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УВАЖАЕМИ ВОДЕЩИ МЕЖДУНАРОДНИ УЧЕНИ,
УВАЖАЕМИ МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ,
ПАРТНЬОРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРАКТИКАТА,
Това издание на научното списание за Иновации в Рекреативната и Wellness
индустрия и нишовия туризъм е първият официален брой за 2019 г.
Предлага се онлайн платформа, даваща възможност за представяне и
публикуване на научни материали на млади изследователи, докторанти,
практикуващи специалисти и водещи учени от национален и международен
мащаб.
От името на редакционния колегиум, за нас е удоволствие да ви
приветстваме в тази Електронна научна Платформа. Наш приоритет са
научни публикации на млади учени и докторанти. Вярваме, че техните
научни резултати ще допринесат за изграждането на икономика основана на
знаниети и осигуряваща приобщаващ интелигентен растеж. Убедени сме, че
те ще са бъдещите научни лидери в Рекреативната (Wellness) индустрия и
Нишов туризъм и научните резулати от изследванията ще се превърнат
във фондамент за подобряване качеството на крайните продукти в
подкрепа на здравословния начин на живот за всички социални категории.
Нашите рецензенти са експерти представители на Глобъл Wellness
Институт, Всерусийския Wellness&Spa Съвет, Балканския Клъстер за
здравен, Wellness & SPA туризъм, както български и чужди: университети,
научни институти, представители на български министерства и общини,
неправителствени организации, собственици на Wellness & Spa обекти,
предприемачи в Рекреативната индустрия и бизнеса, ръководители на
международни и балкански агенции и организации – всички вие очакваме
да подкрепите с участие на ваши научни публикации тази нова
международна научна електронна платформа.
Главен редактор
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ВЕТРОХОДСТВОТО В СЪВРЕМЕННАТА WELLNESS ИНДУСТРИЯ
Бахчевански, Стоян
Главен асистент, доктор, катедра „Водни спортове“, НСА „Васил Левски”
Ключови понятия: Wellness, ветроходство, хигиенни фактори, здраве

ВЪВЕДЕНИЕ
Wellness – това е идеологията, която променя стила на живот на съвременния човек. В последните
десетилетия навлизането на химията и автоматизацията в производството на хранителни продукти
доведе до големи промени в нашите хранителни навици (Пилзър, 2010). Ние все по-често се
възползваме от вкусните и удобни готови храни и полуфабрикати (богати на калории и бедни на
хранителни вещества). Като добавим към всичко това и стреса от работното място, задръстванията,
липсата на достатъчно финансови средства, световната криза, различни стресови ситуации,
липсата на движение, резултатът се вижда навсякъде около нас. В забързания градски делник сред
трафика и задръстванията сетивата ни се превръщат в „незрящи” за природната красота и
естествените природни шумове. Липсата на тези „природни” стимули за тялото и духа водят до
понижение на живителната енергия и предразположеност към заболявания и емоционален
дисбаланс. Статистиката е, че българите са сред най-болните нации в Европа и с най-нисък
стандарт на живот (Райън &Травис, 2011). На челни места сме по болести като сърдечно-съдови
заболявания, инфаркт, инсулт, високо кръвно налягане, диабет, затлъстяване и наднормена
телесна маса. Нуждата от решаването на тези проблеми доведе до появата на изцяло нов начин на
живот, а именно wellness.
Думата Wellness произлиза от две английски думи: Well-being - чувствам се добре
здравословно и Fitness - грижа се за тялото си. Този стил се заражда през 50-60 години на 20 век в
САЩ, но окончателно понятието добива популярност на прага на 21 век, когато в цяла Европа
осъзнават факта : „Ако искаш да живееш добре – инвестирай в здравето си!”
Wellness индустрията е сравнително млада и въпреки това се развива с невероятни
темпове. Според американския икономист Пол Зейн Пилзер оборотът й в момента надхвърля 200
милиарда долара годишно, като се очаква до 4-6 години да нарасне с над 500%.
МЕТОДИКА
Целта на настоящото изследване бе проучването на възможностите за използване на
ветроходния спорт в Wellness индустрията.
Задачите, които трябваше да бъдат решени в хода на изследването са:
 Да се проучат специализирани литературни източници.
 Да се проучат възможностите за използване на ветроходния спорт в Wellness индустрията.
Методология на изследването
За осъществяването на целта бяха проучени специализирани литературни източници.
От многостранната информация бяха синтезирани всички основни теми, свързани с
ветроходството и ветроходния спорт. Методите, които бяха използвани в хода на изследването,
бяха литературно и информационно проучване, теоретичен анализ и синтез.
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РЕЗУЛТАТИ
От проучената и анализирана специализирана литература, свързана с туризма, Wellness
индустрията и по-специално ветроходството установихме, че има множество Wellness възможности
пред занимаващите се с ветроходство.
Напълно в духа на Wellness културата ветроходството осигурява възможност на
съвременния човек да избяга от вредните ежедневни въздействия на заобикалящата го среда, да се
пребори с хиподинамията и всички произтичащи от нея негативни ефекти върху здравето му и не на
последно място да прекара по незабравим начин свободното си време. Защото какво може да бъде
по-романтично от следата, оставяна от движещата се ветроходна яхта по водната повърхност на
фона на залязващото слънце? Бялата яхта сред вълните отдавна е символ на романтиката, на
светлите и чисти мечти.
Ветроходството като начин за придвижване
във водна среда е известно от древни
времена. Лодката е едно от първите
изобретения на човека, предшестващо дори
изобретяването на колелото! Практикуването
на активен отдих чрез ветроходни кораби води
началото си от XVII век в Холандия.
ДИСКУСИЯ
Това е особен вид двигателна дейност,
протичаща едновременно в две среди – водна
и въздушна, непосредствено сред природата,
при променливи природни условия, което го
прави изключително подходящо средство за
профилактика на различни заболявания,
закаляване, повишаване на силата и
издръжливостта, а също така и за активен отдих. При управлението и балансирането на
ветроходните съдове участват около 60% - 70% от мускулите в човешкото тяло. Преодоляването на
съпротивлението на шкотите, както и изпълнението на специфичните за ветроходеца технически
действия са отлична предпоставка за физиологичното усъвършенстване на организма.
Благодарение на въздействието на всички тези фактори спортът се явява универсално аеробно
средство с подчертан закалителен ефект. Въздействието на слънчевата светлина и въздуха
стимулират рефлекторните терморегулаторни механизми, мобилизират имунната система и
повишават устойчивостта на организма към стресовите условия на живот.
Съвременното развитие на спорта и научно-техническия прогрес в конструирането на
ветроходните съдове предлагат огромно разнообразие от възможности за намиране на подходящия
плавателен съд за всеки човек (Гешев, 2014).
Спортно ветроходство – насочеността му е към максимални спортни постижения, свързани с
пределно развитие на физическите, техническите, тактическите и психологическите възможности на
състезателите. Изключително популярен и престижен вид спорт, включен в олимпийската програма
още на първите съвременни олимпийски игри. В наши дни спортното ветроходство се използва
широко и за стимулиране на работата в екип, защото при яхтите с екипаж е необходим абсолютен
синхрон и себеотдаване в името на колектива.
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Адаптирано
ветроходство
–
дава
възможност на хората с увреждания да
практикуват ветроходния спорт на специално
конструирани и съобразени със степента на
увреждането им лодки. От 2000 г. са
включени в програмата на параолимпийските
игри.
Уиндсърфинг
(наричан
още
бордсейлинг или сейлбординг) се е
превърнал в любимо развлечение навсякъде, където има вода и вятър, било то басейн, езеро, река
или океан. Уиндсърфингът е спорт подходящ за всеки човек, тъй като има възможност за
комбиниране на различни размери дъски и ветрила. По своята същност този спорт обединява
сърфинга и ветроходството.
Туристическо ветроходство – извършва се с пошироки и по-стабилни лодки, които дават
възможност за пренасяне на багаж, необходим за
едно по-продължително пътуване. Състезателният
елемент в тези прояви отстъпва място на
забавлението и комбинацията от спорт,
приятелство и туризъм, а така също дава
възможност за популяризиране на ветроходството
в страни, в които още не е известно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След задълбоченото проучване на проблемите
на съвременното общество и Wellness
философията за справянето с тях става ясно,
че хиподинамията и стресът са в основата на
голяма част от заболяванията. Ветроходството
е спорт, който съчетава в себе си голям
потенциал за физическо развитие и
функционално усъвършенстване, приятни емоции и същевременно съществен закалителен ефект.
Като най-подходящо за Wellness индустрията можем да посочим туристическото ветроходство. При
него не се изисква специална подготовка от страна на занимаващите се и при спазването на
елементарни изисквания за безопасност няма ограничения в пола, възрастта и физическото им
състояние. В заключение можем да кажем, че ветроходството като спорт и начин за прекарване на
свободното време се вписва напълно във философията на Wellness индустрията и има своето
място в услугите, предлагани от нея.
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ВЪВЕДЕНИЕ:
Позитивният ефект от системните занимания със спорт повлияват, от една страна, различни органи
и системи в човешкото тяло, от друга, психологичното състояние - емоции, чувства, настроение,
характер (Костова, 2009), (Димитрова и кол., 2006). Плуването е било използвано през всички епохи
в развитието на човечеството като приложна, възпитателна, оздравителна и хигиенна
необходимост. Историческите хроники от Средновековието и Възраждането описват лечебния,
оздравителния и закаляващ ефект на водните процедури и плуването (Димитрова, 2012). В Древна
Гърция и Рим водата, масажът и физическите упражнения са се считали за трите основни лечебни
средства (Павлова, 2004), (Димитрова, 2009). В началото на ХІХ век група лекари откриват и
използват възможностите на спортната дейност като средство за насърчаване на интеграцията в
обществото на хора с увреждания и рехабилитация (ММС. Европейска харта, 2009), (Trendafilov et
all., 2013). Безспорно е значението на плуването като ефективно средство за разширяване на
адаптационните възможности на организма. Чрез упражнения във вода се активират
компенсаторните механизми, което стимулира развитието и формира движението напред.
Плуването е спорт, който удовлетворява целите за осъществяване на корекционно-превантивния
ефект върху упражняващия се. Ефектът се дължи преди всичко на характера и многообразието на
движенията и спецификата на водната среда. В наши дни изследователят Николова определя
плуването като спорт с изключително голям лечебен и оздравителен ефект (Николова, 2005).
Хидравличното налягане, подемната сила и съпротивлението на водата, които оказва движението
на тялото, въздействат благоприятно върху всички функции и системи на организма, неговата
дееспособност и не на последно място на емоционалното състояние. Водата има 5 пъти по-голяма
топлинна проводимост и топлинен капацитет от въздуха. Това означава, че тялото губи топлина във
водата 2,5 пъти по-бързо, отколкото във въздуха. Оттук произлиза и фактът, че при плуване се
изразходва сравнително по-голямо количество енергия необходима за осигуряване на
извършваната работа. Необходима е допълнителна енергия, за да се достигне оптималната
работна температура от около 37°С (Gmunder, 1993). При хоризонталното положение, което заема
тялото във водата, вестибуларният апарат е облекчен. Тактилните и температурните усещания,
разположени в кожата на тялото, са силно натоварени с информацията на водата, поради нейната
висока плътност. На нивото на морската повърхност тя е 760 пъти по-висока от тази на въздуха.
Най-характерната особеност на плуването е, че ангажира всички главни мускулни групи на
човешкото тяло. Поради хоризонталното положение, което заема тялото във водата при плуване,
няма статично напрежение в мускулите, необходими за поддържане на тялото, когато то е
изправено. Крайниците извършват циклична мускулна работа, която спомага за намаляване на
кръвонапълването на органите по периферията, вследствие на външното налягане на водата, също
така увеличава кръвонапълването на вътрешните органи в гръдния кош. Облекчава се работата на
сърцето от изключването на гравитационното действие, характерно за вертикалното положение на
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тялото.
МЕТОДОЛОГИЯ
Фактори, даващи предимство на плуването пред останалите спортове:
 Работи се в условия на хипогравитация.
 Хоризонталното положение на тялото улеснява сърдечно-съдовата дейност.
 Центърът на подемната сила на водата и тялото при децата и младите хора съвпада или е
близко, което осигурява стабилност, икономичност и ефективност по време на плуване.
 Тялото се развива хармонично, поради участието на всички големи мускулни групи.
 Има голям закаляващ здравословен ефект.
При млади хора занимаващи се с плуване се наблюдават следните физиологични предимства:
 Ръстът е по-голям от този на незанимаващи се с плуване.
 Силата на дихателните мускули (жизнената вместимост) е значително по-голяма.
 Развитието на сърцето изпреварва това на връстниците, които не плуват.
 Сърдечната дейност е по-икономична. Пулсовата честота е намалена. Подобрени са
регулаторните механизми. Избягва се честата аритмия.
Целта на нашето изследване е да докажем, че оптимизирането на двигателния режим със
средствата на плуването е един добър начин за профилактика и редуциране на различни
здравословни проблеми. Изследвахме ефекта от занимания с плуване в различни аспекти на
ежедневието. За целта на изследването анкетирахме 120 човека, разпределени по идентични
показатели за възраст от 30 до 50 години, разпределени по равен брой от двата пола в две групи –
експериментална (Е) и контролна (К). Участниците в експерименталната група бяха хора
занимаващи се с плуване. Контролната група се състоеше от хора занимаващи се с друг вид
двигателна активност. Условие и за двете групи изследвани лица беше да спортуват минимум два
пъти седмично и спортният им стаж да е най-малко 5 години.
РЕЗУЛТАТИ
На въпроса” Колко пъти боледувате от простудни заболявания средно годишно?“ (фиг1),
ясно се открояват лицата занимаващи се с плуване, при които простудните
над 3 пъти

