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Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична
защита на заседание с разширен състав на Катедра „Социална и
специална педагогика“ – на Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски“ ― на 05.10.2018 г.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои
на 30.11.2018 г. в Корпус 2, зала № 211 на Педагогически факултет
на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ от
10:00 ч.
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УВОД
Постановка на проблема, теоретическа и практическа значимост
на изследването
Предизвикателствата на XXI век изискват съществена
промяна в педагогиката, целите на образованието и социалната
активност. Осигуряването и овладяването на все по-голям обем от
информация не е нито единствената, нито дори главна функция.
Основната цел според мнозина учени трябва да бъде
облагородяването на човека, развитието на личността на всеки един
човек и развитието на цялото общество. Истинският творец и
спортист гледа на себе си не като на независим от нищо създател на
нови ценности, а преди всичко като на изразител на обществените
възможности и потребности. Той знае, че може да прояви
относителна независимост в изявите си, когато изхожда от
наличните природни и обществени условия, когато се съобразява с
тях.
Ако се опитаме да направим и дадем най-общо научно
определение, заключение
или становище, ще трябва да се
подчертае, че социализацията чрез спорт е способност за адаптация
и творчество. А творчеството е създаването на нови духовни
ценности. Бурното развитие на науката от последните десетилетия,
възникването на такива изключително важни области на човешката
теоретическа и практическа дейност като кибернетиката,
моделирането, семиотиката, биониката, електрониката и т.н.
обуславят все по-настойчиво необходимостта от изясняване на
същността и възможностите на човешката социална функция, на
неунищожимия стремеж към новото.
Тази по същество философска методологическа трактовка е
изходна точка на научното търсене за доказване социалната и
педагогическа роля на спорта (през погледа на фехтовката, в детскоюношеска възраст, като част от многообразните доказателства).
Безспорно водещата роля на социално – педагогическата
функция, която се проявява в цялата човешка теоретическа и
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практическа дейност, е не само във конкретна функция, разбирано в
тесен смисъл на думата, и трябва да се обоснове със субективния
идеализъм. Субектът е част от природната, обществена
действителност и е най-активната нейна част.
Социализацията чрез спорт е един от аспектите на общата
социализация на индивида. Тя може да се окаже доминиращ фактор,
който да формира социалната траектория на човек, включвайки се в
спортна дейност, както професионална, така и любителска. Може да
се докаже, че изгражда и проектира социалните компетентности на
личността. В този дисертационен труд насочваме погледа си към
една от посоките, към детско-юношеската възраст, като период в
който спорта има силно изразена социално-педагогическа функция.
Основният п р о б л е м поставен в този дисертационен
труд е изследване на социално-педагогическите функции на спорта.
Възможностите и резултатите за прилагане на нови педагогически
технологии (през погледа на фехтовката), като част от
общообразователните посоки
и предпоставка за успешно
възпитателно и творческо социализиране. Изборът е обусловен и от
това, че дисертантът има дългогодишен опит като състезател по
фехтовка, настоящ треньор и преподавател.
ПЪРВА ГЛАВА
1. КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. ОБЕКТ,
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.
ХИПОТЕЗА.
Ц е л т а
на настоящия дисертационен труд е да се
определят социално-педагогическите функции на спорта в частност
при фехтовката и да се разработи и апробира система от технологии
за тяхното използване в сферата на педагогическото образование
като надграждащ компонент на традиционното обучение и
възпитание чрез спорт.
О б е к т на изследването са спортисти-състезатели (в
детско-юношеска възраст) в отбор по фехтовка, реализиран в
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извънучилищна форма на работа, т.е. в системата на неформалното
образование.
П р е д м е т
на изследването в теоретичен план са
недооценявани досега нетрадиционни методи и форми за
стимулиране на социалната и творческа способност и изява, а в
практико-приложен план – взаимовръзката и органическото
единство между класната, извънкласната и извънучилищната
социално- педагогическа функция на спорта.
Конкретните з а д а ч и на изследването са:
1. Да се разкрият социално-педагогическите функции на
спорта, взаимовръзката на процесите в съвременното творческо
развитие и социалното възпитание в контекста на спорта фехтовка в
детско-юношеска възраст , като част от перманентното обучение и
неформалното учене.
2. Да се установят нови технологични решения и в
системата на социално-педагогическото обучение и възпитание чрез
спорт.
3. Да се структурира и апробира технологичен
педагогически модел за стимулиране на социалните умения и
творчески способности чрез спорта фехтовка, който би способствал
за по-ефективно развитие в системата на общото образование.
4. Да се формулират по-важни изводи за социалнопедагогическите функции на спорта и повишаване качеството на
образованието в системата на формалното и неформалното обучение
и възпитание чрез спорт.
Върху основата на проучванията на теоретични източници и
на експериментални изследвания, както и на проведената
предварителна научно-изследователска дейност беше формулирана
следната –
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ХИПОТЕЗА
Повишаването
възможностите
на
социално
–
педагогическите функции на спорта е тясно свързано с
въвеждането на нови педагогически и технологични решения.
Разширяването на формите и методите за педагогическо обучение
и възпитание чрез спорт (разглеждайки в частност фехтовката)
води до успешното органическото единство между класната,
извънкласната и извънучилищната социална изява.
2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Темата на настоящото изследване се комбинира от
пресичането на няколко теоретични направления. Социализация в
широкия смисъл на думата, социализация в детско-юношеска
възраст, педагогически посоки за социализация, социализация чрез
спорт, педагогически функции на спорта, но в контекста на
теоретичното разглеждане се отделя вниманието на влиянието на
спорта и спортната практика върху развитието, възпитанието и
успешните педагогически търсения за социализиране и творческа
изява на личността.
Независимо от множеството понятия и термини, които по
необходимост трябва да бъдат дефинирани в операционален аспект,
използвам няколко основни, чийто обем и съдържание определят
цялостната насоченост на разработката.
Социализацията тълкуваме като процес, при който
човешкият индивид със своите биологични предпоставки,
постепенно овладява социален опит, навлиза в социални отношения
и се превръща в личност, която може да се реализира в различните
сфери на обществения живот и трудова практика.
„Спортната социализация“ приемам, че е един от
аспектите на общата социализация на индивида. При проучването
съществена роля ще играят „общите“ теории на социализацията,
както и педагогическите подходи за успешна социализация на
индивида, свързана със спортната практика. Ще бъде направен и
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анализ на социологическите изследвания, свързани със изучаването
на социалното пространство на съвременния спорт, неговите
социални функции и социализиращите фактори.
В нашето съвремие се водят дискусии за практическата
дейност и различния произход на социалната педагогика и
социалната работа. Откроява се акцент в това, че социалните
педагози в своята работа се опират преди всичко на теоретическите
и методическите основи на педагогическата дейност. В този
дисертационен труд в полезрението на социалната педагогика
попада спорта, който е един от успешните инструменти за
изграждането на личността, креативността и дава възможност за полесна изява, реализация, творчество, контакт, общуване и т. н.
Ще разглеждам спорта като инструмент и мост към
успешната изява на личността, като средство за възпитание,
превъзпитание и корекция на човешкото поведение. Ще се приеме и
теорията, че „комплексното физическо възпитание се явява средство
за превенция и корекция при деца с недостатъци във физическото си
развитие, появили се в ранна възраст, обезпечава процеса на
коригиране и служи като компенсация и на нарушената социална
адаптация“ [Зеленин, Л.А., Паначев, В., 2012, с.17-19].
Разграничени и определени са предметните области на
спорта:

Спорт за всички - огромно разнообразие от форми на
физически дейности и спортни практики с многобройни
възможности за оздравителна и рекреативна насоченост;

Спорт в учебните заведения - включва организирани
форми на тренировъчна и състезателна дейност, като неразделна
част от държавните програми по физическо възпитание за всички
степени на образователната система. Има изключително важна роля
за откриването на млади спортни таланти;

Спорт за високи постижения (голям спорт) - включва
системна, високо интензивна, научно обоснована тренировъчна и
състезателна дейност за достигане на максимални спортни
резултати.
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3. МЕТОДОЛОГИЯ. МЕТОДИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО
Обща методологична основа на изследването е
Теорията за системното устройство на света, отразяваща единството
и взаимната зависимост между елементите на системите и Теорията
за единството на познавателната и практическата дейност на
личността. В педагогическата теория съществени са постановките за
сложните взаимовръзки и взаимодействия между субекта и обекта на
възпитанието, където външните причини действат посредством
вътрешни условия, за единството, многообразието, взаимната
връзка, зависимостта и взаимодействията между предметите и
явленията (сродни или противоположни), за тяхното постоянно
развитие и изменение, за съотношението между цялото и частите му,
както и изучаването на вътрешната им структура.
В този аспект са разгледани спортните дейности в
детско –юношеска възраст в системата на неформално образование,
на фехтовачи в спортен клуб „Волов“ гр. Шумен. При определяне на
изходните теоретични положения се основавам на основните
положения, развити в психологията и педагогиката:

за зависимостите на психическото развитие на
учениците от особеностите на учебно - възпитателната система, от
структурата и съдържанието на многообразните изпълнявани от тях
дейности;

на научните изследвания в психологията на
спортните дейности и психологията на способностите;

на основната на психолого-педагогическа аксиома за
формиращото развитие на предметната дейност;

на педагогическите разработки за формирането на
физическите способности и спортните дейности.
Цялостното изследване се основава на системния подход. В
системата и структурата на образователния процес чрез спорт, като
цяло се разглеждат мястото и функциите и резултатите на
изследваните феномени.
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В раздела, посветен на анализ на резултатите на авторското
изследване са използвани методи за качествен анализ (интервю,
анкета, включено наблюдение, контент-анализ).
Емпиричната база на дисертацията представляват
изследванията направени от автора и данни от вторичен анализ:
1. Контент-анализ от Интернет източници:
1.1. Сайтове за спортни новини:
За период от 10.01.2017 г. до 20.12.2017 г. (период на учебна и
тренировъчна дейност) с цел да се направи анализ на основните
съдържателни и структурни характеристики на ресурсите.
1.2. Сайтове на клубове по фехтовка в България:
За период от 10.01.2017 г. до 20.12.2017 г. (с цел анализ на
съдържателните характеристики, визуалните образи и модалността
на езиковата информация. В помощ на проучването търсим данни от
клубни успехи и индивидуални постижения на изявени състезатели
по фехтовка.
Списък сайтове на регионално и национално ниво
Регионални сайтове - раздел спорт:
 sum.bg
 strela.bg
 dariknews.bg
 shumen.topnovini.bg
Фехтовални клубни Интернет страници:
 cskafencing.com
 etropolskifencing.com

@volovfencing

fleche-m.com

olympicfencing.com

praetorian-fencing.com

escalibur.net

nsa.bg
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Спортни национали сайтове:
 bulfencing.com
 sportuvai.bg
 viasport.bg
 sportal.bg
 eurosport.bg
ОНЛАЙН ВЪПРОС:
Представен в социална група VOLOV (непредставителна,
съобразена по пол и възраст), за период 26.07.2018 г. до 26.08.2018 г.
с цел да се направи анализ на потребностите и очакванията от
занимания със спорт на родители и занимаващи се в сферата на
спорта (фехтовка).
Кеys- стъпки
„Социално-педагогическите постижения в спортната зала“:


