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Abstract: 

Due to a number of objective and subjective reasons, the years of 'Transition' in 

Bulgaria have been accompanied by social and economical, ethical and moral crisis, and value 

system change, which has had a degrading influence on the public and social spheres of 

activity, including on the Bulgarian education. The accumulated social and economical 

problems, in combination with the cultural, educational, and instructive lapses, have been 

multiplied from the high to the higher education and have resulted in lack of interest to the 

motor activities and negative attitude towards “Physical education” (P.E.). 

The extracted working hypothesis is based on the assumption that the general 

knowledge and sports literacy shall help for the complete realization of the educational 

functions of PE as a support for the involvement of young people into active and healthy 

lifestyle with a view to the long-term public, social, and professional expression of the 

personality. In connection to this, the objective of this study is an attempt of stimulating the 

personal choice to active participation in sports events by adding up a variety in the contents 

of  Physical education and increasing the general sports, health and prophylaxis knowledge of 

the students. The subject of this study was the effect of introducing theoretical knowledge to 

the motivation of the students for activities, involving motor skills, and the object was the 

dynamics of attendance of classes.  

Based on the analysis of the results, we think that the expansion of the general and 

sports knowledge of the students and the increase of their awareness in connection to the role 

and significance of the health improving motor activities, increases the efficiency of 

educational process in P.E. and has a motivating influence on regular sports activities. 

Theoretical knowledge in P.E., introduced in all the levels of the educational system 

have the potential to turn into an effective means of educating behavioral determinants of 

health as a support to the health, prophylactic and promotion activities against socially 

significant diseases. 
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Постановка на проблема 

Известно е, че в екстремални или условия на криза, едни ценности отстъпват 

мястото си, а други изгубват значение както за обществото, така и за индивида. По 

редица обективни и субективни причини годините на „преход“ в България  бяха 

съпътствани със социално-икономическа, нравствено-морална криза и подмяна на 

ценностна система, оказали деградиращо влияние върху обществено-социалните сфери 

на дейности, включително и върху българското образование. През последните години 

рязко се понижи качеството на обучение по всички предмети в т.ч. и по физическо 

възпитание и спорт (ФВС). Педагогически наблюдения и дискусии, проведени през 

2013/2014 уч./год. сред студенти в УХТ-Пловдив, препотвърдиха данните ни от 2003 и 
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2008 година, относно формалното провеждане или непровеждане на уроци по ФВС в 

средното училище. Освен ниско ниво на физическа дееспособност (physical fitness) и 

двигателна култура, за поредна година се установи липса на базова общоспортна 

грамотност и концептуално формирано отношение в младите хора към здравно 

поведение и стил на живот. „Организираният спорт на учащата се младеж не отговаря 

на нарастващите потребности на социалната практика – много ученици се 

освобождават от часовете по ФВС, дейността на училищните спортни клубове е силно 

занижена или формална“ (Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и 

спорта 2012-2022. Р.България). Редица автори посочват необходимост от „усвояване на 

здравно-хигиенни знания, отнасящи се до въздействието на физическите упражнения 

върху растящия детски организъм в урока по физическо възпитание, който се явява 

незаменим фактор за комплексното психо-физическо и двигателно развитие на учащите 

се“ (Н. Докова, С. Кинов, 2016). „Проблемът с недостатъчните знания за спорта като 

социално-биологичен феномен е много сериозен за българското общество. Той намира 

проявление при младите хора в ученическа и студентска възраст. Силно ограничени са 

знанията за необходимостта от самостоятелно спортно упражняване“ (С. Стоев, 2013).  

Кумулираните социално-икономически проблеми в съчетание с културно-

образователни и възпитателни пропуски се мултиплицират от средното във висшето 

образование под формата на незаинтересованост от двигателна активност и негативно 

отношение към дисциплината „Физическо възпитание и спорт“. Въпреки осигурените 

условия за поддръжане на здравословна учебна среда с възможности за физически 

активитети и психо-физическа релаксация, мотивацията за двигателни дейности от 

страна на студентите в УХТ-Пловдив е крайно занижена. Значителна част от 

студентите не желаят да се включат в групи по спорт, други прекъсват заниманията, а 

трети се освобождават от спорт въз основа на издадени протоколи от лекарски 

консултативни комисии към лечебни заведения. Споделяме становището на 

специалистите относно сериозната необходимост от повишаване ефективността на 

обучението във висшето училище в три конкретни направления (компоненти на 

учебния процес) – образователна, градивна и възпитателна и включване на теоретични 

(лекционни) уроци в цялостния процес по физическо възпитание (В. Цолова, Й. 