над 3 пъти

не повече от 3 пъти

не повече от 3 пъти

1-2 пъти
1-2 пъти

нито веднъж

0
КГ

ЕГ

нито веднъж

20

40

60

КГ

ЕГ

0

20

40

60

Фиг.1
Фиг. 2
заболявания са почти с 50 % по рядко срещани от лицата в другата група
На въпроса „Боли ли ви често главата? (фиг2) Ако отговора е „ДА“, колко пъти
седмично?“ отново прави впечатление, че по-малко страдащите от главоболие са участниците в
ескперименталната група. При отговорите на въпросите „Чувствате ли се уморен сутрин?“ (фиг3)
и „Чувствате ли се уморен вечер?“ (фиг4) се наблюдава, че сутрешната умора при практикуващите
друга двигателна активност е често явление за разлика от плуващите, докато умората вечер
присъства и за двете групи изследвани лица, въпреки че при плуващите тя е с по- ниски показатели.
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Фиг. 3

Фиг. 4
На въпроса „Намирате ли разлика в качеството на съня си след дните, в които сте
спортували и останалите дни?. Ако отговорът е „ДА“, каква е разликата?:“ (фиг5)
o Наспивам се по-бързо
o Спя по до късно
o Спя по дълбоко
o Спя непробудно
възможностите за отговор са повече от един и се вижда, че при всички спортуващи без значение от
коя група са, сънят се подобрява. Прави впечатление обаче превесът в това отношение при
практикуващите плуване.
спя непробудно

няма промяна

спя по - дълбоко

K

спя по до късно

E

Е
да

наспивам се по-…

0

Фиг. 5
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20
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60