Интервю с експерти, шампиони – треньори по фехтовка
(05.01. 2018 г. до 30.05.2018 г.);
 Интервю със спортисти (05 .01 2018 г. до 30 .05.2018 г.);
 Продължително включено наблюдение на тренировки в клуб
„Волов“ Шумен – ( 2011 г. до 2018 г.);
 Включено наблюдение „Тренировъчен ден на шампионите
по фехтовка“ (тренировки на новозаписани), проведено в
период 2011 г. до 2018 г.
Изборът на времевата рамка на изследването се определя от
метода на емпиричното проучване. В някой от случаите обектите се
наблюдават в дълъг период от време за да се получат по подробни и
филтрирани данни.
4. ЕЛЕМЕНТИ НА НОВОСТ
На основата на направените проучвания на социалнопедагогическите функции на спорта и прилагането им в сегашно
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време, може да се постигне увеличаване на потенциалните
възможности на всеки спортуващ. Спортното пространство в
частност (фехтовката) дава отражение върху много и различни
сфери и фактори сформиращи личностното развитие, творчество,
креативност, точност, умения за лидерство, победа и т.н.
- На основата на направеното изследване образа на
съвременния спорт фехтовка може да развива и обогатява социално–
педагогическото пространство. Може да действа като мотиватор за
творческа изява на личността.
Предложените
концептуални
състояния
на
социологическия анализ на социално-педагогическите функции на
спорта доказва, че чрез спортна дейност се създават навици, добри
практики и широкоспектърни постижения свързани с изявата на
личността.
- На основата на авторските изследвания се обобщава, че
съществуват следните фактори за успешна социално –педагогическа
посока:
 Фактори, които оказват непосредствено социално и
педагогическо влияние на спортиста - общуване с треньор, отбор,
съдия, противник, спортна зала и т.н;
 Фактори, които да определим, като второстепенни,
оказващи опосредствено влияние. В този случай представяме
специфичните атрибути, традиции, екипи, състезателна пътека и
характерни дейности при разглеждания спорт;
 Факторите - обществено мнение, медии, Интернет,
мястото на спорта в социалното пространство и рейтинг на
разглеждания спорт;
 Емпирично идентифицирани и описани маркери на
влиянието на спорта (фехтовката) върху социалното и педагогическо
въздействие, доказва наличието на стабилна субкултура на
фехтовачите.
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5. АВТОРСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Социално-педагогическите функции на спорта в
пространството на социалната педагогика да се счита като
възможност и перспектива за педагогическо взаимодействие
върху механизмите на идентификация, подражание, личностно
развитие и творческа изява спрямо социалната среда.
Качествата, които могат да бъдат изброени, определят
педагогическите търсения:
 Креативност;
 Адаптивност;
 Социална приспособимост;
 Точност;
 Творчество,
 Идентификация и др.
5.1. НАУЧНА ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
В научната разработка се осъществява сбор от анализи на
емпирични данни, които позволяват да се направи характеристика
на спорта, като значим социализиращ фактор. Доказва се, като
новост ефективността от тренировките по фехтовка в помощ на
конкретна педагогическа функция. Основните
изводи в
дисертационния труд, могат да служат и за основа на научни
трудове в областта на социология на физическата култура и спорт.
Направените авторски анализи, проучвания, наблюдения и
експерименталната работа, откроиха няколко основни групи
фактори, които спомагат за успешната социално-педагогическа
функция на спорта:
 Фактор-треньор (учител);
 Фактор-отбор;
 Фактор-съдия;
 Фактор-спортна зала;
 Фактор-традиции в спорта (фехтовка);
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Фактор-ритуали;
Фактор-термини;
Фактор-екипировка;
Фактор-медии.

5.2. ПРАКТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО


Данните и наблюдаваните получени резултати на
дисертационното изследване могат да бъдат включени в
учебен курс „Социално-педагогически функции на спорта“,
„Социология на спорта“, „Социализация чрез спорт“ и др.;
 Изнесените конкретни функции засягащи педагогическия
процес чрез спорт, могат да бъдат инструмент за успешна
социално –педагогическа работа и превенция в конкретни
случаи.
5.3. ОБЕМ, СТРУКТУРА И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО В
ДИСЕРТАЦИЯТА
Дисертацията се състои от уводна част и три глави в рамките
на 228 стр. библиография и Приложения.
За реализирането на предварително поставените цел и задачи
на изследването и за доказване на хипотезата, се използва система от
методи, които би могло да се обособят в няколко основни групи:
Методи за теоретично изследване: Към тях са и
системно-структурните анализи, чрез които се установява модела
(вида) отношения между компонентите на посочената система,
тяхното структуриране и функциониране, както и методите за
анализ на системата от фактори.
Цялостния процес под
влиянието на спортната социализация, психологически анализи на
системата от въздействия в теоретичен аспект. Разглежда се
социалното пространство на спорта, като част от общата
социализация. Към тази група методи са сравнително-историческият
метод и методът за теоретичен анализ и синтез. Обръща се внимание
на теорията за социалното конструиране на реалностите, както и на
структурния конструктивизъм.
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Втората група – методи за експерименталнопрактическо изследване установява равнището на развитие на
обхванатите в работа ученици-спортисти по установени параметри
и показатели, както и особеностите на това развитие по време на
различните етапи от съвместната работа.
Направен е анализ на Интернет – ресурси даващ ни
възможност да проследим широкообхватно развитието им в
социалното пространство. Избран е период от (01.01.2017 г. до
30.12.2017 г.)
 Спортни новини: 389;
 Сайтове на фехтовални клубове и други : регионални
сайтове -раздел спорт - 4; фехтовални клубни Интернет
страници - 8; спортни национални сайтове - 5;
 Онлайн-въпрос: 1;
 За по-задълбочен анализ са проведени интервюта с експертитреньори, родители (05.01.2018 г. до 30.05.2018 г.), анкети
със спортисти във фехтовален клуб Волов-Шумен.
(05.01.2018 г. до 30.05.2018 г.);
 включено наблюдение.
Изборът на времевата рамка на изследването обхваща подълъг период от време, за да се получат достоверни данни. На
основание емпиричното изследване търсим доказателство, че чрез
спорта (фехтовка) се формира мотивация към успешно социално
включване, лесно достигане на широкообхватни успехи и лидерство.
Липсата на компетентностен подход води до демотивиране и
противоречия в развитието и действието на педагогическата
дейност.
В експерименталната методика използвам практическите си
задачи-тестове, включващи разработени в практиката ми „спортни
еталони”, т.е. най-често срещаните в спорта фехтовка типове
.Подборът на показателите за установяване на равнището на
развитие на спортиста е съобразен с неговите два компоненти. Една
от най- важните психични дейности е сензорно-перцептивната
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(възприятно-представната) дейност. Тя се изгражда от усещанията,
възприятията, представите и въображението.
Експерименталните изследвания по този параметър са
извършени посредством физически упражнения поради това, че те
са най-достъпните за спортистите в тази възрастова група и
имат приоритет.
От познатите ми широко използвани общи психологопедагогически методи на изследване подбрах само тези, които
подпомагат решаването на предварително поставените цел и задачи
на цялостното експериментално изследване.
Чрез „Анкета за спортисти“ установявам факторите, които
оказват влияние върху развитието на изследваните феномени:
факторът среда, факторът възпитание и доколкото е възможно и
някои от останалите фактори. (Приложение№2)
Проучването на житейските условия и социалната среда, в
която се формира спортиста е направено, частично, споделено от
родителите на обхванатите в наблюденията. Дава се отговор на
въпросите, свързани с ранните етапи на тяхното образование.
Чрез въпросите, включени в нестандартизираното –
Интервю с треньори, допълвам личностната им характеристика,
установявам равнището и вида на формираната нагласа за
различните видове дейности, предпочитанията, тяхната насоченост,
мотивация, потребности и интереси, равнището на най-обща спортна
култура (Приложение №1).
Посредством
наблюдението
(непосредствено
и
опосредствано) – (Приложение № 3 - Дневна карта за наблюдение на
състезателите), се получават данни за някои психически прояви в
процесите на спортни дейности в условията на неформалното
обучение. За постигане на обективност при наблюденията и за попълно разкриване на изучаваните феномени всички наблюдавани
прояви са записвани и сравнявани по показания.
Съвременната психология не познава начини на строго
измерване на способностите. Ето защо диагностиката им се основава
и на наблюдението на резултатите от дейностите.
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Известно е, че съществува определена нагласа към
показаните дейности. Това ми дава основания за включване в
експерименталната работа на мои модификации на методи за
установяване на равнището и вида на формираната нагласа, които
условно наричам с наименованията дадени от Д. Н. Узнадзе [1966].
„Метод на илюзиите” – целта, с която използвах този метод
е да установя кога нагласата е най-силна, кои са факторите, които я
променят.
„Метод на класификация по признаци” – с този метод
получих данни за равнището на разбиране на физическата програма
при различните дейности.
Чрез „Метод на прекъснатото действие” установявам коя
нагласа доминира и как се отразява тя на последвалата я дейност. По
всички показатели на включените експериментални методи съставих
задачи-тестове, чрез които се осъществява проверката. Техният
окончателен вариант приех след апробирането им с 23 деца, след
проверката на индекса на трудност и на статистическата им
значимост. Благодарение на дългогодишният ми опит в спортната
състезателна дейност в областта на фехтовката ми дава възможност
да включа и други обстоятелства като резултати и база данни за
анализи.
ВТОРА ГЛАВА
1. КОНЦЕПЦИИ ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ.
Съвременното
постиндустриално
общество
изисква
формирането на универсални ценности и норми и едновременно
ефективна адаптивност към всички ситуации. От една страна,
поради разнообразието и сложността на житейските ситуации, човек
трябва да разчита на универсални ценности и норми, които трябва да
могат да интерпретират във всяка специфична среда . От друга
страна, за да ги реализира, той трябва да направи оценка по
емоционално неутрален начин.
Социализацията се извършва в рамките на подобни или
идентични социални системи (семейства, училища ,работно място,
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улици и др.). Може да се говори за еднаквостта на мотивите и
ценностите, които се формират в тези системи. В процеса на
взаимодействие на участниците, всеки от тях е съобразен с
очакванията на другия. Започвайки от факторите за социализация ще
достигнем до неизменените обстоятелства на науката относно
позицията и концепциите за социализация.
Връзката им в историята на човечеството може да бъде
различна. В семейството и училището се полагат основите на
световна гледна точка - морал, естетика, първични роли, умения,
традиции. Училището, школата или университета формират
разнообразни знания, умения и навици. На работното място, на
улицата, в ежедневните ситуации се създават професионални,
граждански, родителски и т.н. роли.
Познато е, че при социализацията решаващо влияние играе
възрастта, пола и степента на родство, а социологическият поглед
разграничава три нива и етапа на социализация:
1. „Първична“ (до 6-годишна възраст), която се среща
предимно в семейството, се основава на подсъзнателните програми,
които талантливото новородено разчита и го прави по-съвършено от
обикновения човек. Възприемането на обективния свят, езикът и
речта, участието в ролеви игри са сигнали, които развиват
механизмите на подсъзнанието в съзнанието, способността за
усещане на музика, математика, физически труд и съответните
модели на различните срещани роли.
2. „Вторичната“ социализация (до 23-25 години), която се
приема , че се провежда в образователната система, има за цел да
подобри съзнанията, ценностните ориентации, ролеви модели в посложни, професионални, взаимосвързани посоки на действия, както
и роли , действия: момчета и момичета, ученици и спортисти,
любящи и обичани и т.н.
3. „Териториалната“ социализация е социализацията на
възрастния, образован човек, който се предполага, че е получил
професия. В този момент се оформят ценностни , статуси и роли,
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поведението на мъж и жена, съпруг или съпруга, баща и майка,
служител и гражданин, патриот и интернационалист и т.н.
Един от значимите проблеми на социализацията е съвместимостта
на различните културни ценности, предлагани от различни фактори социални системи (семейство, улица, училище и др.). Тя се решава с
помощта на гореспоменатите механизми на социализация. Същото
се случва и в резултат на разликата в статуса и ролите на едно лице:
дете, родител, ученик, учител, треньор и т.н.
2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА
Повишеното внимание към иновативните образователни
технологии в сферата на социалната педагогика може да бъде
обяснено главно с нарастването на ролята им за развитието на
съвременното общество. Вече все по-определено се осъзнава, че от
равнището и качеството на образованието зависи състоянието на
цялото общество.
Формирането и развитието на иновативните образователни
технологии като сравнително самостоятелно направление и в
социалната педагогика е дълъг и сложен процес, който протича
твърде противоречиво – от пълното отрицание на тези технологии,
до признаването на водещата роля на иновациите в конструирането
и реализирането на ефективен учебно-образователен процес.
„Целите на иновацията първоначално трябва да се описват в
по-широкия контекст на всяка иновация и върху тази основа да се
конкретизират в педагогически план-усъвършенстване на учебновъзпитателната
работа,
повишаване
на
качеството
на
образователната услуга, ефективността по отношение на
общообразователната и професионалната подготовка, даваща
възможност на обучаваните за успешна реализация в
живота“[Такворян, Б., 2012., с. 38].
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3. ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕДМЕТ,
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИЯ
При съвременното развитието на педагогическата наука все
по-широко приложение намира технологичния подход в
образованието. В учебното дело все по-широко се прилагат
разнообразни технологии при възприемане, преработване и
предаване на информация, които непрекъснато се обновяват и
иновират.
Най-общо „педагогическата технология може да се
разглежда като вид социална технология, която преработва,
модифицира, моделира, конструира една или друга теории,
принципи, подходи и методи на различни области на науката за
образователни и възпитателни цели.“ [Петров, П., с. 57].
СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В КОНТЕКСТА НА СПОРТА
Един от аспектите на общата социализация на индивида.
При разглеждането на феномена социализация чрез спорт
съществена роля имат „общите“ теории за социализация, а така
също и конкретните подходи и практики , които ще се наблюдават.
Необходимо е и да се обърне внимание и на социологическите
изследвания, свързани с изучаването на социалното пространство на
съвременния спорт, неговите социални функции и социализиращия
ресурс.
При влизането в спортната зала в ранна детска възраст (в
някои спортове- 6-8 години), участващия е в процес на първична
социализация, не е усвоил всички модели на поведение, и ще бъде
особено податлив на всичко ново. При това родителите, които са
действали като "значимите други", се посредник между детето и
социалния свят, който все още не е напълно известен за него, а е
„треньор“. Той е този, който ще стане един от отговорните за
неговата съдба, както в първичния, така и вторичния етап на
социализация.
Очевидно е, че първичната социализация е по-сложна и от
нея зависи темпото на вторичната. Треньорът има двойна роля,
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защото и в двата случая се явява за спортиста "значимия друг", той
е отговорен за представянето на тази социална среда, в която се
появява новодошлият, процесът на познанието му ще бъде засилен
повече и това се случва през личността на обучителя-педагогтреньор. Неговите социални отношения, ценности и житейски опит
са обект на подражание. Той може повече да променя и конструира
социалната реалност, като използва и спортната зала.
Спортната зала е социално пространство, в което социализацията
на спортиста, включва разнообразие от различни „измервания“ и
компоненти. Разбира се, процесът на спортна социализация не е така
ограничен до това пространство, това е само част от глобалния
социокултурен комплекс, наречен „спорт“.
ПО-ВАЖНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА ЧРЕЗ
СПОРТ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Процесите на социализация могат да вървят паралелно или
да се припокриват един от друг. Социализиран в училище, в
спортната зала, на терена, на спортната пътека, на сцената, в
класната стая и т.н. Разглеждайки спорта като един от структурните
елементи на обществената социална система обръщаме внимание на
неговите културни и икономически функции, неговата политизация
и медийност. За анализа на социалното пространство и
съответстващите аспекти на социализация в детско-юношеска
възраст можем да използваме модела на Т. Парсънс и да
разположим спорта като социална подсистема, която да отговаря на
четири изисквания:
 адаптация;
 постигане на целите;
 подражание на модели (спортна социализация).
4. ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧСКИТЕ ФУНКЦИИ НА СПОРТА
Социалните реалности в Европа се различават съществено в
зависимост от това къде живеем и работим. Между приликите и
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разликите има различни традиции, опит и разбира се ситуации.
Съществени различия има и в сферата на образованието, моделите
на трудова заетост и социална политика. Ключов елемент в
разсъжденията относно въвеждането на нова защита в бъдеще е
необходимостта от модернизиране на системите за образование и
обучение и от разширяване на програмите за учене през целия
живот с цел улесняване на по-голямата професионална мобилност и
решаване на проблемите, свързани с несъответствията между
търсенето и предлагането на умения.
5. ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
Отношението между сектора на образованието и
физическата активност има три различни аспекта:

