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Abstract: 
The article presents an analysis of current reasons for physical education unsatisfactory 

condition in high school. Main objective and subjective factors, contributing to the least 

important position in curricula of the only school subject with an impact on physical and 

intellectual students’ abilities, are pointed out. Potential alternatives of present day situation are 

stated, based on the views of active lecturers with many years of service. 
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В системата на българското средно училище и по-точно в учебните планове на 

всички паралелки, независимо от техния профил, на физическото възпитание и спорт е 

отредено последно място. Преди него, без да се омаловажава тяхната научна стойност, са 

поставени учебни предмети като „Технологии и предприемачество“, „Музика“ и 

„Изобразително изкуство“. Единственият предмет, който реално съпътства детето от 

първите училищни стъпки до последния звънец, който е призван да диагностицира, 

определя и развива физическите качества и оттук интелектуалния потенциал на учениците, 

е незаслужено неглижиран и подценяван. Училищното физическо възпитание е принудено 

непрекъснато да ограничава своята дейност и днес достига до абсурдното състояние да 

минимизира своите изисквания за, все пак, успешна работа на преподавателите.   

              Съществуват много разработки за мястото на физическото възпитание в 

образователната сфера – от начален до гимназиален етап. Направени са целенасочени, но 

ограничени по обхват изследвания на ученици, доказана е огромната полза от физическата 

активност на подрастващите, положителното отношение към предмета на всички 

участници в образователния процес. Диагностицират се част от проблемите, търсят се 

решения, повечето от които временни, разработват се програми, но всичко остава на ниво 

добри пожелания и намерения.  

          Какво е днешното състояние на  училищното физическо възпитание? Въпрос, на 

който могат да отговорят само действащи учители, които ежедневно се сблъскват с 

проблемите и преодоляват ограниченията на образователната система. 

          Проблемите на физическото възпитание в училище, без да абсолютизираме нашето 

мнение, могат да се компресират в две групи – обективни и субективни (схема №1). Сред 

първите попадат материално-техническата база, институциите, които определят рамките за 

развитието на учебния процес по физическо възпитание и финансирането му. 
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          Условно материалната база се разделя на интериор и екстериор. Във външната база, 

в повечето училища се откриват сериозни недостатъци – ограничена свободна площ за 

физическа дейност, необработени асфалтови покрития, които често са напукани или 

приповдигнати от кореновата система на недомислено засадени дървета. Такива „писти“ 

са опасни за здравето на възрастни хора, камо ли на ученици, покриващи нормативи в 

бяганията. Състоянието на външните съоръжения е критично – в много училищни дворове 

те липсват, а там където съществуват не са обезопасени и представляват сериозен риск за 

подрастващите. Свободният достъп до тях на лица извън училищна възраст довежда до 

бързото им амортизиране. При ограничените средства на училищните ръководства, 

проблемът може да се разреши чрез намесата на местната власт в лицето на общините и 

съответните институции. 
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Схема №1. Основни проблеми пред физическото възпитание
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Не е нормално изграждането на зони за физическа активност срещу заплащане в 

големите градове, а в същото време в училищните дворове да съществува опасност за 

здравето на учащите се при изпълнението на елементарни физически упражнения.  

             Състоянието на салоните по физическо възпитание не е по-добро. Основните 

проблеми тук са слабата осветеност, високото ниво на запрашеност и най-вече липсата на 

достатъчно площ за протичане на часовете. Според нормативните документи в закритите 

зони за спорт е нужно пространство от 6-7 м
2
/ученик. При нормална натовареност на 

салоните, площта е напълно достатъчна. Но в училища с над 1000 ученика, салонът 

непрекъснато се поделя между двама и повече преподаватели, поради съвпадение на 

часовете и възможностите за адекватно провеждане на занятията са  минимални. 

Увеличава се и травматизмът. Обезпечеността със съоръжения и съпътстващи учебния 

процес помощни средства (дюшеци, постелки и др.) е минимизирана като основната 

причина отново е липсата на пространство. 

          Институциите, свързани с развитието на физическото възпитание и спорт в средното 

училище, са отговорни за нормативните документи. Основна част от тези документи се 

откриват в закона за предучилищно и училищно образование, но съществуват и 

специфични документи, с които се управлява учебния процес по физическо възпитание и 

се следи неговия прогрес. Особена важност придобиват нормативите за оценка на 

физическата дееспособност на учениците, методиката за преподаване по физическо 

възпитание и броя занятия по предмета. Не е тайна, че нормативите за оценка са остарели, 

не са съобразени със съвременното състояние на главния обект на преподаване – 

учениците – тяхната хиподинамика и желание за спортуване. Важен е въпросът за 

актуализиране на тези нормативи и още повече за методиката на преподаване. Наблюдава 

се дългогодишна слабост и непрекъснато залитане към университетски преподаватели или 

спортни деятели, които от дълго време не се занимават пряко с училищното физическо 

възпитание. Без да се омаловажава техният принос към теорията, в съвременния етап от 

своето развитие  физическото възпитание се нуждае от нов, отговарящ на действителното 

състояние на проблемите, поглед. Броят на часовете по физическо възпитание също е 

важен проблем, но емоционалното му решаване нанася повече вреда, отколкото полза. 