0

20
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На въпроса „Ядосвате ли се по-малко в дните, в които сте спортували?“ и в двете групи всички
отговори са положителни, което показва колко полезен е спортът за справянето със стреса, найголемия враг на здравето днес.
На въпроса „Имате ли болки в тялото от различно естество? (фиг6) Ако отговорът е „ДА“,
след занимания със спорт изчезват/намалят ли? Отговорите на плуващите са повече
положителни от другите два варианта, докато при другите активности се наблюдава равновесие.
На въпроса „ В деня след спорт лесно ли се събуждате?” (фиг7) е интересно да се отбележи,че
по-голямата част от всички анкетирани се будят лесно в деня след физическо натоварване. Това не
е лесно за една малка част от тях, като превес имат лицата практикуващи друга двигателна
активност.
На въпроса „В деня след спорт работи ли ви се или ви се почива?” (фиг.8) отговорите и в двете
групи са близки и не се наблюдава голяма разлика.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Плуването като двигателна активност с оздравителен характер е ефективно и емоционално
средство за решаване на задачите, свързани с процеса на възстановяване, лечебна профилактика и
рекреация. Чрез системни занимания с плуване се постига:
 Усъвършенстване на функционалните и физическите възможности и повишаване на
дееспособността;
 Подобряване както на здравословните, така и на физическите възможности на занимаващите
се;
 Провокиране на позитивна промяна във физическото, и двигателно развитие;
 Провокира се желание за занимавания с плуване през целия живот.
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ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
НА КАДРИ В SPA И WELLNESS ИНДУСТРИЯТА
Царева, Яница
Доктор, Wellness Иститут България
Ключови думи: Електронно обучение/учене (e-Learning), смесено обучение/учене, педагогически
дизайн, модел ADDIE
ВЪВЕДЕНИЕ
Днес в ерата на мега стреса SPA и Wellness индустрията се превърна в глобален феномен,
който генерира милиарди в световен мащаб. Значителен дял от нея заема SPA и Wellness туризма
(Димитрова, 2009). В унисон с нарастващия интерес и все по-високите изисквания на клиентите
относно качеството и разнообразието на предлагания асортимент в SPA и Wellness центовете
„...най-голямото предизвикателство е адекватното развитие на човешките ресурси, които са в
основата на разработването и развитието на предлагания туристическия продукт“
(Куртева&Желева&Желев, 2013), респективно устойчивото развитие на сектора и индустрията. Това
налага перманентно гъвкаво и ефективно актуализиране на образователните продукти,
предназначени както за текущите, така и за бъдещите кадри в сектора, съобразно нуждите на
бизнеса (Димитрова, 2012). Тъй като традиционните форми за обучение не могат да задоволят
изцяло тези изисквания, в образователния сектор се търсят алтернативни решения. В началото на
21 век започват интензивно да функционират разнообразни форми на подпомогнато от
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) обучение. От една страна, те дават
възможност за по-лесен достъп до образование независимо от времето и мястото, индивидуален
темп на учене и учене през целия живот. От друга – за изцяло иновативен подход, базиран на
интерактивното учене, което изисква активно взаимодействие и взаимовлияние между субектите в
процеса на обучение и между субектите и учебното съдържание. По този начин се постига по-високо
качество и ефективност на образователните системи. Всички тези предимства са фиксирани и като
стратегически цели в образователната политиката на Европейксия съюз – в документа „eLearning
Action plan“ от европейската работната програма „Образование и обучение 2010” и намират израз в
Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училищата (Национална стратегия,
2015).
Един от основните съвременни начини за организиране на образователния процес е т.нар.
електронно обучение/учене (e-Learning). Представлява процес на учене чрез компютри, използвайки
Интернет и Интранет и се отнася до уеб базирано обучение, онлайн обучение, разпределено
обучение (distributed learning) или технологиии за учене. (Hall&Sinder, 2000). За съжаление то е
слабо застъпено в обучението на SPA и Wellness кадрите, особенно на тези, които прилагат
конкретни процедури и услуги в специализираните центрове. Най-вероятно причина за това е
широко разпространеното мнение, че спецификата на дейността в сферата, която включва освен
когнитивна и различни видове моторна, манипулационна дейност и нервно-мускулна координация,
не позволява приложение на електронно обучение/учене. Това обаче се отнася единствено за
класическата чиста форма на този тип учене. Електронно обучение/учене има една по-широка
форма – т.нар. смесено обучение/учене (Blended Learning) „...при която се получва комбинация от
учене с помощта на информационни технологии и такова без новите технологии. В зависимост от
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концепцията Blended Learning може да съчетава елементи от следните форми: онлайн-обучение по
Интернет или Интранет; дистанционно обучение, при което обучението се осъществява от
разстояние с помощта на различни медии; присъствено обучение, в което влизат всички форми на
традиционното обучение” (Мерджанов, 2013, Димитрова, 2006). Смесеното обучение/учене дава
възможност за максимално интегриране на всички предимства, които притежават електронното
обучение и присъственото обучение и може да се ползва при управление на подготовката на
споменатите специалисти.
Научно агрументираното разработване на образователни продукти се осъществява чрез т.нар.
педагогически дизайн (instructional/pedagogical design). Понятието често се среща още като
образователен дизайн (educational design), дизайн на обучението/ученето (learning design) и др.
Представлява “...системен подход към структуриране на учебния процес, с помощта на който се
формира единна система от цели на обучението, учебен материал, инструменти за предаване на
знанията в открита информационно-образователна среда“ (Такушевич, 2013).
Настоящата статия има за цел да очертае научно-приложна шаблонна рамка на иновативен
образователен модел за електронно (смесено) обучение/учене при сертификацията на текущи и
бъдещи кадри, прилагащи и имащи право да прилагат услуги в SPA и Wellness центровете.
За да постигнем поставената цел, преминахме през осъществяването на следните задачи:
1. Анализ на характеристиките на моделите на педагодически дизайн и подбор на подходящ
функционален модел за разработване на образователни продукти на специализираните кадри;
2. Извеждане на иновативен теоретичен модел в конкретни етапи, стъпки и инструментариум
за електронно (смесено) обучение/учене при сертификацията на специализираните кадри.
МЕТОДИ
В изследването са използвани научни методи, които са обособени в три категории:
 Методи на предварително проучване: информационно проучване на специализирани
източници, анализ на нормативни документи;
 Методи на действието: моделиране;
 Теоретико-логически методи: метод на анализа и метод на синтеза.
Проучването се проведе в периода 2014-2017г.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Съществуват най-разнообразни теоретико-приложни модели за описание на учебния процес:
модел на планиране на електронен курс на Demaizière&Dubuisson (Demaizière&Dubuisson,1992),
модел на курс за електронно (чуждоезиково) обучение DESTE (Depover et al, 2000), модел на
педагогически дизайн на електронно учене на Goodyear (Goodyear, 2001), моделът за проектиране
на обучението (Instructional Design) (Dick et al., 2001), образователен модел за електронно обучение
на Alonso&al. (Alonso&al., 2005), инструкционален дизайн за онлайн обучение (IDOL) (Siragusa&al.,
2007), модел за дизайн на обучението на Beetham (Beetham, 2007) и др. Анализът на моделите
показа, че всеки притежава свои специфики. Така например някои от авторите
(Demaizière&Dubuisson, 1992; Goodyear, 2001; Beetham, 2004) представят две нива на дизайн:
макрониво, проектиращо курса като цяло на ниво силабус и микрониво, проекртиращо всяка
отделна дейност, а други (Goodyear, 2001) – три нива на дизайн, отчитайки и организационния
контекст на реализирация на дизайна и обучението. Различията се наблюдават в основната
структурна единица на отделните модели за електронно обучение/учене – модул (Depover, 2000),
електронен урок (Alonso et al, 2005) учебна дейност (Beetham, 2004), учебна задача (Goodyear,
2001). Тези особености не позволяват извеждането на единна рамка за дизайн на електронното
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обучение/учене на профилираните кадри, които реализират SPA и Wellness услуги. От друга страна,
компонентите на всички модели могат да бъдат открити и разбрани чрез изначалния широко
разпространен обобщен модел ADDIE (от Analysis - анализ, Design – дизайн, Development разработка, Implementation - внедряване и Evaluation – оценка) (Lin&Tan, 2011; Mavroudi&Hadzilacos,
2013; Ghirardini, 2011). В него всяка стъпка е
резултат, който е база за следващия етап (фиг. 1).
Утвърден е като стандарт от образователните
дизайнери и е приложим както за традиционно, така
и за електронно обучение/учене. В този контекст той
е подходящ за дизайна на образователни продукти
на споменатите специалисти като модел за смесено
обучение/учене и е разгледан като такъв в
настоящото изложение.
Фиг. 1. Модел на педагогически дизайн ADDIE – фази

Първата фаза от модела е тази на анализ. Тя се фокусира върху проучване на нуждите от
обучение, профила на целевите групи обучаващи се и темите на обучението.
Анализът на нуждите от обучение е основа за формулиране на учебните цели. Той представлява
„систематично изследване на празнините между съществуващата действителна квалификация/
ситуация и необходимата желателна квалификация/ситуация“ (Kellner, 2005). Предвид тенденциите
за синхронизиране на висшето и професионалното обучение и образование с нуждите на бизнеса
би следвало да се изследват пряко празнините в SPA и Wellness индустрията (Димитрова, 2009).
Само по този начин могат адекватно да се актулизират програмите за обучение на текущите и
бъдещите кадри в сектора. Детайлният анализ на нуждите от обучение е важно да идентифицира
текущото състояние на квалификацията и компетентността на SPA и Wellness кадрите,
съществуващите пропуски между изискваното и реалното състояние, причините за тези пропуски
както и конкретните потребности от обучение.
Проучването на характеристиките на целевата група обучаеми е съществен фактор при
проектирането на образователни продукти, тъй като днес в центъра на обучението е учащият
(Student-centered learning). Съществуват различни варианти за детерминиране на целевите групи по пол, възраст, национална принадлежност, образователно ниво и др. В контекста на смесеното
обучение/учене е необходимо да се вземат под внимание нивото на технологична обезпеченост,
медийна, комуникативна, социална компетентност и компететност за учене (в т.ч. стилове на учене)
и др. на таргетните групи. От друга страна, съществен елелемент е изследване на тяхната
мотивация.
Анализът на темите има за цел да набележи темите с оглед систематизиране на учебното
съдържание. Фазата на дизайн на обучението включва дефиниране на учебни цели,
организационно-стуктурната последователност на тяхното реализиране. Тя дава възможност да се
набележат още методите и средствата за учене, контрол и оценка на качеството на обучението.
Според степентта на абстракция учебните цели се разделят на три основни групи: общи цели на
специалността като цяло или курса, малко по-конкретни, но все още обобщено формулирани –
специфични цели и детайлно и прецизно дефинирани цели, т. нар. конкретни цели (Wendt, 2003,
Meyer, 2005, Möller,
1973). Общите цели описват желаните резултати по дадена
17
ISSN: 2603-493X