физическо възпитание в училище;

физическа дейност в населените места (например
спортни клубове);

образование и обучение за физически треньори,
наставници и здравни специалисти.
Водещо място в откритите официални страници заема
позицията за насърчаване на физическа активност в училище.
Социалната среда в училищата и спортните клубове е важно място
за увеличаване на свързаните със здравето физически дейности на
деца и млади хора. Приема се, че водещите заседнал живот деца и
млади хора показват признаци на проблеми с обмяната на
веществата, например натрупване на сърдечносъдови рискови
фактори. Тази група от деца и млади хора постоянно нараства в
много държави на ЕС. От една страна тези деца и млади хора често
се представят слабо в състезателните спортове, а от друга страна
спортните организации често не предлагат подходящи програми
освен традиционните си състезателни спортни дейности.
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6. СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА СЪВРЕМЕННИЯ
СПОРТ
Научните изследвания, както и европейските програми през
последните години доказаха, че един от най-негативните продукти
на научно-техническия прогрес е намалената двигателна активност
(хиподинамията), която постепенно се превръща в бич за
съвременното цивилизовано общество. За решаването на този
глобален, социален
за човечеството проблем е необходима
качествена преоценка на исторически формиралите се представи за
начина на живот като социологическо понятие и координираните
усилия на цялото общество. Целеви изследвания на ЮНЕСКО и
други научни институти доказват, че един от най-мощните фактори
за борба с възникналите проблеми е широкото навлизане на
физическите упражнения и спорта в бита на хората като основни
компоненти на съвременния модел за здравословен начин на живот в
най-широкия смисъл на това понятие, т.е. като състояние на пълно
физическо, психическо и социално благополучие, а не само като
наличие на болестно състояние.
Следователно една от основните социални визии на физическото
възпитание и спорта в съвременното общество е тяхната
биоадаптационна и психорегулативна роля, която осигурява на
индивида необходимата му степен на двигателна активност за
пълноценна изява във всички сфери на живота.
7. СОЦИАЛНИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА
ФЕХТОВКАТА
„…Поглеждаш оръжието си и виждаш ръката си , гледаш
през маската и виждаш света подреден, сваляш я и нещо ти
липсва. Разкачиш се от апарата и не можеш да се отървеш от
натрапчивото чувство, че нещо си забравил, изпуснал, оглеждаш се
да не би да ти е изпаднало нещо….“
П. Христов клуб Флеш – М
Ако приемем, че фехтовката е вид борба между двама души,
която представлявала дуелиране с оръжия като саби, ножове и
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мечове и, че названието „фехтовка“ произхожда от времето на
рицарите, когато се е формирало отбранителното умение на хората
става ясно, че основната социална потребност от фехтовката е била
начин на самозащита и оцеляване. И, ако фехтовката е служила за
решаване на спорове, то в последствие тя се трансформира в спортна
дисциплина и вид изкуство. Идеята на всяко бойно изкуство е
хармонията. Някои казват, че фехтовката е интердисциплинарен
спорт, защото не се развива само в една посока. Не е достатъчна
само бързина или издържливост, а трябват още компоненти като
сила, прецизност, креативност и др. Достигайки висшата степен на
владеене на фехтовката се изисква ум, логика, бърза мисъл, усет за
момента, усет за противника. Това предразполага всестранното
развитие на фехтовачите през целият им състезателен живот.
В нашето съвремие срещаме сравнението, че „Фехтовката е
физическата игра на шах".
Многобройни исторически свидетелства доказват, че
корените на този древен спорт са още в дълбока древност. Едно от
първите доказателства датира от 1370 г. пр. н. е. и се намира в
Египет в гробницата на Хруфа.
В древна Гърция се е ползвало оръжие, подобно на шпагата,
което било мушкащо и сечащо. В Римската империя на особена
почит е било владеенето на хладно оръжие, което е предопределяло
големия брой „преподаватели“, т.нар. доктори на оръжието [Петков,
Кр., 2013].
Началото на съвременната фехтовка е поставено през 15 век,
когато в Испания вече се създават първите наръчници по фехтовка.
В българската литература Красимир Петков отправя широк поглед
във времето и отбелязва развитието и в Италия по това време, където
приемали вече фехтовката като изкуство и наука. Катерина Медичи
дава възможност на майсторите от Италия да предадат опита си във
Франция и да положат началото на фехтовалната академия, като покъсно се дава възможност и за присъждането и на титли. Погледите
към Германия и Англия разказват за организации практикуващи