През последните години съществуват множество доказателство, че използването на 3 час 

за провеждането на модули по туризъм или спортни игри не дава търсения резултат. 

Причините са отново недостатъчната като площ и оборудване материална база и 

изместване на акцента при реализирането му от специалист към класен ръководител. 

Подобно е състоянието на самите часове по физическо възпитание в начален етап, които в 

повечето случаи се ръководят от неспециалисти с всички произхождащи от това вреди. 

           Финансирането на учебния процес следва принципа на „средствата след обучаемия“, 

което довежда до изравняване на възможностите при малките и големи училища. Този 

принцип не отчита постиженията на участващите в обучението, тъй като сумите за активно 

участващите в различни по нива състезания и тези, които не присъстват на нито една 

проява са еднакви. Наложителна е ревизия на начина на определяне на субсидиите, като се 

зачитат индивидуални и отборни постижения, активизиране и участие на учениците в 

различни спортни прояви. Диференциацията е в полза на учители и училища, които 

работят за подобряване на физическото състояние на свои-те ученици, а това отново е 

свързано с наличната база от движим и недвижим характер. Индивидуалното или отборно 

отличаване  на призьори от общински, градски и национални ученически състезания, 

необвързано с бюджета на образователната институция – училището, а от общинска или 
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държавна такава, би засилило интереса на неактивните ученици към участие в различни 

спортни състезания. 

Субективните проблеми на физическото възпитание са свързани с активния елемент 

в обучението – учителят. Наред с всички негативни страни, които бележат ежедневието на 

всеки български учител, при специалиста по физическо възпитание и спорт те се 

задълбочават и намират нови проявления. За огромна част от другите специалисти е 

необходим маркер и бяла дъска, рядко мултимедия; учениците са в стационарна позиция, 

нивото на шум и запрашеност е ниско. Физическото възпитание е единственият предмет, в 

който учениците се чувстват в най-голяма степен освободени. Шумът от емоционалните 

реакции при изпълняване на заданията е висок, децата се движат активно, а всичко това 

рефлектира върху учителя. Очевидно различната характеристика на предмета не намира 

разлика във възнаграждението за труда и в мястото на преподавателя по физическо 

възпитание в системата на училището. Мотивацията на преподавателите е все по-ниска, а 

тяхната физическа и психическа натовареност – все по-голяма. Крайно време е за 

диференциация на учителското заплащане не само по стаж, но и с отчет на спецификата на 

учебния предмет. Понижената мотивация не е свързана само със заплащането, но и, 

отново, с лошото състояние на материалната база. Дори най-мотивираният и подготвен 

специалист едва ли би направил много при съвременното й състояние. 

           Един от най-важните въпроси, които непрекъснато се омаловажават при анализа на 

проблемите на физическото възпитание, е огромната отговорност, която носи 

преподавателят. При голя-мата натовареност на базата, при наличие на високи нива на 

шум и активност сред участниците в обучението, ролята на учителя да опази здравето на 

своите ученици нараства многократно. Няма такъв предмет в цялата образователна 

система, в който опасността за физическото здраве на индивида да е толкова реална. 

Увеличаващият се травматизъм се дължи на ниското ниво на физическа подготвеност на 

учениците, с което те постъпват в училище, липсата на елементарни двигателни навици и 

умения за предпазване, както и на ограниченията в материалната база. Вниманието на 

учителя е насочено в много посоки - правилното изпълнение на заданията, движението на 

максимален брой ученици и вероятностите от травми при сблъсък, движението на 

спортните пособия, откриване и анализиране на възможни външни дразнители върху 

участниците в процеса. Отговорността пред децата и техните родители е огромна, но 

почти винаги тя е за сметка на учителя по физическо възпитание. 

            Квалификационното развитие на преподавателите е поставено на много високо 

ниво. Провежданите курсове, семинари, конференции и др. форми непрекъснато 

подпомагат учителите в ежедневните им занятия и отговорности. Възможностите за по-

добра реализация на основните цели на физическото възпитание се определят и от 

участието на все по-голям брой учители в различни образователни проекти, финансирани 

от държавни институции или от европейски фондове. Достъпът до такива проекти е 

необходимо да стане все по-лесен, като се оказва и необходимата помощ от оторизираните 

органи. 

В заключение на краткия ни анализ за незавидното положение на физическото 

възпитание и спорт в средното училище изводите са ясни: 

          1. За нормалното протичане на часовете по физическо възпитание и спорт най-важно 

значение има недвижимата и движима материална база в салоните и на двора. Очевидно е, 

че с възможностите на делегираните бюджети, изграждането и опазването на базата е 

непосилно за отделните училища. Необходима е нова стратегия, насочена към актуална 
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снимка на състоянието на материалната база, нейното обновление и регламентиране на 

използването й. 

           2. Азбуката на физическото възпитание са нормативите за оценка на постиженията 

на участниците, които са и обратна връзка за дейността на преподавателите. Тяхното 

оптимизиране е изключително важна задача пред учители и специалисти. 

           3. Личността на учителя по физическо възпитание е натоварена с голяма 

отговорност за здравето на учениците. Тази отговорност все още не е разбрана от колегите 

и родителите, с които ежедневно се срещат и работят преподавателите по физическо 

възпитание. 
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