Брой 1, 2019

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

2019

професия/специалност и очертават избора на специфични цели, които рамкират дадена
дисциплина/модул. А въз основа на специфичните цели се прецизират в конкретните, които описват
очакваното поведение на учащите в края на всяка тема. Т. е. коректното формулиране на целите на
дадена професия/специалност е от изключителна значимост. С оглед осигуряване на прозрачност и
разбиране на различните квалификации при трансграничната мобилност на учащите и работниците
и учене през целия живот в рамките на Европейския съюз е редно съотнасянето на общите цели
към Националните квалификационни рамки, които са изградени по модел на Европейската
квалификационна рамка [Горанова, 2012]. В тях са заложени дескриптори, които детайлно фиксират
знанията (теоретични и/или фактологични), уменията (познавателни и практически) и
компетентостите (лични и професионални), които е необходимо да притежават кадрите от
различните образователни нива. От друга страна, определянето на целите на обучението се
осъществява на базата на педагогически таксономии. Спецификата на дейността в SPA и Wellness
индустрията, която включва освен познавателна и двигателна дейност, налага ползването освен на
когнитивни, и на психо-моторни таксономии за описание на знанията и уменията на кадрите.
Определянето на последователността за реализиране на целите е свързана с организиране на
структурата на учебното съдържание. Често се свързва с изграждането на учебен план и учебна
програма, които в настоящата статия са застъпени във фазата на разработка. Учебното
„..съдържание се изгражда от агрегирани учебни единици (АУЕ), състоящи се от множество
елементарни учебни единици (ЕУЕ). Всяка ЕУЕ включва дейности за учене по усвояване на
понятия, факти, демонстрация за формиране на умения и примерни задачи.
Освен учебна дeйност в ЕУЕ са включени и дейности за контрол и оценка, които се осъществяват
чрез тест за самопроверка и чрез задачи за самостоятелно решаване“ (Горанова, 2012), а ЕУЕ могат
да бъдат теми, в които са заложени конкретните цели на обучението. В контекста на предметната
дейност в SPA и Wellness специализирания сектор, смесеното обучение/учене е редно да включва
електронни сесии за усвояване на теоретични и/или фактологични знания и познавателни умения и
присъствени сесии за усвояване на практически умения. В този смисъл темите и прилежащите им
дейности трябва да се разпределят в електронната и традиционната част от обучението, като е
нужно и включването и на дейности за контрол на знанията и уменията по набора от теми от
дискутитаните части. Степента на автоматизация при взаимодействието между субектите
(обучаващ, учащ) и между субектите и учебното съдържание е непълна. Интеракцията между
субектите може да се реализира чрез различни ИКТ средства и директно в сесиите лице в лице
(фиг. 2).
Детерминирането на път за учене е важен елемент, който обичайно се фиксира във фазата на
разработка, но може да се набележи и в този етап. Вариантите са: „...път със свободно придвижване
на обучаващия се през него, включващ всички възможни учебни дейности, зададени от
преподавателя; път със зададена от преподавателя статична последователност от дейности и
точно определено разположение на дейностите за проверка и/или оценка в линейна
последователност; път със задължителни и изборни дейности за учене и задължителни дейности за
проверка и/или оценка; адаптивен път за учене, съобразен със стиловете на учене на обучаемите,
входното им ниво и постиженията им в процеса на учене.“ (Тупаров, Дурева, 2006). Предвид
ориентацията на днешното обучение към учащия и особеностите на сферата на SPA и Wellness
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услугите е възможно пътят за учене да бъде зададен като комбинация от задължителен линеен и
адаптивен път, съответстващ на сензорните перцептуални стилове на учащите.
Обучаем

Обучаващ

Обучаем

Електронно
взаймодействие - чат,
форум,
Messenger,

Традиционно
взаимодей
ствие лице
в лице

Учебно
съдържание

Обучаващ

e-mail
Обучаем

Обучаем

Модул (АУЕ)

Модул...(АУЕ)

Традиционно обучение
(присъствени периоди)

Класическо електронно
обучение/учене

Тема (ЕУЕ)

Дейности
за учене

Дейности
за контрол

Тема (ЕУЕ)

Тема... (ЕУЕ)

Дейности
за учене

Дейности
за контрол

Дейности
за учене

Дейности за контрол по темите

Дейности
за контрол
контролко

Тема...(ЕУЕ)

Дейности
за учене

Дейности
за контрол
контролко

Дейности за контрол по темите

Оценка по модула
Фиг. 2. Съдържание и взаимодействие в смесеното обучение/учене на кадри в SPA и Wellness
индустрията