Иванов, 2013). 

Широкоспектърният характер и мащабност на влияния по разглежданата тематика 

не позволява да бъде изведена единствена причина, върху която да се концетрират 

педагогическите и административни усилия, но с убеденост можем да кажем, че в 

голяма част сред младите хора здравето е изтласкано назад в йерархията на терминални 

ценности, не са формирани компетенции за двигателната активност в качеството й на 

основна инструментална ценност за здравна промоция и първична здравна 

профилактика. Актуалността на посочения не само образователен, но преди всичко 

здравно-социален проблем провокира нашият интерес в търсене на по-нови и 

ефективни подходи за стимулиране потребност от перманентна двигателна дейност. 

Изведената работна хипотеза се опира на предположението, че повишаване 

нивото на общата култура и спортна грамотност ще подпомогне в по-пълна степен 

реализиране на образователните функции на дисциплината “Физическо възпитание и 

спорт“ в подкрепа на приобщаване младите хора към активен и здравословен  начин на 

живот, с оглед дългосрочна обществено-социална и професионална изява на личността.  

В тази връзка целта на настоящото изследване е опит за стимулиране на личния 

избор за активно участие в спортни занимания чрез обогатяване съдържанието по 

физическо образование и повишаване общоспортната и здравно-профилактична 

култура на студентите. Предмет на изследване бе проучване на ефекта от въвеждане на 
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теоретични знания върху мотивацията на студентите за занимания с двигателна 

дейност, а обект - динамиката на посещаемост по дисциплината ФВС. 

Материал и методи 

Изследователският ни подход включва следните методи – библиографски (анализ 

на литературни източници, документално проучване), педагогически наблюдения. 

Концептуално моделиране на съдържание по физическо образование за студенти. 

Апробирация на въвеждане на теоретичните знания в учебния процес. Процентов 

анализ. През 2014/2015 уч./год. и 2015/2016 уч./год. студентите бяха запознати с 

препоръчителните нива за двигателна активност на СЗО, основни социално-значими 

заболявания и рисковите фактори за тяхното възникване и развитие. През 2016/2017 

уч./год. учебното съдържание по физическо образование бе обогатено със знания за 

физическата култура като част от обществената култура, концепцията за здравна 

промоция, обездвижването като основен, рисков за здравето фактор и ролята на 

укрепваща здравето двигателна активност, и бе представено чрез лекционни занятия. 

Изследването е проведено през първи семестър на обучение. На анализ бяха положени 

записаните в групи по спорт студенти (редовно посещавали спортни занятия и 

прекъснали обучението), както и за лицата непосещавали дисциплината (освободени по 

медицинки причини и отказали обучение). Контингентът изследвани лица обхваща 

2395 студента от 1 курс, редовна форма на обучение в УХТ-Пловдив.  

Резултати и анализ 

Споделяйки становището, че „най-добрият предиктор на здравното поведение и 

дълготрайна успешна промяна в поведението често е „културата“, в която човек живее“ 

(по Т. Ганчева, Д. Гавраилова, 2013), предприехме нов, по-гъвкав подход за физическо 

образование. На първо място студените бяха запознати с понятиятийния апарат и 

съдържание на базови понятия като култура, възпитание, образование, обучение 

(схема №1).  

Схема №1 

Във формулировката 

„култура“ сме се 

придържали към 

определението на 

ЮНЕСКО: „множеството от 

отличителни духовни, 

материални, интелектуални 

и емоционални черти на 

дадено общество или 

обществена група, тя 

обхваща освен изкуството и 

литературата, начина на 

живот, формите на 

съжителство, ценностните 

системи, традициите и 

вярванията“ (Unesco, 2001). 

Предаване на културата на 

дадено общество, род с 

всички нейни достижения като знания, норми на поведение, идеи, вярвания, ценностна 

система и т.н от едно поколение на друго се приема като „обмен на информацията 

между поколенията“ и е най-разпространено и признато определение за възпитание. 