23

фехтовка. Въвеждането на „рапирата“ свързваме със XVII век Франция и новите правила на игра, атаки и защити.
След освобождението на България през 1878 г. и с появата
на гимнастическите дружества, фехтовката търпи своето развитие.
Кр. Петков дава сведения за Народното гимнастическо дружество
„Орел“ в Пловдив, за първия учител италианецът Браньони през
1894 г. и за появата на „Правилник по фехтовка“. Чуждият опит
помага на българското фехтовално дело с учители от Франция,
Италия,Чехия и Швейцария.
За начална дата на фехтовката в град Шумен се приема
месец август 1951
г. когато ВКФС (Върховен комитет на
Физическата култура и спорт) в гр. Шумен е изпратен инструктура
по фехтовка Иван Минчев да проведе едномесечен курс за
инструктори-треньори. В спортна зала „Юнак” 10 – 12 младежи
участват в обучението. Сред тях са Николай Генов, Левон Такворян
и Стефан Бобадов. Оръжията с които са тренирали са били старите
оръжия на големите софийски отбори, а костюмите за игра са се
шиели от местните шивачи.
Създадено е дружество „ Панайот Волов”. Първи хоноруван
треньор в гр. Шумен е Димитър Ангелов до м.април 1957 г., след
което в обучението по фехтовка се включва и Яким Лилков. Година
по-късно се включва и Ангел Бойканов също преподавател по
физическо възпитание в града.
Отборът на дружество „П.Волов” (Яким Лилков, Левон
Такворян Симеон Даалиев и Ангел Бойканов) на републиканско
първенство за мъже на рапира и шпага през април 1958 г., се класира
на второ място и на двете оръжия. Тези състезатели оглавяват
челните места и на последващите състезания и са част от
националния отбор на България.
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ДФС ” Панайот Волов”
Безспорно водещата роля на субекта-спортист тук, която се
проявява в цялата човешка теоретическа и практическа дейност, е не
само в творчеството, разбирано в тесен смисъл на думата, и трябва
да се обоснове със субективния идеализъм. „Субектът е част от
природната и обществената действителност и е най-активната
нейна част. Като такъв той може да разполага и разполага със
всички „права“, с които разполагат останалите материални
обекти.“ [Такворян, Б., 2016, с.45]
Направените наблюдения и констатации сред децата в
детско-юношеска възраст занимаващи се със спорта фехтовка
категорично доказват нейния принос в изграждането на стабилна и
концентрирана психика и благоприятното въздействие върху целия
организъм на човека - на физиологично, биохимично и структурно
ниво.
Наблюдава се изработено умение за социална интеграция,
взаимодействие и умело общуване с други деца. Младите спортисти
изграждат базови принципи за комуникация и социализация. Ясно се
разграничава значението на фразите: „ти печелиш“, „аз печеля“,
„честна игра“, „равен старт“, „равни условия“ и др.
Опитът ми като треньор по фехтовка през последните 7
години е богат и всестранен. Провокиран от научни наблюдения и
констатации ми дава основание да твърдя, че децата фехтовачи от
възрастова група 9-16 години имат творчески заложби и
всестранни интереси. В повечето случаи изборът на този вид спорт
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е направен с помощта на родителите, а самите те по-късно, когато го
опознаят проявяват интерес и желание да го практикуват и допълват
с други извънучилищни форми на работа. Потвърждава се една от
тезите, че качествата, които развива спорта фехтовка влияе върху
интелекта, неговия мироглед и засилва интереса към нови поприща.
Участващите
проявяват интерес към сферата на
изкуството и техниката. В период от 7-10 години са наблюдавани
40 спортиста в детско-юношеска възраст. С по-изявени творчески
заложби момичета и с почти равен резултат и момчета. Всички са
възпитаници на училища с хуманитарен профил, училища по
изкуства, езикови и математически гимназии. И въпреки
натоварената им учебна програма тяхното свободно време е било
изцяло заето със спорт, изкуство и други културно-образователни
дейности. Самостоятелният избор за извънучилищно неформално
образование е свързан с изобразителното изкуство, музика,
театрално изкуство, авиомоделизъм и т.н. Анализът от
наблюдението на проявите на тези спортисти показва, че всички
тези, които включват изброените занимания са със по- висок спортен
резултат в тяхната кариера.
Например:
1. Тео на 9 г., който е изявен във фехтовката със ловкост,
точност, бързина и съсредоточеност, посещава и извънучилищни
занимания по авиомоделизъм с успех.
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2. Паола на 18 г. се занимава и с уроци по рисуване и т.н.

3. Алекс на 12 г., изявена във фехтовката със
последователност, дисциплина, самообладание и работа в екип,
посещава извънучилищни занимания по театрално изкуство.

4. Ани на 11 г., проявяваща във фехтовката воля,
решителност, чувство за ритъм, допълва времето си с уроци по
пиано;

Посочените случаи ми дават основание да приема, че
фехтовката развива мисълта, креативността и социалните умения в
детско-юношеска възраст, като водещ е интелекта и непоколебимата
концентрация и наблюдателност. Духът на спортсменството и
честната игра са неразделна част от него. Оцелявайки през вековете
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фехтовката изгражда и разширява своите социални функции, като
съюзник в човешкото съществуване. Адаптирайки се към „вълната
на промяната“ намира място и популярност
като спортна
фехтовка, сценична, историческа и национална.
За съдържанието на съвременната фехтовка може да се
разказва много и се наблюдава разнообразна методика на
преподаване. Спортно единоборство, изразяващо се в двубой срещу
противник със спортно хладно оръжие при определени правила.
Състезателите се борят до постигането на победа, използвайки
своята техника, тактика, физика и психика, като вплитат всичките си
умения и възможности за победа. Фехтовката е в групата на
спортните единоборства. Прието е, че практикуването и е свързано с
боеви действия, упражнения и индивидуални уроци и свободни
боеве, които в този дисертационен труд доказваме, че могат да
доведат до формиране на психически и физически качества и този
спорт има социално –педагогическа функция, успешна за
себеизявата на личността. Системата от разнообразни физически
упражнения, дава големи възможности в различните педагогически
и психологически търсения. За постигането на успехи предпоставка
е добрата предварителна подготовка. Успяват издържливите,
физически и стабилните психически състезатели. Тези, които
успяват да не издават своите чувства и емоции.
СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И МОТИВАЦИЯ ЧРЕЗ ФЕХТОВКА
Социално–педагогическите аспекти на спорта са градивната
част на успешната му функция. Търсейки своите детайли този
дисертационен труд разглежда и проблема мотивация. Онази част
от човешката психика, която е нужна за реализирането на някаква
желана промяна в начина на живот, поведение или социална изява.
Тази социална изява, която търсим и се опитваме да докажем.
„Проблемът за мотивацията и за мотивите на поведение е един от
основните проблеми в психологията. Мотивът е съзнателно
отражение на бъдещето на основата на използването на опита от
миналото. Мотивацията при физкултурната и спортната дейност се
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определя както от вътрешни, така и от външни фактори, които се
променят в хода на спортната кариера. [Шабански, 2014]. В
българската
научна
литература
е
феномен
описаното
експериментално наблюдение на Филип Шабански. В теоретичната
разработка се регистрира уникален дългогодишен опит, като
състезател, треньор и преподавател.
Позволявам си да се позова на резултатите от това
изследване, тъй като те са доказателство и по разглежданата тема.
Българския опит в областта на треньорската дейност по фехтовка е
голям, но теоретично можем да се позовем на малко автори.
Изследването е проведено през периода 2011-2013 г. и включва три
етапа. С цел е да се установи мотивацията на младите фехтовачи.
Особено успешен се оказва методът на констатиращия експеримент,
който се провежда в естествени условия.
ФАКТОРИ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА
НЕФОРМАЛНО СПОРТНО ОБРАЗОВАНИЕ
Формирането и развитието на личността протича по
многообразни начини и направления, но винаги при участието на
различни фактори – идеологически, социокултурни, икономически,
психологически, педагогически и т. н. В различни сфери на науката
отдавна се провеждат изследвания, целта на които е да се установят
постоянно действащите обстоятелства, условията и отношенията,
които имат определящо значение за оптималното развитие на
личността още от най-ранна възраст, за намиране на тяхното място в
цялостната структура на възпитателната система. От съществено
значение за реализиране на задачите на образованието е
установяването на тяхната система, структура и взаимодействия.
За изясняване на факторите и условията, които влияят върху
формирането и развитието на личността в системата на
неформалните спортни дейности в детско-юношеска възраст (които
са обект в настоящото изследване) е необходимо преди всичко
теоретичното им разкриване в психолого - педагогически аспект. От
своя страна практическото им установяване е необходимо за
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разкриването на нови технологични решения и при реализирането
им.
Понятието „психологически фактор” се разглежда в
различни аспекти, но най-често обобщено, като причина или
движеща сила на процес, определящ неговия цялостен характер или
само на отделни негови черти. Използва се и за обозначаване на
съвкупности от психически свойства на отделни индивиди или на
социални групи. Според А. А. Люблинска (1978) факторите са
постоянно действащи обстоятелства, които имат съществено, даже
определящо значение за изучавани феномени.
При определяне на същността и структурата на
психологопедагогическите фактори анализите на авторите се
основават на експериментални разработки в различни сфери на
човешките дейности. От това произтичат някои различия в
позициите им. Но най-често тези различия се отнасят до
класификацията по значимост на компонентите, които се определят
като „водещи”.
В зависимост от сферата на най-пряко въздействие
факторите традиционно се обособяват в отделни групи. За да се
избегне тяхното противопоставяне се прибягва до различни
класификации и разграничаване в различни аспекти. Така например,
в психолого-педагогически аспект при учебната дейност найсъществените фактори са вниманието, паметта, мисленето,
въображението, емоциите и някои от социално-психологическите
феномени.
Според някои автори, факторите следва да се обособяват в
две основни групи. Към първата – т.нар. „природни” или
„биологични” фактори посочените автори съотнасят на първо място
заложбите (онаследените възможности за изпълняване на различни
видове дейности, а при тази разработка и на онаследената
чувствителност към спорта), върху основата на които се формират и
развиват различните способности на човека – в случая – физически,
и общите анатомо-физиологични механизми.
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Във втората група фактори, наречени „социални” са тези
фактори, които предизвикват и стимулират активността от страна на
личността. Към тази група се анализира и средата като фактор при
формирането на отделните психически феномени. В това
направление социалните фактори разглеждам главно като спортна
среда, спортна зала и предизвикване на спортна активност от страна
на самото дете.
В зависимост от социалната институция, в която се извършва
процеса на социализация също се определят няколко групи фактори.
Между тях традиционно авторите включват семейството и
различните учебни и културни институции. Такова групиране на
факторите е доминиращо в сферата на педагогиката. Традиционно
и тук факторите са класифицирани в две групи, но определени като
вътрешни (свързани с мотивацията, с нагласата за съответните
дейности) и външни, които са детерминирани от особеностите на
усвояването на учебния материал, от характера и технологиите на
заучаването му.
В сферата на социологията David B. Brikerhоff (1985)
анализира факторите (т.н. от него „агенти”) за цялостното развитие
на личността. Изведената върху основата на кратък исторически
ракурс по проблема класификация по същество не се различава от
дадените в посочените по-горе педагогически разработки.
Многократно проблемът за факторите и условията които
влияят на спортното развитие е разработван и в сферата на
спортната психология, спортната педагогика, но същевременно,
твърде разнопосочно и повърхностно. Не е разкрита и определена
тяхната цялостна система.
Въпреки, че много автори посочват семейството и
семейната среда, училищната среда като един от определящите
фактори за спортното развитие, все пак са нужни експерименти и
доказателства. Това по-скоро е твърде механично пренасяне на
някои общопедагогически становища. Безспорно, важно е
значението на социалното обкръжение и на активната спортна среда
като фактор за спортно развитие, но не може да бъде единствено
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решаващото, а в литературата са описани и много примери за
достигнато значимо, дори професионално спортно развитие на
личности, израснали в семейна среда с незначими, или дори
липсващи спортни интереси.
Спецификата на изследваните феномени включва
формирането и на вътрешни механизми за саморегулиране на
дейностите. Така, достигайки до определено равнище на социално
поведение, т.н. социална зрялост човек съзнателно и планомерно
осъществява работа „над себе си”, сам възпитава и формира
необходимите за жизнената му дейност качества, т.е. навлиза в
сферата на самовъзпитанието. Това дава достатъчно основания, да се
приеме, че освен посочените вече формални фактори,
самовъзпитанието независимо от възрастта също е съществен
фактор. То е и личностно значим процес на самоусъвършенстване.
Собственото битие на личността при него е обществена дейност. Тъй
като това, което човек сам прави за себе си, респективно прави и за
обществото в което живее.
Изброените до тук фактори независимо от порядъка в който
са дадени, от групирането и класификацията им, от формалното им
съотнасяне към един или друг вид, макар и в различна степен на
пълнота при анализирането, присъстват почти неизменно във всички
разработки на посочените вече автори. Поради това за тях се приема
определението формални (традиционни). Това са семейството,
училището, групите (общностите) на връстниците, културата,
спорта, мас-медиите, религията. Но в сложните нови, съвременни
условия на живот, при рязко понижената роля на семейството, при
настъпилите значителни промени във възможностите, с които
разполага съвременното българско училище, както и от
популярността на някои нови средства за масова комуникация, на
преден план излизат нови приоритети, а следователно, и нови
функции, фактори и условия за спортни дейности.
Това от своя страна означава, че освен традиционно
определените, влияние оказват и редица други фактори, които може
би поради това, че твърде често остават извън полезрението на