Планирането на електронни занимания за усвояване на когнитивна информация и традиционни
присъствени сесии за усвояване на психо-моторна информация изисква проектиране на методи и
средства за електронно обучение и за обучение в двигателна дейност. В литературата най-често се
разглеждат три основни групи методи за електронно обучение/учене – обяснителни - презентации,
конкретни ситуации, примери от работната сфера и демонстрации; приложни - демонстрация и
практика, инструкции за работа, казуси, ролеви игри, проектна работа и др.; колаборативни - онлайн
ръководени дискусии, колаборативна работа и обучение от колега. Всеки метод може да бъде
представен чрез различни средства - медии и комуникационни средства (Ghirardini, 2011). По
аналогичен начин са разделени и методите за усвояване на двигателна дейност на словесни разказ, беседа, дискусия, диспут, обяснение, описание, указание; нагледни - непосредствено
показване, статична, динамична демонстрация, макети и практически методи - цялостен, разчленен,
помощно-двигателен, състезателен и игрови (Рачев и кол., 2004). В семинарите лице в лице освен
дискутираните интерактивни методи (беседа, дискусия, диспут и игрови) могат да се приложат и
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методът на казуса, мозъчната атака, методът на проекта и др. Описаните подходи се реализират
чрез различни средства – словото, движенията на преподавателя и/или учащите, рисунки, схеми и
др.
Определянето на методите и средствата за контрол касае оценъчната стратегия. Тя включва
както различните начини за оценка на знанията и уменията на обучаващите се, така и тези за
оценка качеството на образователния процес.
Използват се различни начини за формално оценяване -тестове, теоретични, практически изпити
и др. и за неформално оценяване - задават се въпроси, отчитат се отговорите и коментарите на
учащате и др. Оценяването може да бъде нормативно и да сравнява индивидуалните постижения
на учащите с тези на останалите и/или критериално – да съпостявая знанията и уменията с
определени критерии, т.е. цели, които учащите трябва да постигнат.
В този етап освен методите и средствата, които оценят дееспособността на учащите, е редно да
се предвидят и такива за оценка на качеството учебния процес. В литературата са описани
множество видове образователни критерии за качество (в т.ч. показатели), които описват възлови за
ефективното функциониране на дадена електронна учебната среда фактори на различни етапи.
Така например Ehlers възприема три нива на качеството - качество на предпоставките или
структурата (т.е. входящо), качество на учебния процес (съдържание, методика и т.н.) и качество на
резултата, осъществен от учещия (Ehlers, 2002). Schulmeister определя пет задължителни критерия
при оценката на дадена учебна среда - администриране на потребителите, на курса, разпределение
на роли и права, комуникативни методи и инструменти за учене и представянето на съдържанието,
учебните обекти и медии с опростено възпроизвеждане (Schulmeister, 2005). В контекста на
смесеното обучение/учене, важен момент е проектирането и на критерии за качество (в т.ч.
измерители), които описват ключови моменти за действеното функциониране на присъственото
обучение фактори. При смесеното обучение на специлизираните кадри могат да се набележат някои
основни критерии: готовност на трите страни за провеждане на смесено обучение/учене (на входа);
реализация на обучението, успеваемост на учащите, инфраструктура за осъществяване на смесено
обучение/учене (в процеса); оценка на цялостния период на обучение от преките потребители на
образователната услуга (учащите) и оценка от непреки потребители (мениджъри на SPA и Wellness
центрове/туристически обекти).
Следващата фаза от модела ADDIE е разработка. Тя включва следните стъпки: разработване на
учебно съдържание, материали за учене и контрол и избор на инструменти за разработването им.
Разработването на учебно съдържание условно има два аспекта - документален и
организационно-структурен (в т.ч. методически). Документалният се свързва с разработването на
силабус - учебен план и програма по стандатризирани бланки и държавни образователни
изисквания. Организационно-структурният се отнася до класифицирането и реализирането на
конкретно съдържание в учебните единици, респективно до разработване на материали за учене и
контрол.
Разработването на материали за учене и контрол е свързано с дидактизиране, което включва
трудоемки и продължителни процеси на деконтестуализация и реконтесктуализация. По-долу са
представени някои насоки и конкретни инструменти при структурирането на най-често ползваните
материали за учене и контрол в контекста на смесеното обучение/учене, които могат да се ползват
при подготовката на кадри в индустрията - пауър пойнт презентации (като готов ppt. документ на
електронен носител или като основа за Webinar, Webcasting или виртуална класна стая), електронни
дидактически тестове, реферати и теоретични и практически изпити.
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Днес пауър пойнт презентацията служи като база за предаване на учебното съдържание по
дадена тема и се ползва не просто като инструмент за разработване на учебни материали, а като
синоним на електронен урок. Тя може да представя изложението в няколко варианта: готов ppt.
документ на електронен носител, Webinar (уеббазиран видео/аудио семинар), Webcasting (видеоурок и подкаст) или виртуална класна стая. Най-често на една пауър пойнт презентация включва
няколко слайда с цели на обучението на темата/урока; ядро с 5-30 слайда, които съчетават текст,
мултимедийни елементи и обобщение от няколко слайда с ключовите моменти от темата/урока и
задачи за подготовка. Важно е учебните материали и дейности да бъдат съотнесени към стиловете
на учене на различните кадри.
Електронните дидактически тестове са обичайно ползваният способ за обективна оценка на
теоретичните и/или фактологичните знания и познавателните умения на учащите. За да бъдат
добре съставени тестовете, е необходимо да притежават определени характеристики: обективност,
надеждност, валидност, сравнимост и икономичност (Герганов, 1976; Дамянова, 2011), както и да се
спазва етапната последователност, необходима за тяхното разработване. Броят и архитектониката
на въпросите може да варират значително. Те са в пряка зависимост от особеностите на
конкретната дисциплина/модул и от възможностите на наличния софтуер. Така например един тест
може да съдържа от 20 – 60 и повече въпроса. От изключителна значимост е софтуерният продукт
да позволява обработка на получените отговори от тестираните, да дава възможност за
интегриране на различни мултимедийни елементи - видео, звук и анимация. В този контекст
независимият продукт Quiz Creator, отговаря на тези изисквания и в същото време е съвместим с
повечето платформи за управление на ученето (Learning Management System).
При теоретичните и практическите изпити е редно да се разработи конспект от преподавателя,
докато при реферата може предварително да се подготви списък от теми, които
преподавателят/обучаващите разпределят помежду си или те самите избират тема в рамките на
изучаваната материя.
След фазата на разработка следват фазите на внедряване и оценка на обучението, които ще
разгледаме едновременно.
В смесеното обучение/учене на специализираните кадри фазите на внедряване и оценяване се
свързват, от една страна, с имплементирането на разработените електронни образователни
ресурси и осигуряване на достъп на субектите на обучението до тях и до необходимата материална
и материално-техническа база. От друга - с апробиране на образователния модел и оценка на
ефективността му, чрез планираните критерии и показатели, които касаят електронната и
традиционната присъствена част от обучението. Ако е необходимо, в пилотния курс се въвеждат
нужните корекции, след което той се внедрява формално в практиката и се подлага на периодичен
одит. Тези две фази се реализират с помощта на комплексна софтуерна система за изготвяне и
организация на учебно съдържание (учебна платформа) и подходящи за целите специално
оборудвани помещения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщеният цикличен модел на педагогически дизайн ADDIE дава възможност да се очертае
научно-приложна условна шаблонна рамка на иновативен образователен модел за електронно
(смесено) обучение/учене при сертификацията на текущи и бъдещи кадри, прилагащи и имащи
право да прилагат услуги в SPA и Wellness центровете.
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ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА СТУДЕНТИ
В ОКС „МАГИСТЪР“ НА НСА „В. ЛЕВСКИ“ ПО SPA КУЛТУРА, ИЗТОЧНИ И АКВА ПРАКТИКИ
Дончева, Лилия
Главен асистент, Доктор, НСА „ В. Левски”, София
Ключови думи: иновативен метод за преподаване на английски език на студенти в окс „магистър“
ВЪВЕДЕНИЕ
Глобализираното общество, в което живеем, всекидневно променя и обогатява ценностната ни
система, налагайки все по-настойчиво необходимостта от овладяването на английски език. Според
Graddol (2006) до края на века английският език вече няма да бъде смятан за „чужд”, тъй като той е
задължителен предмет в началното обучение на почти всички деца по целия свят. Когато учещите
инвестират в езика, те го правят с разбирането, че той ще им донесе различни символични и
материални ползи, които ще обогатят културата им, ще засилят тяхната идентичност и желанието
им за реализация в бъдеще (Сsizer, К., Magid, М., 2014). Професионализмът днес изисква владеене
на английски език (Trendafilov et all., 2013; Димитрова, 2006), като основна потребност с европейски
приоритет сред образователните стратегии и учебни програми (Гюров, Ангелова, 2011; Димитрова,
2012). Езикът осигурява възможността за своевременното, оптимално включване в
междукултурната информационна система - успешното интегриране в условията на глобализацията,
гарантира и ефективното използване на новите технологии. Днес междукултурната комуникация е
основна сред водещите фундаментални европейски потребности - ценност за всеки специалист.
Информационната грамотност осигурява приобщаване не само към конкретната
образователна/академична среда, но и към бъдещата професионална общност (Баева, Вълканова,
2011).
Магистърските програми в НСА „В. Левски” подготвят специалисти в голям брой области на
професионална реализация, като в почти всички изучаването на чужд език е един от
задължителните модули в учебната програма. След приключване на курса на обучение студентитемагистри имат възможност да се реализират в национални и международни обществени и частни
спортни структури (Димитрова, 2009; Nesheva, 2015).
Важна характеристика на съвременното обучение по чужд език в НСА „В. Левски” е прилагането на
разнообразни подходи и методи. В това се изразява силата и ефективността на професионализма
на преподавателите. Разработването на нови подходи за провеждане на учебния час, както и
създаването на езикови програми и материали отразява стремежа и желанието да се търсят поефективни и ефикасни начини за преподаване на чужди езици.
С цел усъвършенстване на квалификацията на бъдещите специалисти и оптимизиране на процеса
на чуждоезиково обучение, съобразен с ограничения хорариум учебни часове (15-30 учебни часа),
екип от преподаватели от НСА създаде цялостна, обновена система за обучение на студентитемагистри в рамките на научен проект на тема „Усъвършенстване на системата за специфично
чуждоезиково обучение в магистърските програми „Спорт за високи постижения” и „Спа култура,
източни и аква практики”, финансиран от Национална спортна академия „В. Левски” (2015-2016 г.).
Иновативната система за обучение цели постигане на оптимална интерактивност чрез прилагане на
съвременни технологични средства, ново поколение учебници по английски език за специфични
цели, използване на платформа за дистанционно обучение и интернет базирана учебна среда.
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МЕТОДИКА
Целта на настоящия доклад е да разкрие нивото на интерес и мнението на студентите относно
нововъведената система на обучение по чужд език, както и ефективността от тяхното обучение.
Методология на изследването
В обучението беше използван интерактивен софтуер на издателство Express Publishing, а именно
учебник по английски език за специфични цели “Beauty Salon”. Учебникът обхваща три нива на
чуждоезикова компетентност –А1, А2 и В1 и може да се прилага при студенти с различна степен на
познания по английски език. Материалът е тясно свързан с бъдещата професионална практика на
обучаваните и включва теми като типове специалисти в центровете за рекреация и техните
компетенции; посрещане на клиенти и обяснения на преимуществата на предлаганите терапии;
видове масажи и SPA процедури и услуги; управление на SPA центрове и подбор на персонал и др.
Уроците се състоят от лексикални упражнения със съответната терминология и нейното
онагледяване, както и от текстове за развиване на умения за четене, придружени от въпроси за
дискусия преди прочитане на текста и след прочитането му. Студентите слушат диалози на
ситуации, които се приближават максимално до реалния дискурс – напр. спа-специалист и клиент на
фона на естествени шумове, което развива уменията им да разграничават и разбират английския
език. Особено ценни са упражненията за развиване на речевите умения. Те са предназначени за
работа по двойки и в малки групи. Студентите трябва да разиграят диалог, подобен на този, който са
чули като упражняват активно лексиката. Всеки урок завършва с писмено задание за самостоятелна
работа и учебен филм с упражнение за определяне нивото на разбиране на видео-материала,
свързан с темата на урока.
По проекта са изработени 10 Power Point презентации на английски език с общо над 300 слайда,
които съдържат както лекционен материал по разглежданите теми, така и т.нар. игри с въпроси,
които целят неговото запомняне и прилагне на наученото в рамките на учебното занимание. Голяма
част от материалите са обединени в електронен учебник в платформата за дистанционно обучение
на НСА, в който към всеки раздел има упражнения за самоподготовка. Уроците са комбинирани и с
видео-материали, които създават моментна релаксираща атмосфера по време на урока.
Към всяка тема е създаден двуезичен онлайн речник на непознатите думи и изрази (общо 1500
думи и изрази). Интернет-базираната учебна среда Quizlet улеснява в значителна степен работата
на преподавателите. Системата генерира многобройни видове упражнения за запаметяване на
лексикалните единици под формата на flashcards, тестове, упражнения за правопис и свързване на
думи, вярно или невярно и т.н. Приложението може да се използва както по време на учебните
занимания, така и самостоятелно за самоподготовка (може да се свали на мобилен телефон). То
помага на студентите да натрупат голям обем речников запас за кратко време и с влагане на
минимални усилия. Обект на изследването бяха 36 български студенти (редовно и задочно
обучение) от магистърската програма „Спа култура, източни и аква практики” в НСА „В. Левски” през
2015-2016 г.
РЕЗУЛТАТИ
В края на курса на обучение студентите бяха помолени да отбележат трите неща, които са им
харесали най-много по време на учебния процес и трите неща, които не са им допаднали от
приложените учебни процедури. След това с всеки студент бе проведено кратко интервю, с което бе
установено нивото на интерес и мнението му относно нововъведената система на обучение по
английски език. Отговорите на всички студенти бяха записани и обобщени чрез количествен и
качествен метод на анализ (контент анализ).
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Количественият анализ на информацията от интервюто е ориентиран около изброяването на девет
най-често употребени ключови думи (табл. 1) с цел определяне на цялостната нагласа и степен на
удовлетвореност, които студентите демонстрират, след като са преминали през курса на обучение.
Таблица 1
Количествен анализ на ключови думи

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ключова дума
харесвам
научих
метод, система
преподавател
интересен
лесно
упражнения
полезно
забавно