Образованието включва основни знания, умения, отношения и компетенции, 

необходими на човека за неговата лична, социална и професионална реализация в 
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живота, а обучението се разглежда в смисъла на необходимия планомерен и 

систематизиран процес за усвояване на тези знания и придобиване на компетенции. 

Културата или формираните в обществото ценности и достижения се възпитават 

(предават) в човека от поколение на поколение чрез адекватно за възрастта учебно 

съдържание (образование), което целенасочено и планомерно се усвоява в процеса на 

обучение за постигане личностно развитие и обществен прогрес. Изтъкна се, че 

„физическото възпитание“ е единственият предмет, който използвайки специфичните 

си средства в най-значима степен би могъл да съдейства за здравна промоция чрез 

повишаване физическа култура на обучаваните, не само с прякото си влияние върху 

онтогенетичното развитие и двигателно усъвършенстване на подрастващите, но и с 

поставяне на стабилна основа от инструментариум за поддръжане на здравословен 

начин на живот в зрялата възраст. 

Опитахме се да провокирахме интереса на студентите с кратка ретроспекция за 

развитието на обществото през различните епохи и грижата за физическото 

усъвършенстване и възпитание на личността в културите на древния свят, античността, 

средните вековие, ренесанса, съвременната епоха и в частност в България.  

Позовахме на предложените от футуролозите Тофлър 3 етапа (вълни) в 

развитието на човечеството (А. Тофлър, Х. Тофлър, 2002), за да подчертае 

неизбежният, но световно значин проблем, а именно процесът на обездвижване на 

съвременния човек(таблица 1). Според авторите условията на труд и потребление са в 

основата на промените в обществения строй с последователно преминаване през 

аграрна (1-ва вълна), индустриална (2-ра вълна) и интелектуална революция (3-та 

вълна) от 1956 г. до днес от момента, в който заетите работници в сферата на услугите 

са повече от тези в производството. 

 

Таблица № 1. Закономерен процес на обездвижване в етапа на интелектуална 

революция (по Тофлър А. Х. Тофлър, 2002) 

Историческа епоха 

Праисторичско 

общество 

Древен Свят 

Античност 

Средновековие 

Ренесанс 

Ново време 

Най-ново време 

ЕТАПИ 

I-ва Вълна 

от началото на 

човечеството 

II-ра Вълна 

от 1650-1750 г 

до 1956 г. 

III-та Вълна 

от 1956 г. до днес 

основни 

характеристики 

Аграрна 

Революция 

Индустриална 

революция 

Интелектуална 

Революция 

от скотовъдтсво към 

земеделие 

масовизация на 

производството 

демасовизация на 

производството 

символ Лопата конвейр Компютър 

централен ресурс природни дадености машини 

познание, 

интелектуален 

потенциал 

двигателна 

дейност 
физически труд 

тежък физически 

труд 

ЛИПСА НА 

ДВИЖЕНИЕ 

(ОБЕЗДВИЖВАНЕ) 

Количеството физическа енергия за обезпечаване на блага се променя в 

зависимост от рентралния ресурс на икономиката. Използването на природните 

дадености изисква физически труд, втората вълна се характеризира с тежък физически 

труд за осигуряване на блага, а етапа на компютаризация, развитие на науката и 

технологиите се гради на база на познанието и интелектуалния потенциал, труд 
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реализиран предимно в седящо положение. Промяната в характерът на икономиката и 

потреблението през „третата вълна“, кодира естествен процес на възникване и 

закономерно задълбочаваща се хиподимания на съвременния човек.  

Проблемът с обездвижването привича вниманието редица специалисти още от 

60-те години на миналия век Медици, физиолози, биолози своевременно алармират за 

генериране на процес, който от здравословен, ще се превърне в световен социално-

икономически проблем. По данни от Г. Николов (1975), „през 1961 г. двама учени Х. 

Краус и В. Раб, предлагат да се въведе понятието „хипокинезна болест“, за да се 

характеризира целият спектър от телесни и психически разстройства, резултат от 

обездвижването на съвременния човек.“ В книгата си „Обездвижването – враг № 1“, 

авторът анализира и систематизира научните факти, осносно негативните последици от 

липсата на движение както по отношение физическото (засягат се най-много органите 

на кръвообращението), така и върху психическо и емоционално здраве на хората, и 

фаталната триада за служителите: затлъстяване, заседнал начин на живот, 

тютюнопушене.  