32

повечето от авторите, или пък само се маркира наличието им са
наречени „неформални” (нетрадиционни). Те обаче също имат
своето особено важно, (а в много от случаите дори съществено)
място и значение. Между тези, неформални фактори при
формирането на личността много автори определят и спорта. По
степен на значимост то може да бъде един от водещите фактори
дори при цялостното формиране на личността, но при условие, че
добре и правилно са оценени и използвани неговите иманентни
възможности.
При определяне на семейството като един от най-важните
формални фактори няма съществени различия в мненията на
отделните автори. Доказателствата за степента на значимост на
семейството са търсени многопосочно. Установено е, че при
отсъствие на семейството се нарушава дори цялостното (физическо,
психическо и интелектуално) развитие на индивида.
Влиянието на семейството може да се проследи при
изучаването на биографиите и на много от българските спортисти.
Но има и много случаи за достигнато значимо, дори
професионално спортно развитие на личности, израснали в семейна
среда с незначими или дори липсващи спортни интереси. Това би
могло да означава, че спорта в семейството е важен, но не
решаващ фактор.
При съвременните семейства процентът на родителите,
които системно непрофесионално търсят контакти със спорта, или
поне обръщат внимание на спортното развитие на своите деца е
твърде малък. Вече дори традиционно „спортуващите” семейства са
рядкост.
Училището задължително предава знания и формира умения
извън семейството. Главният аспект в схващанията за смисъла на
училищното спортно възпитание и образование трябва да се свързва
на първо място със социалната реализация на личността и с всички
аспекти на социалното функциониране на спорта, с осигуряване на
предпоставки, за да може бъдещият пълноценен член на обществото
да се ориентира свободно в спортната действителност, да проявява
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максимална избирателност и целенасоченост в потока от
разнообразни спортове.
Друг твърде съществен и мощен фактор за социализация на
личността
са
средствата
за
масова
комуникация.
Разпространението на тези средства – периодичен печат, интернет,
кино, радио, телевизия, съществено променят живота на обществото
през ХХI век. Тези средства позволяват приобщаване към
достиженията на световната култура на широки слоеве от
населението, които по-рано практически не са имали достъп до тях.
Един от видовете комуникация е художествената. По
същество това е функциониране на изкуството в обществото, в
процеса на който то встъпва като специфична художествена дейност
и средство за общуване, чрез което хората посредством изкуството
усвояват художествени културни ценности.
Фактор за спортното възпитание и образование на личността
е и религията. Самата тя е част от социалния живот на обществото.
Религиите на едно общество са част от културата му.
Преобразования внасят новите информационни технологии
във всички области на познанието и по-широко погледнато – в
съвременния обществен живот, в това число – в сферата на
образованието – от една страна, и от друга – и в сложните процеси
на съвременното развитие на спорта в началото на ХХІ век.
Спортната педагогика чрез тях се изправи пред сериозни
предизвикателства.
ТРЕТА ГЛАВА
1. ФАКТОРЪТ – СПОРТНА ЗАЛА. МЯСТО ЗА
ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ И СОЦИЛИЗАЦИЯ
Ще разглеждаме спортната зала, като социално
пространство, което събира, както непосредствени, така и
опосредствени отношения между различните спортисти. Тези
отношения са социализиращия фактор. Отношенията, предполагащи
непосредствен контакт (взаимоотношения с треньор, колектив,
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съдии и др.) определяме в този дисертационен труд, като фактори от
първи план, които оказват непосредствено влияние на спортиста.

За изучаването на тези отношения е използван
метода на включеното наблюдение за период януари 2016 г. до
януари 2018 г. в спортната зала по фехтовка (период за работа на
докторанта). Резултатите от наблюденията бяха вписвани в
протоколи-дневници. Ръководихме от няколко
принципа:
квалификацията на треньорския състав –

Старши треньор - треньор завършил Национална
Спортна Академия „Васил Левски, категория Национален съдия,
Национален състезател и многократен Републикански шампион
Николай Янков Николов-стаж – 10 години;

Младши треньор - Симеон Василев Чепишев
завършил треньорски международен курс – Международна
федерация по фехтовка FIE, Национален състезател и шампион на
България;

Младши треньор - Паола
Галинова Пенчева
състезател на клуб „Волов“, международен курс – Международна
федерация по фехтовка FIE, шампион като състезател на клуб
“Волов“;
 техническите съоръжения - състезателни пътеки,
спортен инвентар, оръжия, спортни екипи, маски,
уреди за отчитане на резултатите, огледала,
тренажорна стена;
 график за тренировки в активен състезателен сезон
шест пъти седмично , както следва – понеделник,
сряда и петък сутрин от 9.00 - 11.00 часа вторник,
четвъртък и събота от 17.30 – 19.30 часа, като се
редуцира според учебните занятия.
Общата численост на спортистите посещаващи тези
тренировки по фехтовка са 60 фехтовача. Делението е на принципа –
напреднали и начинаещи, като възрастовия състав е от 10 години до
18 години.
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В залата има снимки на успели спортисти, сцени от боеве,
които могат да вдъхновяват детската психика, но примерът е
факторът-треньор, който работи със спортиста всеки ден, дава
съвети, близо е до теб по време на състезания и е най- силно
застъпен. Треньора знае кой има дадености и по-голям опит в
общуването и кой има нужда от подкрепа в това отношение. По
резултатите от изследването съдим, че анонимната типизация не е
значима за спортната социализация на новозаписаните
(начинаещите). От споменатата литература разбираме, че се
определя типизация за определено социално взаимодействие, което
произхожда между социалните партньори и може да премине в
противоречива рамка в ежедневието. Отбелязва се, че типизацията
може да се видоизменя, коригира или напълно да се променя.
Когато сме изправени в ситуация на наблюдение разчитаме
действията като показатели за поведение спрямо ролите в спортната
зала. Важна роля в процеса на спортната социализация оказва
взаимодействието с опитния спортист и носителя на определени
ценности в залата. Той е пример за поведение, поза, стойка, изказ и
модел за общуване. Повечето начинаещи приемат това, като
наблюдават примера вътре в групата. Най-очевидно неизказани
правила могат да се научат само от разглеждането на поведението на
старши фехтовачи, които отдавна са ги възприели и се придържат
към тях като не ги забравят, а ги разчитат само в един случай,
когато те са нарушени.
2. СПОРТНАТА СУБКУЛТУРА И КУЛТУРАТА НА
ФЕХТОВКАТА В КОНТЕКСТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Фехтовалния свят има пълното право и възможност да се
нарeче субкултурен, тъй като приема всички необходими качества и
признаци. Влиянието на фехтовалната субкултура на спортиста
може да се разглежда като един от механизмите на социализацията
чрез спорт съдържащ в себе си съответстващите ценности и норми.
Този механизъм
наричаме идентификация предполагаща
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усвояването на типизацията, възпроизводството на матрицата за
поведение и ритуализацията на действията.

Идеята на израза „голямо семейство“ популяризира
спортната социализация, ускорява процеса на адаптация и го прави
по-безболезнен. Това е важно, когато младия човек се чувства част
от екипа и е поддържан от треньора си още от първите дни на
обучение и започва да се идентифицира с тази група.
Важен аспект от представянето на интернет страницата е
представянето като „едно семейство“, манипулирайки човешките
ценности като приятелство, взаимна подкрепа. Наличието на
морални правила и дори клетвата на клуба ни разказва за
утвърдените стойности на този свят. Говорейки за света на
фехтовката дисертацията не може да бъде безпристрастна, поради
факта, че дисертанта е участвал в тези практики. Необходимо, е да
си представим, че сме на мястото на спортиста и да чувстваме
това, което той чувства, да влезем в препълнената зала със
спортисти.
ИНТЕРВЮ
Биографични данни на интервюирания -местожителство,
стаж като треньор, постижения в спорта като треньор:
1. Атанаска Найденова Найденова - гр. Пловдив, Треньор
в ССКФ „Пловдив БГ” от 5 г.
2. Йосиф Красимиров Ангелинов -18 г. треньорски стаж,
живее и работи в Лондон.
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3. Николай Янков Николов - в гр. Шумен, 10 години стаж
като треньор, завършил НСА;
4. Паола Галинова Пенчева - живее в Лондон, инструктор
по фехтовка.
5. Симеон Василев Чепишев - в гр. Шумен, инструктор по
фехтовка.
6. Георги Стоянов - в гр. Варна - треньор по фехтовка.
7. Ивайло Воденов - завършил НСА, гр. София - треньор по
фехтовка, треньор на националния отбор по сабя.
1. На каква възраст /според вас/ може да започнат
тренировки по фехтовка?

7 години е добра възраст за въвеждане в спорта, но
сериозни занимания(състезателни), могат да започнат и в понапреднала възраст;

На 10-год. възраст;

На 5-год. възраст;

Според мен едно дете трябва да започне да тренира
този спорт в по-напреднала възраст- 11-13 год., тъй като това е
спорт, който изисква малко по-голяма задълбоченост в
комуникацията между треньор и състезател, както и индивидуални
разсъждения на пътеката. Дори считам, че ако детето е минало и
през други спортове и са създадени задължителните качества като
сила, бързина, координация и други, за треньора е още по-лесно
детето да бъде въведено в спецификата на спорта;

Според мен могат да се занимават още от 12 год.
възраст, защото желанието на децата тогава за спорт и то различен е
много голямо и възприемат по-бързо, под формата на фехтовални
игри;

Според мен могат да се занимават още от 6 год.
възраст, защото могат да възприемат по-бързо, под формата на
фехтовални игри;

Според мен на 9 год. възраст. Организма на децата е
достатъчно развит;
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Според мен подходящата възраст за занимания с
фехтовка е около 8-9 г.
2. На каква възраст реално започват да се занимават с
фехтовка?

Започват на 6 год.;

Между 10 и 13 год.;

На 10 год.;

На 10 год.;

Обучението по основи и техника на фехтовка
започват от 8-9 г. в игрови форми и ситуации. Увеличаването на
фехтовалните занимания зависи от индивидуалните умения и
физически данни на децата. Според мен около 10год. е подходящ
период;

Реално се записват на възраст 9-10 годишни и то
основно подтикнати от родителите си;

Седемгодишна възраст.
3. Има ли разлика в заниманията за начинаещи и
напреднали?