Брой споменавания
91
57
47
46
43
35
35
31
20

Резултатите разкриват подчертано положителното отношение на студентите към новосъздадената
система на обучение по английски език. Над 90% от изследваните лица споделят, че харесват
учебния метод и системата на преподаване.
Половината от тях заявяват, че обучението им е било интересно, забавно и полезно. Една от
основните особености на работата с интерактивния учебник е, че студентите не са статични по
време на заниманията по чужд език. Всеки един от тях излиза на интерактивната дъска, за да
отбележи отговора, който смята за правилен и по този начин умствената активност се съчетава с
двигателната, което повишава мотивацията за участие на учещите.
Около 80% са доволни от наученото в рамките на учебното занимание, като мнозинството от тях
казват, че материалът е бил лесен за усвояване. Студентите споделят, че биха желали да могат
свободно да ползват специализираната научна световна литература в областта на SPA услугите и
аква и таласо практиките, масажните техники и различните козметични процедури. Това, което
отчитат като най-голям плюс, е фактът, че фокусът на заниманията в учебната зала е насочен към
дейности, свързани основно с работа със специализирани текстове и упражнения към тях с цел
натрупване на колкото се може по-голям речников запас.
Голям е броят на студентите, които говорят конкретно за различните упражнения, които са им
допаднали – най-вече видео-материалите, лексикалните упражнения в интерактивния учебник и
Quizlet, както и упражненията за слушане и говорене. Прави впечатление, че студентите са доволни
от темите, застъпени в учебната програма, и доброто систематизиране на учебните процедури по
време на заниманията. Работата в групи и диалозите по двойки са сред нещата, които им допадат
най-много. Почти всички твърдят, че са усвоили по-лесно терминологията с помощта на игрите с
въпроси в презентациите и интернет-базираната учебна среда Quizlet.
Особено успешен и полезен за финалния изпит се оказва електронният учебник в платформата за
дистанционно обучение на НСА, който покрива лекционния курс, и в който студентите могат да
проверят своите знания с помощта на разработените примерни тестове върху изпитния материал.
Не на последно място повече от половината студенти споменават добрия подход и подготовка на
преподавателя, което е допълнителен стимул за тяхната ангажираност.
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Резултатите от качествения метод на анализ разкриват една интересна тенденция. Едва 10% от
студентите са отбелязали своите забележки към проведеното обучение – някои технически
проблеми при стартиране на интерактивния учебник, прекъсване на интернет връзката, както и
кратката продължителност на обучението (15 академични часа). Това, което прави впечатление е,
че нито една от критичните забележки не е отправена към метода на преподаване или прилаганите
учебни процедури, което е индикатор за цялостния успех от работата по проекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направеното проучване сред студенти-магистри в програма „Спа култура, източни и аква практики”
доказва, че създадената иновативна съвременна методика за преподаване на английски език се
характеризира с добра структурираност и организираност на учебните процедури. Темите, около
които е организирано преподаването, са добре подбрани, интересни и достъпни. Използването на
интерактивни учебници и интернет-базирани приложения улесняват в голяма степен учебния
процес, а използването на платформата за дистанционно обучение развива уменията на студентите
за автономно учене и самоподготовка.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Баева, M., B. Вълканова (2011). Информационна грамотност в приобщаващата образователна среда.
В: годишно научно-методично списание „образование и технологии”, СУ „Кл. Охридски”, бр. 2, с., 53-58.
2. Гюров, Д., Ангелова, Л. (2011). Европейски приоритети за образователни стратегии и програми. В:
годишно научно-методично списание „образование и технологии”, СУ „Кл. Охридски”, бр. 2, с., 50-53
3. Димитрова, Б. и кол. (2006). Плувни спортове в училище. Монография. София: Издателство Авангард
Прима.
4. Димитрова, Б. (2009). Spa култура и аква практики. Учебник за окс „магистът“. [spa culture and aqua
practices. In bulgarian.] София: издателство Авангард прима.
5. Димитрова, Б. (2012). Аква практики. Изд. Авангард прима, София.
6. Сsizer, К., Magid, М. (2014). The impact of self-concept on language learning. Second language acquisition,
vol. 79., gb
7. Сsizer, К., Magid, М. (2014). The impact of self-concept on language learning. Second language acquisition,
vol. 79., gb
8. Graddol, D. (2006). English next. London: british council.
9. Nesheva, I. (2015). Benefits of the physical activity and the elaborated program mental prevention gym for
women with normal pregnancy. Research in kinesiology, 43(2), 210-214.
10. Trendafilov, D., & Dimitrova, B. (2013). Aqua spinning as anti-stress health prevention. Acts of conference
“physical education and sport”. Montenegro, 2013, no 37-39 / xi, (р. 454-460. Issn 1451-7485 (9771-451748001).
Контакти:
Лилия Дончева, доктор
НСА „В. Левски“, сектор „Чуждо езиково обучение“
Е-mail: liliyadoncheva11@gmail.com

26
ISSN: 2603-493X

Брой 1, 2019

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

2019

НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН МОДЕЛ
В РЕКРЕАЦИОННИЯ ТУРИЗЪМ
Пентиева, Симона
Докторант, Факултет Стопанско управление, Лесотехнически университет
ВЪВЕДЕНИЕ
Необходимостта от специалисти в областта на рекреациония туризъм се свързва с
качеството на предлаганите услуги и глобализацията на туристическия пазар (Станева, 2013;
Димитрова, 2012). Неразделна част от развието на сектора е наличие на специалисти с нужните
професионални умения, знания и компетенции (Станева, 2013, а и б; Димитрова, 2006), без които
се възпрепятства здравните, SPA и Wellness центровете да бъдат сертифицирани, съгласно
Наредбата за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център“, СПА
център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“ (Trendafilov, 2013; Димитрова, 2015). От
друга страна, част от тези центрове не отговарят на необходимите стандарти и се създават
предпоставки за възникване на здравен риск за клиентите (Станева, 2014).Така определянето на
основните компетенции и изработване на компетентностен модел ще подпомогнат за повишаване
на качеството на вече наетия персонал, ще улеснят подбора на новия персонал, ще допринесат за
повишаване на качеството на предлаганите услуги и ще подпомогнат за развитието на здравния,
SPA и Wellness туризъм в България (Dimitrova, 2014; Nesheva, 2015). За да се осигури високо
качество на предлаганите услуги трябва да се определят нужните компетенции, знания и умения за
заетите в сферата на специализирания туризъм (Станева, 2016).
МЕТОДИ
Основна цел на изследването е да се проучи необходимостта от създаване на
компетентностен модел в сферата на здравния, SPA и Wellness туризъм като основна част от
рекреационния туризъм.
Обект и методи на изследването
Проведени са анкетно проучване от типа ’face to face” и онлайн проучване, в които са
участвали клиенти, SPA специалисти и мениджъри на два обекта, предлагащи специализирани
услуги в областта на здравния туризъм: Специализирана болница за продължително лечение и
рехабилитация “ЗДРАВЕ” и СПА център „Медика Албена” ЕАД в курорт „Албена” АД. Разработената
анкетна крата бе насочена към изясняване на мнението на мениджърско и клиентско ниво относно
качество на предлаганите услуги и професионална експертиза на персонала.
РЕЗУЛТАТИ
Недостигът на квалифициран персонал е сериозен проблем, който не позволява да се
развива успешен туризъм, както в страната, така и в другите страни. В основата на предлагането на
качествени услуги и създаване на постоянен поток от клиенти стои отличното обслужване и
високото качество на предлаганите услуги, при което да се постигне и психоемоционален комфорт
за клиента.

Резултати от проучването в СБПЛР "ЗДРАВЕ" ЕАД, гр. Банкя
Данните от нашето проучване показват, че заетият персонал без професионална
квалификация е 29%.

Резултати от проучването в СПА център „Медика Албена” ЕАД
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85% от персонала в Меди SPA са с висше медицинско или специално образование
(медицинска рехабилитация).

Резултати от експертното мнение относно необходими водещи компетенции
Като водещи компетенции, експертите посочиха:

Познаване на нормативната база и строго спазване на стандартите;

Висока езикова култура и езикови компетенции;

Професионални умения.
Анализирайки получените резултати, бихме могли да обобщим, че липсващи компетенции
на персонала, зает в сферата на Здравния, SPA и Wellness туризма са:

Медицински познания и медицинска култура;

Ангажираност и лична мотивация;

Езикови компетенции и езикова култура.
В сферата на SPA, уелнес и здравния туризъм се наблюдава видима липса на специалисти
и персонал, владеещ чужди езици. Именно този проблем е една от основните пречки пред
сертифицирането на обектите, предлагащи балнео и SPA туристически услуги.
От проучването стана ясно, че един от основните проблеми при SPA, Wellness и здравния
туризъм е сезонният характер на заетите специалисти. Като цяло 70% от заетите в сферата на
туризма в нашата страна са сезонни работници, което до известна степен се отнася и за
рекреационния туризъм. Като сериозен недостатък оценяваме това, че масово сезонните работници
нямат нужните образование, квалификация, познания и умения да работят в SPA, уелнес и
здравните центрове.
Фиг. 1 Брой на персонала през
силен и слаб сезон в SPA центъра
„Медика Албена”
Фактът, че се наема евтина работна
ръка само за силните сезони, е
достатъчно
красноречив
за
качеството на предлаганите услуги в
тези центрове (фиг. 1). Налице са
сериозни
затруднения
при
сертифицирането
на
обектите
съгласно
Наредбата
за
сертифициране на тези центрове.