Оценката на Световната здравна организация (СЗО) за епидемиологичния 

профил на населението през 1998 г. показва, че 60% от световната смъртност е в 

резултат на хроничните незаразните болести (ХНБ), четири от които имат най-голяма 

тежест: сърдечно-съдови заболявания, хронични респираторни заболявания, диабет и 

рак (WHO, resolution WHA 53.14, 2000). За съжаление се наблюдава динамика до 68%  

през 2012 г. (WHO, Global status report on noncommunicable disease, 2014), а прогнозите 

на СЗО са за нейното увеличаване с още 15% в периода от 2010 г. до 2020 г. (WHO, 

NCDs country profile, 2011). Обездвижването е сред основните рискови фактори, 

най-силно влияещи върху появата и развитието на ХНБ – недостатъчна двигателна 

активност, нездравословно хранене, тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол 

(WHO, 2000, 2002, 2004).  

 От 2000 г. до момента в борбата за намаляване разпространението на хроничните 

незаразни болести се приемат редица стратегии и планове за действия към тях (WHO, 

resolutions WHA 55.23, 2002; WHA 57.17, 2004; WHA 66.10, 2013, ect.) в това число  

насоки и световни препоръки за физическа активност за здраве (WHO, 2010; EU, 2008). 

Проучването  на Евробарометър за спорт и двигателна активност през 2013 г., поставя 

България на първо място сред страните членки ка Европейския съюз по физическа 

инактивност. Редовно спортуващите респонденти в активна възраст са едва 2%, а 

неупражняващи никакъв вид спорт или физически упражнения са 78% (Special 

Eurobarometer 412, 2014). В България 57.1% от лицата в зряла възраст са с наднормено 

тегло, а 21.2% са със затлъстяване (WHO, GSR on NCDs, 2014), висок е процента на 

редовно употребяващите цигари, наблюдава се и прекомерна употреба на алкохол. 

Твърде обезпокоителни са данните за наличие на метаболитни рискови фактори сред 

подрастващите. Някои автори са констатирали наднорменото тегло от над 20% при 

деца в начална образованелна степен (Р. Кръстева, 2017). В същото време данните за 

България сочат, че незаразните болести са отговорни за 94% от смъртността в зряла 

възраст през 2008 г., от които 66% сърдечно-съдови заболявания, 17% рак, 2% 

хронични респиратовни болести, 2% диабет и 6% за всички останали незаразни болести 

(WHO, NCDs country profiles, 2011). „Фактите показват недвусмислено, че „Българската 

нация към настоящия момент е сред най-болните нации в света. Това налага бързи и 

адекватни действия на цялото общество в борбата със заболяванията, които в най-

висока степен допринасят за това здравно състояние на нацията, а именно хроничните 

незаразни болести“ (Цветков, Цв. 2015). 

В този смисъл все по-актуална става концепцията за здравна промоция, приета на 

първата международна конференция на Световната здравна организация (СЗО) на тема 
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„Промоция на здравето“ през 1986 г. в гр. Отава (WHO, 1986). С „Хартата от Отава“ се 

въвежда терминът „промоция на здравето“ (health promotion) – „процес, който прави 

възможно хората да повишат контрола над тяхното здраве, както и неговото 

подобряване и заздравяване”. Това е процесът, който „насърчава не само отделният 

индивид, но и цялото общество в изграждане на среда, укрепваща здравето, засилване 

на личната и обществена активност по отношение осъществяване контрол върху 

рисковите за здравето фактори и подкрепа на тези, които го подобряват и заздравяват 

(WHO, 1998). Основните насоки в концепцията са: концентрация върху повишаване 

здравния потенциал на здравите (не върху болестта) чрез подкрепа в изграждане на 

здравословен начин на живот и здравословна среда (физическа и социална) и 

повишаване осведомяване на хората за личната отговорност, която носят за неговото 

подобряване и заздравяване (Б. Ивков, 2012). 

