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Тема: ”ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА ЧРЕЗ СПОРТ” 

 
Финансиране4771,40 лв.. 

 

ЕКИП 
Ръководител на проекта: Преподавател/докторант/ 

студент 

1. гл. ас.д-р Чавдар Николаев Стойчев  Преподавател 

Членове на колектива:  

2. проф. д.п.н. Надежда ГеоргиеваЙорданова Преподавател 

3. проф. д-р Стефан Христев Базелков Преподавател 

4. доц.д-р Теодора Николаева Симеонова Преподавател 

5. гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова Преподавател 

6. ст. пр.Крум Стойчев Минев Преподавател 

7. ст. пр. Северин Пламенов Акерски Преподавател 

8. ст. пр. Мартин Стефанов Базелков Преподавател 

9. пр. Николай ЯнковНиколов Преподавател 

10. пр Янко Василев Янков  Преподавател 

11. Диана Живкова Филипова докторант 

12. Виктория Станкова Викторова докторант 

13. Незабравка Йорданова Василева учител 

14. Борислав Богомилов Борисов учител 

15. Каролина Петрова Николова студент 

16. Юлиан Валентинов Касабов студент 

 

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Проучено е актуалната ситуация с агресивните прояви в училищното 

физическовъзпитание и спорт в Шуменски регион. 

 Проучено е мнението и отношението на ученици, студенти и учителипо 

„Физическо възпитание и спорт“ за оптимизиране на спортно-педагогическия процес на 

обучение и средствата за превенция и борба с агресивните прояви. 

 Разработени са модел и средства за оптимизиране процеса на обучение по 

физическо възпитание и спорт, като фактор за превенция на агресивните прояви. 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ПРОЕКТА 

1. Проблемът с агресията през погледа на учителите по физическо 

възпитание и спорт – Крум Минев 

2. Проучване отношението на родители относно физическото възпитание и 

спорта в училище – Мартин Базелков 



3. Проучване на мнението и отношението на родители, за обучението на 

ученици с бойни изкуства в начален етап на основна образователна степен 

- Северин Акерски 

4. Ефективност на техническата подготовка по футбол на 15-16 год. ученици 

- Стефан Х.Базелков 

5. Възможност за подобряване на динамичната гъвкавост на футболисти със 

средствата на аеробиката - Теодора Ж.Игнатова 

6. Ниво на агресия при спортуващи и неспортуващи ученици - Теодора 

Н.Симеонова 

7. Професионална адаптация и реализация на учителите по физическо 

възпитание и спорт – методологически аспекти в контекста на научно 

съобщение - Надежда Г.Йорданова 

8. Проучване на мнението на началните учители за новите програми в 

държавните образователни изисквания по физическо възпитание и спорт - 

Чавдар Н.Стойчев 

9. Състояние и усъвършенстване на детско-юношеския баскетбол в 

Североизточна България – експертно проучване - Янко В.Янков 

10. Проучване на мнението на ученици от гимназиален етап относно 

заниманията по фитнес – Мартин Базелков 

11. Иновативни и образователни подходи чрез футбол-3 за толерантност и 

ограничаване на насилието, расизма и дискриминацията - Стефан 

Х.Базелков 

12. По някои въпроси за ранното обучение в художествената гимнастика - 

Теодора Ж.Игнатова 

13. Обучение по волейбол на ученици от 6.клас в зависимост от спортно- 

подготвителните упражнения и игри - Теодора Н.Симеонова 

14. Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка за 

средна образователна степен по физическо възпитание и спорт - Чавдар 

Н.Стойчев 

15. Анализ на обучението в групи по спорт – волейбол, при Шуменски 

университет и Техническият университет – Варна - Янко В.Янков, Янка С. 

Георгиева 

16. Пилотиране на международен проект „Спорт за всички“ в Шуменски 

университет „Еп. К. Преславски“ - Теодора Н.Симеонова,Надежда 

Г.Йорданова, Пенка Кожухарова 

17. Динамика на физическата дееспособност на ученици от VI клас в 

зависимост от обучението по волейбол - Мартин Базелков 

18. Народните хора и танци - начин за регулиране на телесното тегло - 

Теодора Ж.Игнатова 

19. Социализация чрез спорт в детско-юношеска възраст - Николай Николов, 

Божена Такворян-Солакян 

20. Форми на агресия при студенти от Шуменски университет „Еп. К. 

Преславски“ - Теодора Н.Симеонова,Надежда Г.Йорданова 