SWOT анализ:
Strengths: Съществува подкрепа от страна на държавата за повишаване на квалификацията
на заетите в този сектор. Налице е добра материална и ресурсна база. Въведена е Наредба за
сертифицирането на тези центрове. SPA, Wellness и здравният туризъм са приоритетни за страната.
Weaknesses: Няма достатъчно кадри за центровете. Въвеждането на компетентностен
модел изисква време и средства. Наблюдава се сезонност на този туризъм и прекалено много
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сезонна заетост на неквалифицирани кадри. При подбора на персонал се търси нископлатена
работна ръка без нужната професионална квалификация и медицински базови познания.
Opportunities: Възможностите са: повишаване на квалификацията на персонала,
повишаване на нивото на предлаганите услуги. Възможност за привличане на нови пазари и
потребители. Добрият компетентностен модел ще подпомогне категоризирането на обектите.
Threats: Основните заплахи са: Липса на инициативност и мотивация на заетите в този
сектор. Неглежиране на проблема на мениджърско ниво.
На база на получените резултати и оценявайки мнението на експертите от областта бихме
могли да предложим рамка, в която да се разработи компетентностен модел за нуждите на
персонала, зает в рекреационната индустрия. Той трябва да отговаря основно на наредбата за
сертифициране, но да бъде адаптиран към съответните SPA или здравни центрове, така че да
бъде приложим целогодишно.
ДИСКУСИЯ
Компетентностният модел, който предлагаме съдържа два основни елемента:
 ключови (стратегически за развитие на сектора) компетентности;
 персонални (свързани с кариерното развитие на персонала).
Към ключовите бихме представили собствено „техническите“(SPA) професионални умения,
придобити в учебно заведение от направление Обществено здраве, Здравни грижи или Медицина.
Ключови компетентности:

Професионално образование;

Обучение в системата за управление на качеството и здравния риск - QMS и HSE
(Станева, 2013 б);

Обучение (сертификат) за специализиращи оздравителни практики, надграждащи
базовите придобити професионални компетенции;
Към персоналните: езиковите компетентности и организационната култура на
персонала. Персонални или базови компетенции

Физическа и психическа устойчивост;

Емоционална култура;

Добри социални умения (висока писмена и вербална култура), умения за общуване с
клиента;

Чуждоезикова компетентност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Държавните рехабилитационни болници нямат 4- или 5-звезден стандарт. Те са добре
оборудвани като медицинска услуга, но не предлагат добра битова такава. Персоналът е с
медицинско образование и добра езикова култура, което е предпоставка за развитие на
допълнителни SPA центрове към основните рехабилитационни обекти. Това ще подпомогне
създаването на единен компетентностен модел за персонала, зает в тази област.
Друга добра възможност е развитието на трансграничното здравеопазване и рекреация, при
което се осъществява привличане на чуждестранни граждани, но има административни пречки все
още (Станева, Маринов, 2015, Dimitrova, 2014).). Обобщавайки, би могло да се отчете, че в България
има много добри професионалисти, кинезитарапевти, ерготерапевти и рехабилитатори, които за
съжаление не са ангажирани в SPA Wellness центровете, а намират своята професионална
реализация предимно в болнични заведения. От това секторът Туризъм неизбежно губи както
средства, така и международни позиции.
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Нужно е на национално ниво да се предприемат инициативи за насърчаване на местните и
регионалните власти в прилагането на добри практики за развитие и популяризиране на балнео/SPA
/уелнес туризма, поставен на високи професионални основи. Това е особено належащо в този
период на „сертифициране“ на SPA центровете, тъй като реално в държавата до този момент са
липсвали обективни критерии за определянето им като такива. Необходимостта от разработване на
единен модел за необходимите компетенции е неизбежно свързана с процеса на сертифициране.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Димитрова, Б. и кол. (2006). Плувни спортове в училище. Монография. София: Издателство Авангард
Прима, c. 66-67
2. Димитрова, Б.(2012). Аква практики. София: Изд. Авангард Прима, c 44-46.
3. Димитрова Б. (2015). Spa култура и аква практики. Изд. Авангард прима. София, c 75-77.
4. Станева, К. (2013). Мениджмънт на уелнес туризма и качество на живот. Науч. Конф. С международно
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7. Dimitrova, B. (2014). The enotherapy as an effective financial instrument for the wine tourism. International scientific
conference for tourism “spa and wine”- part of the culture corridor – cultural routes. Proceedings Blagoevgrad.
Faculty of economy, tourism department. SW University, p. 55-61.
8. Nesheva, I. (2015). Benefits of the physical activity and the elaborated program mental prevention gym for women
with normal pregnancy. Research in kinesiology, 43(2), 210-214.
9. Staneva, К. (2016). An evaluation of the potential of cross- border region bulgaria-serbia for development of
wellness, medical spa and spa tourism - possibilities and perspectivе. Atlas tourism and leisure review, volume
2016 – 3, health, wellness and spa tourism in the balkans, 43-58. Netherlands.
10. Staneva, К. (2016). The implementation of hse management system model in wellness, medical spa and spa
tourism in bulgaria-requirement and advantages. Yale journal of science and education., n1(18) january-june, vol.
X, 622-629.
11. Trendafilov, D. & Dimitrova, B. (2013). Aqua spinning as anti-stress health prevention. Acts of conference “physical
education and sport”. Montenegro, 2013, no 37-39 / xi, (р. 454-460. Issn 1451-7485 (9771-4517-48001).

Контакти:
Пентиева, Симона
Докторант, Факултет Стопанско управление,
Лесотехнически университет
E-mail: simona_pentieva@abv.bg

30
ISSN: 2603-493X

Брой 1, 2019

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

2019

МАСАЖНА ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧНИ БОЛКИ В ГЪРБА
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ВЪВЕДЕНИЕ
Масажът се прилага още от дълбока древност, но без да се знаят механизмите на неговото
въздействие върху организма, а се отчита само приятното усещане, облекчаването на болката и
благоприятното му въздействие (Димитрова, 2015). Така емпирично се определят дозировката,
подбират се похватите и се уточняват показанията и противопоказанията за прилагането му.
Масажът е последователно дозирано механично дразнене, прилагано директно върху кожата на
човешкото тяло, с биофизичен и физиологичен ефект (Димитрова, 2012). То може да се извърши
както с ръката на масажиста, така и със специален уред за масаж, чрез използването на
специалните масажни похвати поглаждане, разтриване, размачкване, вибрации. Приложени
многократно с постепенно нарастване на силата на натиска, тези похвати тренират механизма на
защитните и резервните възможности на организма, закаляват го и улесняват неговото физическо
усъвършенстване, повишават работоспособността и допринасят за по-бързото отстраняване на
умората (Dimitrova, 2014). При всеки похват от масажа, изпълнен от ръката на масажиста върху
която и да е част от човешкото тяло, се дразнят рецепторите в кожата – екстерорецепторите, в
мускулите и сухожилията – проприорецепторите и рецепторите в стените на кръвоносните съдове –
ангиорецепторите. Приели дразненето, те го предават към централната нервна система, а чрез нея
и към вегетативната нервна система. В резултат на това се получава общо въздейстие и се
засилват функциите на почти всички органи и системи (Trendafilov, 2013; Вълев, 2015). Масажът се
проявява като стресор, чието въздействие се характеризира с разгръщане на механизма на обща
адаптация, като по този начин се осигурява и положителният фон за осъществяване на
специфичните хемостатични реакции и за мобилизация на защитните способности на организма.
При това общо въздействие най-силно реагират тъканите от областта, в която се прилага масажът.
МЕТОДИКА
Страдащите от хронични болки в гърба следствие претоварване, неправилна стойка и др. фактори
получиха лечение със специализирана масажна терапия, концентрирана върху паравертебралната
мускулатура на лумбалния и цервикоторакалния дял на гръбначния стълб. Честотата,
продължителността и силата на болка бяха регистрирани и анализирани. Цел: Да се установи
ефектът от масажната терапия върху хронични болки в гърба. Обект: Пациенти – всички участници
в изследването са на възраст между 18 – 45 години и са имали минимум – два до три болки в гърба
на седмица, най-малко за последните 10 месеца. В експеримента взеха участие 17 участници, а
самото проучване се проведе през м. март 2016 г. в Спортно-възстановителния център на СУ, в 52ри блок.
ДИСКУСИЯ
В сравнение с базовите стойности, снети от контролна група, страдаща от нехронични болки в
гърба, честотата на болките беше значително намалена в рамките на първата седмица на
масажните процедури. Това намаляване продължи и през останалата част на проучването.
Продължителността на болките в гърба показа тенденция на намаляване по време на лечението с
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масаж и не на последно място силата на болката беше повлияна значително от масажа (Вълев,
2015).
Специфичната масажно-мускулна терапия, използвана в това изследване, има данни да бъде
функционално, безлекарствено средство за намаляване на хроничната болка в гърба.
Изследвянията в масажната терапия показват обещаващи резултати при намаляване на болката,
свързана с хронични състояния, включващи мигренно главоболие (Hammill, 1996); болки в долната
част на гръбнака (Костадинов, 1999; Ciriax&al.,1981), фибромиалгия и юношески ревматоиден
артрит (Field&al., 1997). Следователно ползата от масажната терапия може да се използва и при
други хронични болкови състояния, например болки вследствие на спастика на мускулатурата.
Проучването на литературата, свързана с нелекарствено лечение на хронично заболяване, показва,
че са използвани различни видове терапия, като например мануална терапия (Mennell, 1989),
електростимулация (Simons&al., 1999), акупунктура и хомеопатия (Watson&al., 1993). Тези методи са
имали различна степен на успех при намаляване на болката при хронични болки в гърба, но трябва
да се има предвид, че литературата по този въпрос е оскъдна. Причинителят на главоболие
предизвикано от напрежение е неясна, но се предполага, че някои форми могат да са предизвикани
от изометрична контракция на мускулите в лумбалния дял на гръбначния стълб (Костадинов, 1999;
Rubin, 1981). Този тип контракция може да доведе до локален трофичен дефицит вследствие на
исхемия (Simons&al., 1999), което от своя страна може да генерира в мускулите тригер точки. Силно
контрахираната област на мускулната тригер точка може да остане контрахирана за продължителен
период от време, дори без наличието на симпатикова активация (Puustjarvi&al, 1990). Взети заедно
тези ефекти могат да доведат до силна болкова симптоматика. Активирането на миофасциалните
тригер точки също се приема като причинител на остра болка (Rubin, 1981). Третирането на тригер
точки чрез ел. стимулация се използва ефективно за повишаване на прага на болка при пациенти с
такава болка (Simons&al., 1999).
Мануалното третиране на тригер точки се прилага и за намаляване на болката в тези тригер точки
(Левит&al., 1981). Масажната терапия, която в известна степен увеличава притока на кръв в
тъканите, може да доведе и до намаляване на активността на тригер точките. Целта на това
проучване е да се определи дали сегментираната масажна терапия може да има положителен
ефект върху честотата, силата и продължителността на болката, свързана с хронични болки в
гърба. Използвана бе 4-седмична програма на лечение, включваща терапевтичен масаж и лечение
на тригерните точки на следните групи мускули: трапециус, стерноклеидомастоидеус, еректор
спина, латисимус дорзи, леватор скапуле и др. Освен масаж всяка сесия включваше техники на
разтягане и тонизиране.
Методика на лечението – всеки пациент е получил общо осем 30-минутни масажни процедури по
време на 4-и седмичен период на лечение. Всяка седмица са провеждани две масажни терапии,
разделени от минимум 24-часов период.
Масажната терапия беше разделена на пет части:
1. част – 2 минути – представлява подготвително загряване на тъканите и включва поглаждащи
и разтриващи похвати.
2. част – 6 минути – миофасциално отпускане, включващо омачкващи и дълбоки разтриващи
похвати, както и концентрирана пресура.
3. част – терапия на тригер точки – 15 мин, палпулаторно проучване на гръбната мускулатура, за
да локализираме и въздействаме на тригер точките, след като се локализират активните
тригер точки се третират чрез плоскостно притискане или концентрирано с достатъчен натиск
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до предизвикване на лека болка. Този натиск се задържа върху тригер точката, докато
пациентът обяви, че болката се е разсеяла или задържаме максимум 2 мин, след което
натискът върху активната тригер точка бавно се отпуска, за да се предизвика засилено
оросяване. Тази процедура се повтаря от три до пет пъти на всяка тригер точка. Най-често се
третират около шест активни тригер точки.
4. част – техники на разтягане – 5 мин. Това включва техники на постизометрична релаксация в
областта на лумбалния и торакален дял на гръбначния стълб респективно на
паравертебралната мускулатура.
5. част – заключителна – 3 – 5 мин, включваща поглаждане и дрениране в торако-лумбалната
част на гърба и пасивно раздвижване на раменен пояс и таз.
РЕЗУЛТАТИ
Анализът на резултатите показа, че честотата на болките в гърба е значително занижена през
седмиците, когато се провежда лечение .