Студентите бяха информирани за влиянието на личните избори върху риска от 

заболяване в зряла възраст, видовете стил на живот и  рискови фактори, които са 

поведенчески, модифируеми (подлежащи на изменение) и предиктор за поява на 

метаболитни. Подчертано бе, че „наличието на рискови фактори в ранните етапи от 

живота обуславя натрупване на риска с течение на времето и повишаване вероятността 

за развитие на заболяване в активна възраст“ (С. Георгиева, А. Велкова, П. Стефанова, 

М. Камбуров, 2013).  Подробно и детайлно бяха разгледани препоръчителните нива на 

СЗО (2010) за физическа активност за здраве по вид, обем (честота и продължителност) 

и интензивност на натоварване, както и ползите от редовни занимания с физически 

упражнения и спорт (схема 2).  

 

Схема №2. Препоръчителни нива за двигателна активност за здраве, СЗО, 2010. 

 
С оглед повишаване информираността относно фундаменталното значение на 

спорта за опазване здравето, студентите бяха запознати с научно доказаните факти за 

20-30% повишен риск от всякякъв вид смъртност при лица с физическа инактивност в 

сравнение с тези, които упражняват 30 мин физически упражнения дневно със средна 

интензивност. В същото време включване на 150 мин. седмично физически упражнения 

със средна интензивност намалява риска от исхемична болест на сърцето с почти 30%, 

диабет с около 27% и рак с 21-25%. В допълнение се намалява риска от инфаркт, 
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депресии и е с фундаментално значение за поддържане на енергийния баланс и контрол 

върху теглото (WHO, GSR on NCDs, 2010).  

Анализ на резултатите 

На физическото възпитание трябва да се гледа не само като на много важен 

биологично-градивен процес, но и като на сериозен образователен процес с 

комплексно-интегративни функции за изграждането на личността на индивида.  

Обрешков (2017) разглежда модалностите на учене на студенти и тяхното влияние 

върху ефективността на учебния процес. 

Систематизираните данни за динамиката на интереса на студенти от 1 курс към 

обучение по физическо възпитание и посещаемост за занятията са представени 

съответно в таблица 2 и таблица 3. 

 

Таблица №2. Динамика на интереса на студенти от УХТ-Пловдив, 1 курс към 

обучение по дисциплината "Физическо възпитание и спорт". 

 
Учебна година 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 
Наблюдения (студенти) 698 640 565 492 

1 Обхванати в групи по спорт 603 86% 583 91% 452 80% 408 83% 

1.1. посещавали редовно 411 59% 482 75% 362 64% 371 75% 

1.2. прекъснали обучение 192 27% 101 16% 90 16% 37 8% 

2. Непосещавали дисциплината 95 14% 57 9% 113 20% 84 17% 

2.1. освободени 77 11% 34 5% 17 3% 12 2% 

2.2. липса на интерес 18 3% 23 4% 96 17% 72 15% 

 

Таблица №3. Динамика на посещаемост на редовни учебни занятия по физическо 

възпитание 

 Учебна година 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Теоретични знания - 
общоспортна и здравно-

профилактична грамотност 

 Студенти  в групи по спорт 603 583 452 408 

1. посещавали редовно 411 482 362 371 

 в % 68% 83% 80% 91% 

2 неудовлетворени (прекъснали) 192 101 90 37 

 в % 32% 17% 20% 9% 

 

За проучения четиригодишен период обхванатите студенти в групи по спорт са 

средно 85%, като най-много 91%студенти  са били включени в изборно-задължителната 

форма на обучение през 2014/2015 уч./год, а най-малко 80% през 2015/2016 уч./год.  

Анализът на данните за динамика на интереса към дисциплината през 2013/2014 

уч./год. са повече от тревожни (фиг. 1): редовно участващи в учебния процес са 59% от 

студентите, прекъснали обучението са 27%, представили протоколи от лекарски 

консултативни комисии с предписания за освобождаване от физически упражнения са 

11%, а 18 студента (3%) не са посетили нито едно спортно занятие.  
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На базата на добри практики с цел разширяване общата спортна култура на 

заболелите студенти, в учебната програма от 2014/2015 уч./год. се утвърди нова форма 

за получаване заверка по дисциплината. Разработването и защита на реферат със 

спортна насоченост по избор ограничи броят на заболелите студенти от 11% през 

2013/2014 уч./год. на 5% през 2014/2015 уч./год., като в края на изследването 

съставляваха 2% от всички първокурсници. Успоредно с това се увеличава броят на 

лицата проявили липса на всякакъв интерес към физически активитети от 3% на 15%.  