Да, има. Разликата е в самите упражнения;

Да, съществени;

Да. Разликата е във физическото натоварване и
степента на сложност на упражненията;

Има огромна разлика. Начинаещите се занимават
основно
с общофизически упражнения, правилознания и
подготвителни специфични фехтовални упражнения за подготовка
за състезания. При напредналите се поставят конкретни цели и
задачи с цел подобряване техниката на всеки един поотделно, а
според цикъла при състезанията, се определят периодите за
физическата подготовка, издръжливост, сила, бързина, техника и
др.;

Има. На начинаещият му представяме фехтовката
като спорт и игра, а на напредналия тренировъчният процес е
насочен към постигане на спортни отличия;
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При начинаещите обикновено се тренира чрез повече
групови упражнения, докато при напредналите се набляга на
индивидуални упражнения и уроци;

Тренировките за начинаещи и напреднали се
различават по време, интензивност, сложност на задачите, скорост
на изпълнение и методи на работа.
4. Как се изразяват и какво включват вашите отношения
с начинаещите?

В началото са предимно опознавателни, старая се да
им привлека вниманието и да се забавляваме;

Изграждане на приятелски отношения и доверие;

Първото впечатление е най-важно, детето трябва да
се влюби в спорта от първия момент или наблюдението на един бой
на напреднали състезатели, създава силно впечатление в току що
записалото се дете. Следващото, което трябва да разбере е, че
треньорът му е приятел и обикновено се започва с обръщението му
към него, което не е в учтива форма, а в умалителна /тренер, бате
Ники и т.н/. успоредно с това се изгражда и чувство на респект
/казаното от треньора трябва да се изпълни на 100%/;

Работи се най-вече за мотивацията и основни
движения;

С въвеждането им трябва много добре да се обяснят
основните стъпки във фехтовката, и тъй като това означава доста
повторения и адаптиране към изпълнение на сложни движения, е
важно да се изпълняват чрез интересни упражнения, за да не
изгубим вниманието им.

Старая се първо да им е забавно.

Стремя се да ги предразположа и мотивирам за
занимания с фехтовка. Научвам ги на правилата в клуба. Опитвам се
да изградя екип и среда, която да им носи радост и удоволствие от
тренировките. Избирам емоционални игри и начини да им покажа
колко е красив спортът фехтовка.
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5. Бързо ли начинаещите се адаптират?

Адаптацията и напредването на децата е
индивидуално детерминиран процес. Силно е зависим от
индивидуалните качества и способността за проява на тези качества.

Въпрос на индивидуални характеристики;

Да;

Зависи от детето, както и от това как биват приети от
отбора,

в който са решили да тренират;

Зависи от нагласата на детето;

Като изключим открития талант, децата които са
минали през други спортове /индивидуални/ се адаптират по-бързо;

Всеки различно се адаптира, това е индивидуален
спорт.
6. С какви проблеми се сблъскват?

В началото срещат трудности с организацията на
времето си. Затрудняват се от координационните упражнения и
упражненията за усвояване на фехтовалните придвижвания и
техника;

Както споменах във въпрос 5.
при първите
тренировки упражненията могат да бъдат доста уморителни и
трудни, и може би не толкова интересни, колкото нещата, които
напредналите правят. Ако начинаещи преминат през този период без
да се отказват след това нямат проблеми;

Най-вече с координацията и грешната представа за
спорта.

Първото което си мислят, е че оръжията трябва да се
сблъскат;

Липса на стимул и сериозно отношение към
тренировъчната дейност;

Не мисля, че имат съществени проблеми;

Основният проблем е минаването на „сухата”
материя или това са правилознанието, основни принципи за участие
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в боя, заучаване на похватите-придвижвания, защити, ответи,
мушкания, след започването на състезателните боеве се разкрива
красотата на спорта и едва тогава се усеща постигнатия резултат от
сухите тренировки;

Усвояване на техническите прийоми в спорта.
7. Каква е вашата система за поощрение, наказания и
провинения при тренировките?

Ако в общите тренировки, някой нарушава реда,
което влияе на цялата група, то той обикновено бива наказан пред
останалите (с правене на допълнителни упражнения);

Индивидуални похвати за отделните личности:
вербално поощрение на целеустремените и показващи резултатност,
посочване и анализ на грешките в действията на останалите;

Поощренията и наказанията са основни принципи в
отношенията, по този начин се подчертава личното отношение към
всеки един, обикновено те са словесни;

Поощрявам децата с малки подаръчета- ръкавица,
шнур или клинок. Наказанията са допълнителни физически
упражнения;

Има вътрешен правилник. Словесно поощрение. При
първо провинение -5 мин. на пейката, при следващо-отстраняване от
тренировка;

Похвалата и посочването на постиженията и добрите
прояви, действат мотивиращо, посочването на отрицателните черти
и прояви винаги трябва да бъдат посочвани по-възможно най-не
накърняващ достойнството и самочувствието на децата, урокът
трябва да бъде градивен;
8. Как протичат отношенията между старши и младши
спортисти?

В хармония и баланс;

Обикновено големите помагат на малките, понякога
оставям някой от големите да ръководи част от тренировката
(загряване, придвижвания, разтягане). Целта е големите да поемат
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отговорност. Понякога се уча от големите деца, защото те обясняват
на начинаещите на близък и достъпен за тях език. Има редки случай,
когато някой от по-големите да опитват да се държат надменно и
неподходящо с малките, за което получават наказание и
предупреждения. Тези случаи са рядкост;

Обикновено се наблюдава приемственост от големи
на малки. Ако отборът е сплотен, те си помагат и старшите
спортисти помагат на треньора в с тренировъчния процес;

Помагат си взаимно;

Не се допуска да има взаимоотношения;

При изграждането на колектив възрастовите бариери
падат, по-големите проявяват загриженост към по-малките, а
вторите следват техния пример;

Приемствеността е много важна за този спорт,
старши състезателите обикновено са пример за подражание и тези
отношения изграждат стила на игра на даден клуб. Обикновено
треньора създава тези отношения, като обединява различните
възрастови групи и половете при изпълнението на поставените
задачи по време на тренировка;
9. Отговаряли ли сте на лични въпроси на спортистите?

Да случвало ми се е;

Да. В малките градове отношенията са по-лични, и
обикновено треньора е първи приятел;

Не. Избягвам да имам лични взаимоотношения;

Не, не съм получавал такива;

Не;

Обикновено в отношенията в средата на един
спортен клуб е изключително трудно да разграничиш лично от
социално пространство, да, отговарям;

Отговаряла съм, но зависи от контекста и
ситуацията. Мисля, че е има допустими лични въпроси и отговори и
понякога е необходимо да се скъси границата между треньор и
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състезател с цел изграждане на доверие, но трябва внимателно да се
подбират темите и степента на сближаване;
10. Говорили ли сте за принципите на честна игра?

Да, обикновено най-честите причини за водене на
такива разговори се случват преди състезания;

Да, но винаги възникват въпроси, защо този
състезател направи така, така не е честно и т.н.;

Да. За мен е като закон, но и победата е важна;

Да. Това е една от основните ни теми в началото;

Ежедневно;

Играта е игра тогава, когато в нея има правила, а те
почти винаги са свързани с честно отношение и взаимоотношения;

Обсъждаме спортсменските принципи и прояви.
Опитвам се да ги приучвам в тези принципи.

11. Какви навици придобиват?

Опитвам се да ги науча на лоялност към екипа, да не
са дребнави и да не гонят победата с хитрости;

Основното, което разбират за честната игра е, че ако
я следваш и си коректен, ще си по често победител и уважаван,
отколкото една постигната победа с нечестна игра;

Принципност, уважение;

Уважение към противника и неговите качества,
взаимно уважение, уважение към длъжностните лица, ангажирани
със спортните прояви;

Фехтовката е субективен спорт и се научават, че
могат да се получават грешки,
е важно винаги да има
спортсменство;

Хъсът и борбата траят, докато тече състезанието и
боя, след това е нужно колегиалност и подкрепа, с идеята, че всеки
може да бъде в ролята на победител или победен в една честна игра.
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12. Каква роля играе съревнованието?

Изгражда желание да надмогнеш себе си;

Ражда по-добри резултати;

Изгражда състезателен дух който е полезен и в
живота;

Подготвителна житейска част за това, което следва
извън спорта;

Различни са емоционалните реакции по време на
състезания. Една част от децата се амбицират, други се плашат,
трети не успяват да влязат в състезанието;

Състезателна и желание за победа;

Чрез участията си в състезанията, децата разпалват
чувството си за победа и желанието си да се развиват и стават подобри.
13. След какъв период от тренировки могат да започнат
да се състезават?

6 месеца;

Зависи от развитието на спортиста, обикновено след
около година тренировки;

Количествения показател е различен за почти всеки
състезател. Някои напредват много бързо, и бързо натрупват
качества, за други е необходимо повече време преди да са готови за
състезания. Но този показател не е определящ за развитието в етапа
на напредналите;

По преценка на старшия треньор;

По скоро не количеството, а периода време, с цел
възприемане и осъзнаване на видяното и наученото.

Поне след 6 месеца;

След 5 месеца;

Строго индивидуално за всеки един състезател.
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14. Има ли при фехтовката предмети, атрибути и
термини, които да създават?

Да, има любими части от екипировката, с които те се
чувстват по-добре емоционално;

Екипировката им изгражда навици за прилежност,
приемственост;

Оръжието, мишената;

Повторението на фехтовалните елементи чрез
упражнения;

Самото участие на състезание изгражда много
навици, като първо е чувството за принадлежност към личните
вещи-рапира, маска, ръкавица. Задължителният поздрав към
противника и съдията, изграждат навици за култура.

Терминологичният речник е задължителен в речта на
всеки един състезател, усвояването на отделните понятия е важно
условие за практическата дейност;

Фехтовачите се научават да се грижат и поддържат
екипировката си. Избират си тип на дръжката на оръжието, е удобна
за тях. Научват фехтовални термини и фехтовален „жаргон”, те им
помагат да се разберат с треньорите си по време на боя, когато
треньорът за кратко време трябва да даде адекватни указания;
15. Какъв е процента на отпадналите и какви са
причините за това?

50 %;

90 %-липса на забавност;

В детско-юношеска възраст процента не е голям, тъй
като практикуващите са се запознали вече със спорта и са го
харесали. Обикновено процента на отказалите се е в периода на
сухата материя или след юношеска възраст, където нещата стават
много професионални - 20% отпаднали;

В моята практика отпадат около 30%. Основната
причина е липсата на мотивация за тренировки, а следващата е липса
на навици за организация на времето си. Трета причина е финансова;
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Неустановена величина, която варира, а причината
се корени най-вече в промените, свързани с израстването и
преминаването през периода на пубертета, характеризиращ се с
липса на ясно становище по отношение на интересите им-50%;

Обикновено начинаещите се отказват поради не
справяне с упражненията и липсата на воля за преодоляване на
трудностите-около 30%;

Около 10%, поради несправяне и нежелание;
16. Прилагали ли сте задачи, които да развиват
творческите способности на спортистите?

Да, казуси и интерактивни игри;

Да. Сценарий за всеки по отделно;

Не, все още не съм;

Обикновено при упражненията за специфична
физическа подготовка ;

Поставям им задачи в игрови или фехтовални
ситуации- да намерят най-прекия път, най- бързото решение,
подходящата дистанция или подходящото действие;

Творческите им способности се изявяват най-вече в
изпълнението на задачи, където има условия.
17. Какви методи използвате за тази цел?

Игрови метод, словесен, демонстрация;

Иновативни подходи целящи овладяване на знания и
умения;

Зависи от умението което искам спортистите да
усвоят;

Не съм използвал;

Състезателния метод;
18. Кое е по-различното от методиката на формалното/
училищно/образование?

