програми и системата за 
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оценяване по ФВС. До това заключение очевидно са достигнали и експертите 
от МОН, защото от 2015/2016 уч. г. започна поетапното въвеждане на новите 
учебни програми за различните класове, във връзка с влизането в сила от 
01.08.2016 г. на новия закон за предучилищното и училищното образование.

Друг основен проблем според нас е реализацията на модулното обуче-
ние по ФВС в началния етап. Според нас тези часове са особено необходими, 
но те ще бъдат пълноценни и ефективни само ако се реализират на базата на 
предпочитанията и интересите на учениците и се провеждат от учители спе-
циалисти по физическо възпитание и спорт.
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