 

Фигура №1. Динамика на интереса на студенти в 1 курс на обучение към дисциплината 

"Физическо възпитание и спорт" (в %) 

 

Целенасоченото представяне на теоретични знания без съмнение спомогна за 

повишаване осведомеността на студентите относно укрепваща здравето двигателна 

активност и оказа своето положително въздействие с мотивиране на избора за редовни 

посещения по дисциплината (фиг. 2). 

 

Фигура №2. Ефект от въвеждане на теоретични знания по физическо образование 

върху мотивация за спортни занимания сред студенти  от 1 курс в УХТ-Пловдив  

 

 
Разясняване връзката между рисковите фактори с появата на риск от социално 

значимите заболявания (ХНБ) с начина и стила на живот, предостави възможност на 

студентите да осъзнаят собствената роля и отговорност в запазване и поддръжане на 

личното здраве. Осъзнаване необходимостта от системни и целенасочени занимания с 

13/14 уч./год. 14/15 уч./год. 15/16 уч./год 16/17 уч./год. 

без теоретични 
знания 

беседи беседи лекционни занятия 

редовно посещавали 68% 83% 80% 91% 

прекъснали обучение 32% 17% 20% 9% 

68% 
83% 80% 91% 

32% 

17% 20% 
9% 

59 

75 

64 

75 

27 

16 16 

8 11 
5 

3 2 3 4 

17 
15 

13/14 уч./год. 14/15 уч./год. 15/16 уч./год. 16/17 уч./год. 

посещавали редовно неудовлетворени освободени липса на интерес 
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физически упражнения за поддръжане на психо-физическа кондиция и здравна 

превенция е силно стимулиращ фактор за активно участие в учебния процес по ФВС. 

Наблюденията показват увеличаване на редовно посещавалите студенти 

задължителните часове по физическо възпитание и спорт от 68% през 2013/2014 г. на 

83%  и 80%  съответно през 2014/2015 уч./год. и 2015/2016 уч./год. Със сигурност 

можем да кажем, че вникване в традициите и целенасоченото използване на 

движението за възпитание и формиране на  личността, в различните епохи от 

развитието на обществото до наши дни, в съчетание със знанията за здравно-

профилактичните функции на активния начин на живот, повишават ефективността на 

учебно-възпитателния процес и  мотивират студентите за занимания с двигателна 

дейност. Разширяване теорията за физическо образование и задълбочаване на 

общоспортната култура мотивира допълнително и запази интереса към дисциплината 

на 91% от студентите през 2016/2017 уч./год. 

Несъмнено, както чрез беседи, така и посредством лекционната форма на 

обучение, обогатяването на общата и спортна култура подпомага вплитането на спорта 

в ценностната система на младите хора и вземането на решения за перманентна 

двигателна дейност и придържане към здравословен начин на живот. Нещо повече, 

върху прилагането на разнообразни подходи при поднасяне на теоретичната 

информация, включвайки и двигателни упражнения е в състояние да повиши 

ефективността на учебния процес като се анализират функционалната мозъчна 

асиметричност (Обрешков, 2016a), предпочитанията на учене (Обрешков, 2016b) и 

VAK-профилът (Обрешков, 2016c) на студентите.  

 

Заключение 

В отговор на социално-здравните нужди на обществото, в етапа на висшето 

образование, дисциплината „физическо възпитание и спорт“ следва да съдържа визията 

за надграждащо теоретико-практическо обучение, в контекста на основна превантивна 

мярка за намаляване риска от хронични незаразни болести в зрялата възраст. 

Разширяване на общата и спортна култура на студентите и повишаване 

информираността им относно ролята и значението на укрепващата здравето двигателна 

активност, увеличава ефективността на образователния процес по физическо 

възпитание и оказва мотивиращо въздействие за системни занимания със спорт.  

Теоретични знания по физическо образование, въведени на всички равнища от 

образователната система, имат потенциала да се превърнат в ефективен инструмент за 

възпитаване на поведенчески детерминанти на здравето в подкрепа на здравно-

профилактичните и промотивни дейности за борба със социално-значимите 

заболявания. 

Отношението към двигателната дейност като инструментална ценност за 

постигане здраве следва да бъде утвърдено с изграждане ценностната система на 

личността в  планомерен образователно-възпитателен процес от най-ранна детстска 

възраст както в училищна, така и в семейна среда. 
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