Отсъствието на учебни програми и формите на
проверка;
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Повече свобода в избора на подготовка, това
означава честа смяна на начини на обучение и упражнения, което
задържат вниманието на спортистите по-дълго и са по-ефективни;

Различното е, че когато едно дете възприема побързо, можем да му поставим по -сложни задачи за изпълнение на
неговата възраст, да му предадем повече знания и да надграждаме
повече в тренировките за по-кратко време, което всъщност е пътя на
един бъдещ шампион;

Разнообразието от форми, които могат да се
използват;

Самите начини на преподаване-при нас е под
формата на забавни задачи и друг вид задължения;

Училищното образование е строго регламентирано с
учебен план, брой часове по всеки предмет и най-важното- то е
задължително. По време на учебните занятия индивидуалният
подход е по-скоро изключение, отколкото правило. Заниманията със
спорт са доброволни и са силно зависими от личната мотивация на
спортиста. Треньорът не е ограничен от подробен и задължителен
план за обучение и задължително трябва да прилага индивидуален
подход, ако иска да има успех.
19. Какви възможности откривате в спорта фехтовка за
възпитание и социална изява?

В рамките на настоящата ситуация по отношение на
развитието на спорта в страната и абдикирането на хората,
отговарящи за този ресор, все по-трудна е реализацията, без
финансово обезпечение, нужно е много труд и упорство, които не
винаги са достатъчни;

Възпитава добри и достойни хора, стремящи се към
нови постижения в различни области;

Големи, предоставя се възможност на състезателите
да се опознават и общуват, както по време на тренировъчния си
процес, така и в свободното и време, в което продължават
контактите си;
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Както всеки спорт той изгражда важни човешки
качества, а в социален аспект дава възможност за познанства както
между клубове така и със състезатели от други страни;

Фехтовката е един много възпитаващ спорт -към
противник, публика, уважението от публиката към състезателя,
уважението към съдията, въпреки че решенията, които той взема са
субективни. Това всичко води до изграждане на изтънчени маниери
и култура-не е случайно, че се нарича аристократичният спорт;

Фехтовката е спорт с многостранно въздействие
върху спортистите. Както във всяко неформално общуване, така и по
време на тренировките възникват разнообразни ситуации, които
понякога са предизвикателство, и за спортиста, и за треньора. Децата
попадат в ситуации, в които трябва да вземат самостоятелни
решения, въз основа на собствените си опит и възприятия. Според
мен най-важното умение, което усвояват от заниманията със спорт е
трудното разграничаване на понятията „приятел” и „съперник”.
Спортното противопоставянето на приятели, които по време на боя
са съперници изгражда волята и характера на децата. Класирането на
призови или шампионски места им дава самочувствие и вяра в
собствените им възможности, и престиж пред връстниците им и
обкръжението им;

Възпитава на трудолюбие, себеотдаване и
постоянство.
20. Дайте пример със себе си!

Аз се уча от децата почти ежедневно. Учат ме на
търпение, как да направя така, че сложното и трудното да изглежда
просто и лесно. Уча се, да подхождам по различен начин към
различните хора, да намирам начин да мотивирам хората в
зависимост от техните потребности и възможности;

Освен че спорта ме научи на отборна работа и
дисциплина, успях и да създам дълготрайни приятелства;

Придобил съм чувство за отговорност и
справедливост, което ми е помогнало в бъдещия ми професионален
и житейски опит;
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Професионалното ми развитие, добри контакти и
приятели, средата в която живея и работя;

Спортната кариера на един спортист протича, както
и живота му-подготовка, върхова форма и момента, кога да забавиш
темпо. Всичко това е съпроводено с уважение към околните,
добродетелните качества като честност, коректност, точност,
постоянство са изключително ценни и в живота.
3.1 АНАЛИЗ НА ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ
Социално-педагогическата функция на спорта през погледа
на нейните треньори е част от общия възпитаващ, изграждащ и
надграждащ творчески педагогически процес. Почти 90% от
анкетираните потвърждават , че още в начален етап на обучение
спортиста пряко или косвено изгражда навици, възприема ритуали и
традиции. Общуването и обучението преминава през ниво треньор,
съотборници, екип. Социалната изява е резултат от изграждането на
нов характер, представи и идентичност. Според треньорите, спортът
е средство за възпитаване на характер, а победата я определят, като
резултат от това.
Най-ключовото тук е важността от възпитанието на
правилните ценности, което е от неимоверна важност за напредъка
на обществото ни. Започваме с уважението – уважение към всички
участващи в спорта, към правилата, към съдиите, към себе си и т.н.
Продължаваме, като използваме ежедневните възможности за да
възпитаваме честност, доверие, себеуважение, спортсменство и,
разбира се, уважението към играта, а тя от своя страна към бърза
мисъл, творчество, креативност, воля и творчески умения.
Разграничаваме два типа треньори:
Първите търсят социализирането на спортистите в
съответната среда предвид това, че самите те са по-социални, търсят
по-близкия и пряк контакт. При тях водещо в технологичния подход
е тренировките да се поднасят във вид на игра и самият спорт да
бъде представен по различен начин - начин, по който детето да се
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чувства спокойно и значимо. Откриват се приятелски отношения,
споделяне на лични въпроси и проблеми. Това според тях ускорява
социално-педагогическите функции, лесното адаптиране в залата и
съответно отбелязваме по-малък процент на отказали се, по-добра
връзка между различните възрастови и полови групи. При тези
треньори поощренията са преобладаващи спрямо мерките за
наказания,
наказанията отново са в полза на състезателите
(физически упражнения), а не драстични, като отстраняване и
изгонване.
Втория тип треньори работят за високо спортно
майсторство. При тях технологичният подход е целенасочен към
бързо адаптивни и вече социализирани фехтовачи. Наблюдаваме подрастични
технологични
подходи,
мерки
и
наказания,
разграничаване на отношения между големи и малки състезатели,
начинаещи и напреднали, шампиони и състезатели. Липсват лични
взаимоотношения, спазване на емоционална дистанция между
треньор, дете, родител. При тях победата е водеща. Съответно и
заради това процента на отпаднали деца тук е висок.
4.1. АНАЛИЗ НА АНКЕТА
Според направеното анкетно проучване на спортисти, в това
число начинаещи и напреднали в клуб VOLOV, наблюдавахме и
получихме откровения и по детски изречени представи за
получените потребности и очаквания на младите фехтовачи. Това,
което ги обединява, е, че те очакват от спорта да получат, както
физическо развитие, така и духовна изява. Изброяват бързина, сила,
сръчност, преобладава мнението, че те вярват, че ще бъдат здрави,
отговорни, и ще се чувстват пълноценни в живота. Технологичният
образователен подход на треньора е оценен, както и
психологическия момент да уважаваш противника си. Отговор ни
дава и самопреценката, че те вече се определят като организирани,
отговорни, преценили са, че възпитават волята си, и са разграничили
свободното поведение от стриктността. Доказателство за развитието
на творческите способности и изяви, които фехтовката провокира са
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резултатите от въпрос № 6. Тук наблюдаваме активност по
отношение развитието на творческите процеси и изяви спрямо
възрастта в което се намират, като имаме предвид областта на
изкуството /рисуване, проектиране, свирене на музикален
инструмент, пеене, танци и т.н/. определяме, че времето около 7 часа
седмично занимания със спорт в системата на неформалното
образование е достатъчно, да допълни формалния образователен
процес, като педагогическия технологичен подход трябва деликатно
да филтрира възможностите на всеки спортуващ и да им предложи
развитие.
5. ОНЛАЙН ВЪПРОС
Избрах спорта в детско- юношеска възраст, за да.....
26.07.2018 г. до 26.08.2018 г.
Събирането на отговорите се провежда в социална група VOLOV Непредставителна, съобразена по пол и възраст.
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5.1. АНАЛИЗ НА ОНЛАЙН ВЪПРОС
Търсейки мнението, както на спортистите, така и на техните
родители, зададохме въпрос, който да докаже нашата хипотеза за
успешната социално-педагогическа функция на спорта. Разбира се
всяка индивидуална потребност е различна и уникална и за нас всеки
един е потенциален феномен в нуждите си.
Отговора на този въпрос е аналог за компетентното
насочване на учебната програма, която треньора трябва да използва.
Откриваме единомислие към очакванията на родителите. Детската
нагласа е позитивна в отговорите, че спорта може да бъде
забавление, здраве,
развива творчество, креативност и
самостоятелност. Възпитава в екипност и единомислие в клуба.
6. Контент-анализ от Интернет източници:
Таблица 1
Анализ на съдържанието на фехтовални клубни Интернет страници
Свързани новини
Интернет портал

Всички новини
от раздел
фехтовка

политика

култура

икономика

Личен живот

скандали

Иновационни
образователни
технологии и
подходи в спорта

cskafencing.com

23

2

4

3

20

1

23

etropolskifencing.com

48

6

12

8

36

4

35

@volovfencing

29

1

7

2

19

1

6

fleche-m.com

21

1

4

1

18

2

7

olympicfencing.com

23

2

6

4

20

3

12

praetorian-fencing.com

19

1

5

5

16

1

10

escalibur.net

22

2

10

8

19

1

8

nsa.bg

36

4

14

10

28

5

65

Резултат

221

19

62

41

176

18

166
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Таблица 2
Анализ на съдържанието на спортни национални сайтове
Свързани новини

Интернет портал

Всички
новини от
раздел
фехтовка

Политика

Култура Икономика Личен живот Скандали

Шоубизнес

Иновационни
образователни
технологии и
подходи в
спорта

sportuvai.bg

25

86

52

48

25

18

24

0

bulfencing.com

34

60

46

39

15

12

10

1

viasport.bg

26

90

76

63

53

22

49

2

sportal.bg

22

102

84

71

46

31

58

0

eurosport.bg

23

132

95

88

91

40

63

1

Резултат

130

470

353

309

230

123

204

4
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Таблица 3
Анализ на съдържанието на регионални сайтове - Раздел спорт
Свързани новини
Интернет портал

Всички
новини от
раздел
фехтовка

Политика

Култура Икономика Личен живот Скандали

Иновационни
образователни
Шоубизнес технологии и
подходи в
спорта

sum.bg

4

15

12

10

5

6

2

0

strela.bg

18

9

6

7

4

5

1

1

dariknews.bg

6

21

18

15

8

2

1

2

shumen.topnovini.bg

10

18

17

17

3

4

0

0

Резултат

38

63

53

49

20

17

4

3

6.1. ИЗВОДИ ОТ КОНТЕНТ – АНАЛИЗ
Коментирайки резултатите на спортните национални
сайтове е очевидно, че е налице преход на спорта в сферата на
пазарните отношения. Широко разпространена е практиката от
статии и информация относно купуването на конкурентите, което
поставя под въпрос развитието на спортните ресурси. Свидетели
сме, как спорта се превръща в основна сфера за движение на
капитали, които постоянно се увеличават с нарастването и на
наградните фондове, сумите, които се изплащат на професионалните
спортисти и треньори. Процъфтява „индустрия на спорта“, където са
задействани милиони хора, обслужващи спортните събития. Налице
е крещящо противоречие - спортни успехи се превръщат в стока, но
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те не са постигнати с пари, а от въвеждането на търговски и
политически интереси – най-висок процент 26%. Новините
разрушават идеята за равните възможности, която е в основата на
всички спортове. Спортът става удобно за инвестиции място, където
да се разиграят огромна сума пари. Възможно ли е с помощта на
пари, да се постигне спортен успех? Виждаме действието на
стоково-пазарни отношения в областта на спорта в разнообразието
от статии, високи постижения в областта на формата на
сътрудничество на големи корпорации и определени отбори или
турнири. Данните свидетелстват за замяна на цели и ценности.
„Спортния продукт“ в широкия смисъл на думата приемаме всички
продукти
от
спортната
индустрия,
инвентар,
спортна
инфраструктура и спортно шоу до спортна субкултура.
Културни
компоненти 21% – са тясно свързани с
политиката в спорта и политизацията на спорта макар и с различен
характер. Модерния спорт често ни демонстрира отлични
постижения в политически контекст и в същото време е масово
"шоу", което е широко повторено от медиите.. Новините от раздел
фехтовка са значително по-малко, като отразяват проведени
състезания на национално ниво и международни турнири.
Регионални сайтове раздел спорт - Тук можем да цитираме повисоки показатели и новини от раздел спорт (фехтовка). Откриваме
регионалния интерес към изявени отбори
и по фехтовка,
междуотборни отношения, нови попълнения, нови шампиони и т.н.
WWW страниците са основата на информация, адаптират и
формират спортни знания.
Фехтовални клубни Интернет страници - Откриваме
липса на политически новини, липса на скандали и сравнително
нисък процент на новини по посока на икономика. Клубните
Интернет страници се поддържат от информация свързана със
спортната субкултура на фехтовачите. Характерната модалност на
езика, жаргони и фрази звучащи, като девиз и ясно очертано
социално пространство. В статиите и новините откриваме отборен
дух, единност и „семейни“ отношения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
При съвременните условия формалното училищно обучение
като цяло се намира в критично състояние по много причини –
социалната незащитеност на учителите, недостиг на учителиспециалисти по спортните дисциплини, недостатъчно финансиране,
остаряло оборудване на спортните зали с излезли от употреба
средства. Към това като цяло се прибавя и промяната на хорариума
от часове в учебните планове от което следва намаляване на времето
в което учениците могат да имат контакти със спорта и
максималното му използване във всички посоки.
Всичко това налага да се отдели особено внимание на
развитието на различните форми и видове и на неформално
спортно образование, тъй като именно тук е заложен огромния
потенциал за качествено ново равнище на спортното развитие на
учениците в съответствие с техните интереси.
Налице са достатъчно основания, за да се приеме, че в
рамките на неформалното обучение вече Интернет е станал част от
съвременната обучаваща среда, управляваща идеите и мненията на
обществото към спорта. От своя страна, в полза на разработената
дисертационна тема, идеалната обучаваща среда, било то виртуална
или не, е способна да обезпечи ефективността на обучението в
следните направления:
Контекстуалност и подкрепа на ситуативното обучение
Съвместно изучаване и интерактивност
Активно усвояване и изучаване посредством действия
Достигането на целите в различни области на социалната
педагогика може да се постигне чрез
Цялостно
културно
образование.
Повишаването
възможностите на социално–педагогическите функции на спорта е
тясно свързано
с въвеждането на нови педагогически и
технологични решения. Разширяването на формите и методите
за педагогическо обучение и възпитание чрез спорт (разглеждайки
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в частност фехтовката) води до успешното органическото
единство между класната, извънкласната и извънучилищната
социална изява.
Развитие на спортните способности и изяви
Направените авторски анализи, проучвания, наблюдения и
експерименталната работа,
откроиха няколко основни групи
фактори, които спомагат за успешната социално-педагогическа
функция на спорта:

Фактор-треньор(учител);

Фактор-отбор;

Фактор-съдия;

Фактор-спортна зала;

Фактор-традиции в спорта(фехтовка);

Фактор-ритуали;

Фактор-термини;

Фактор-екипировка;

Фактор-медии.
На основата на направените проучвания на социалнопедагогическите функции на спорта в сегашно време води до
увеличаването на потенциалните възможности на всеки спортуващ.
Спортното пространство в частност (фехтовката) дава отражение
върху много сфери и фактори сформиращи личностното развитие,
творчество, креативност, точност, умения за лидерство, победа и т.н.
1. На основата на направеното изследване образа на
съвременния спорт фехтовка може да развива социалнопедагогическото пространство. Може да действа като мотиватор за
творческа изява на личността.
2.
Предложените
концептуални
състояния
на
социологическия анализ на социално-педагогическите функции на
спорта доказва, че чрез спортна дейност се създават навици , добри
практики и широкоспектърни постижения свързани с изявата на
личността.
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3. На основата на авторските изследвания се обобщава, че
съществуват следните фактори:

Фактори, които оказват непосредствено социално и
педагогическо влияние на спортиста (общуване с треньор, отбор,
съдия, спортна зала и т. н);

Фактори, които да определим, като второстепенни,
оказващи опосредствено влияние.

Факторът – обществено мнение, медии, Интернет,
мястото в пространството и рейтинг на разглеждания спорт.
4. Емпирично идентифицирани и описани маркери на
влиянието на спорта(фехтовката) върху социалното и педагогическо
въздействие, доказва наличието на стабилна субкултура на
фехтовачите.
5. Авторското определение социално-педагогическите
функции на спорта в пространството на социалната педагогика да се
счита като възможност и перспектива за педагогическо
взаимодействие върху механизмите на идентификация, подражание,
личностно развитие и творческа изява спрямо социалната среда.
6. Основните функции, които могат да бъдат изведени
определят педагогическите търсения. (Креативност, адаптивност,
социална приспособимост, точност, творчество, идентификация и
др.)
Развитие на творческия самоизраз
Натрупване на опит
Развитие на социални навици
Поддържане на постоянен интерес към спорта.
Новите технологии позволяват да се достигне до спортно
изкуство по визуален, слухов, пространствен и физически способ.
Предимството на иновативното образование се състои главно в това,
че обучавания може сам да реши кога да учи и къде да учи, да учи
тогава, когато иска. Това е връзка, която е естествена за учениците в
детско-юношеска възраст и която лесно може да се използва в
неформалното обучение чрез спорт.
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Получените резултати от разработването на предварително
поставените цел и задачи в дисертационния труд дават възможност
да се направят следните по-важни изводи:
Социално-педагогическата
функция
на
спорта
функционира в рамките на общата възпитателна система, но с
известна самостоятелност, която произтича от редица обективни
фактори.
Общият теоретичен анализ по проблема позволява да се
разкрият
някои
по-важни
аспекти
на
влиянието
на
глобализационните процеси в съвременното обществено развитие
върху спорта (и през погледа на фехтовката) като важен компонент
на общото образование в контекста на перманентното обучение и
неформалното учене.
Потвърждава се хипотезата, че - Повишаването
възможностите на социално-педагогическите функции на спорта е
тясно свързано
с въвеждането на нови педагогически и
технологични решения. Разширяването на формите и методите
за педагогическо обучение и възпитание чрез спорт (разглеждайки
в частност фехтовката) води до успешното органическото
единство между класната, извънкласната и извънучилищната
социална изява .
Съпоставката на резултатите от
изследването
дават
основание да се приеме, че при прилагане на посочените
нетрадиционни дидактически технологии за стимулиране на
спортните способности в детско-юношеска възраст не само във
формалното образование, а и в системата на неформалното обучение
може да постигне необходимото високо равнище на спортно,
социално развитие, да се активизират спортните интереси и да се
достигне до формиране на потребност от художествено-ценни
творчески изявени личности.

60

СПРАВКА НА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ
В дисертационен труд „СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ФУНКЦИИ НА СПОРТА“
1.
На основата на направените проучвания на
социално-педагогическите функции на спорта и прилагането им в
сегашно време, може да се постигне увеличаване на потенциалните
възможности на всеки спортуващ. Спортното пространство в
частност (фехтовката) дава отражение върху много и различни
сфери и фактори сформиращи личностното развитие, творчество,
креативност, точност, умения за лидерство, победа и т.н.
2.
На основата на направеното изследване образа на
съвременния спорт фехтовка може да развива и обогатява социално–
педагогическото пространство. Може да действа като мотиватор за
творческа изява на личността.
3.
Предложените
концептуални
състояния
на
социологическия анализ на социално-педагогическите функции на
спорта доказва, че чрез спортна дейност се създават навици, добри
практики и широкоспектърни постижения свързани с изявата на
личността.
4.
На основата на авторските изследвания се обобщава,
че съществуват следните фактори за успешна социално –
педагогическа посока:
 Фактори, които оказват непосредствено социално и
педагогическо влияние на спортиста - общуване с треньор, отбор,
съдия, противник, спортна зала и т.н;
 Фактори, които да определим, като второстепенни,
оказващи опосредствено влияние. В този случай представяме
специфичните атрибути, традиции, екипи, състезателна пътека и
характерни дейности при разглеждания спорт;
 Факторите - обществено мнение, медии, Интернет,
мястото на спорта в социалното пространство и рейтинг на
разглеждания спорт;
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 Емпирично идентифицирани и описани маркери на
влиянието на спорта (фехтовката) върху социалното и педагогическо
въздействие, доказва наличието на стабилна субкултура на
фехтовачите.
5.
Социално-педагогическите функции на спорта в
пространството на социалната педагогика да се счита като
възможност и перспектива за педагогическо взаимодействие върху
механизмите на идентификация, подражание, личностно развитие и
творческа изява спрямо социалната среда.
Качествата, които могат да бъдат изброени, определят
педагогическите търсения:
 Креативност;
 Адаптивност;
 Социална приспособимост;
 Точност;
 Творчество,
 Идентификация и др.
6.
В научната разработка се осъществява сбор от
анализи на емпирични данни, които позволяват да се направи
характеристика на спорта, като значим социализиращ фактор.
7.
Доказва се, като новост ефективността от
тренировките по фехтовка в помощ на конкретна педагогическа
функция. Основните изводи в дисертационния труд, могат да
служат и за основа на научни трудове в областта на социология на
физическата култура и спорт.
8.
Направените
авторски
анализи,
проучвания,
наблюдения и експерименталната работа, откроиха няколко основни
групи фактори, които спомагат за успешната социалнопедагогическа функция на спорта:
 Фактор-треньор (учител);
 Фактор-отбор;
 Фактор-съдия;
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Фактор-спортна зала;
Фактор-традиции в спорта (фехтовка);
Фактор-ритуали;
Фактор-термини;
Фактор-екипировка;
Фактор-медии;

9. Данните и наблюдаваните получени резултати на
дисертационното изследване могат да бъдат включени в
учебен курс „Социално-педагогически функции на
спорта“, „Социология на спорта“, „Социализация чрез
спорт“ и др.
10. Изнесените
конкретни
функции
засягащи
педагогическия процес чрез спорт, могат да бъдат
инструмент за успешна социално –педагогическа работа
и превенция в конкретни случаи.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО
Декларирам, че настоящия ми дисертационен труд за
придобиване на ОНС „доктор“ на тема „Социално-педагогически
функции на спорта“ е моя авторска разработка и по никакъв начин
не накърнява чужди авторски права. Използваната литература съм
цитирал коректно на всички места, на които съм споменал идеи от
нея.
Известно ми е, че за използване на чужди текстове без
цитиране на техните автори нося отговорност съгласно
Наказателния кодекс на Република България.
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