дни от седмицата

честота на болките в гърба
седмично
6
5
4
3
2
1
0
1

2

гр.1 преди масажна терапия и
гр.2 след прилагане на терапия

продължителност в часове

средна продължителност на болката
20

0
1

2

гр.1 преди провеждане на терапия и гр.2 след
провеждане на терапия

Фиг.1
При всички пациенти беше забелязано
намаляване на броя усещания за болки в
гърба още по време на първата седмица по
време на провеждане на масажното лечение
(фиг. 1). Средната продължителност на болки
преди провеждане на терапията беше
сравнена със средната продължителност по
време на лечението за групата като цяло.
Средният период на болки намаля от 11 +/0,3 часа през базовия период до 2,3 +/- 0,3
часа по време на лечението, като
продължителността на всяко усещане за
болка е намаляла за всеки един пациент.
Фиг.2
Средната продължителност на болките
преди прилагане на терапията и периодът на
лечение са сравнени на фиг. 2 . Ефектът от
масажната терапия върху силата на болките
в гърба е силно зависещ от конкретния
индивид, но въпреки това приложената
методика повлия положително на всички
изследвани лица.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от това
проучване доказват, че приложената от нас методика за масажно-мускулна терапия на страдащи от
хронични болки в гърба е силно ефективна и оказва положителен ефект още през първата седмица
на лечение. Въпреки строгата индивидуалност на ефекта получените резултати ни дават основание
да твърдим, че благоприятният ефект от терапията продължава и след процедурите.
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Смятаме, че настоящата методика успешно може да се прилага както с борбата с болки в гърба,
така и като средство за превенцията им.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вълев, Ю. (2015). Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт, Монография, С, ISBN
978-954-718-402-2 С, НСА ПРЕС, 170 с./ 32-33.
2. Димитрова, Б.(2012). Аква практики. София: Изд. Авангард Прима, c 44-46.
3. Димитрова Б. (2015). Spa култура и аква практики. Изд. Авангард прима. София, c 75-77.
4. Костадинов, Д. (1999).Болки в гърба, Моспропринт, С.
5. Левит, К., Йохен Заксе, В. Янда (1981). Мануална терапия. МФ, С.
6. Ciriax, J., G. Russell(1981).. Textbook of Orthopedic Medicine. London.
7. Field T, Hernandez-Reif M, Seligman S, et al. (1997).Juvenile rheumatoid arthritis: benefits from
massage therapy. J Pediatr Psychol.
8. Dimitrova, B. (2014). The enotherapy as an effective financial instrument for the wine tourism.
International scientific conference for tourism “spa and wine”- part of the culture corridor – cultural routes.
Proceedings Blagoevgrad. Faculty of economy, tourism department. SW University, p. 55-61.
9. Hammill JM, Cook TM, Rosecrance JC., (1996). Effectiveness of a physical therapy regimen in the
treatment of tension-type headache. Headache.
10. Mennell J. (1989); Myofascial trigger points as a cause of headaches. J Manipulative Physiol Ther.
11. Puustjarvi K, Airaksinen O, Pontinen PJ. (1990).The effects of massage in patients with chronic tension
headache. Acupunct Electrother Res.
12. Rubin D. (1981). Myofascial trigger point syndromes: an approach to management. Arch Phys Med
Rehabil.
13. Watson DH, Trott PH. (1993).Cervical headache: an investigation of natural head posture and upper
cervical flexor muscle performance. Cephalalgia.
14. Simons DG, Travell JG, Simons LS. (1999). Travell & Simons’ Myofascial Pain and Dysfunction: the
Trigger Point Manual. 2nd ed. Baltimore, Md: Williams & Wilkins.
15. Trendafilov, D., & Dimitrova, B. (2013). Aqua spinning as anti-stress health prevention. Acts of
conference “physical education and sport”. Montenegro, 2013, no 37-39 / XI, р. 454-460. ISSN: 14517485 (9771-4517-48001).

Контакти:

Ивайло Прокопов,
email: iprokopov@gmail.com
Софийски Университет,
Департамент по спорт, България

34
ISSN: 2603-493X

Брой 1, 2019

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

2019

РЕКРЕАТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НА АКВАФИТНЕСА ПРИ СОЦИАЛЕН СТРЕС
Стойчева, Ася¹, Трендафилов, Димитър²,
Докторант¹, старши асистент, доктор², катедра “Водни спортове, ”НСА „В. Левски“,
Ключови думи: Аквафитнес, социален стрес, рекреация, двигателна активност във водна среда

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните 3-5 години двигателната активност във водна среда се радва на все поголяма популярност у нас и в Европа. Ето защо нашите научни интереси са ориентирани към
проучване на спецификата на българския пазар относно интереса на клиентите към аква
практиките, в частност аквафитнесъа, които са сравнително нова SPA услуга (Александрова, 2011,
2012).
Аква практиките са относително сложен феномен, който включва в себе си различни
елементи, процеси и характеристики, като мениджмънтът е един от най-важните компоненти (Цанов,
2013).
Сред многото възможности за възстановяваща и тонизираща двигателна активност във водна
среда (Александрова, 2013) е и аквафитнесът. За превръщането му в предпочитана аква практика е
необходимо очертаването на проблемните въпроси, които съпътстват неговото практикуване у нас и
правилната лингвистична употреба на преводна терминология (Doncheva & all., 2016).
Първият проблем е свързан с установяване на вида и качеството на моделиращи аквафитнес
програми (Trendafilov, 2013, Вълев, 2015).
Вторият проблем е насочен към адаптирането им спрямо индивидуалните нужди на клиента и
финансовите му възможности. Необходимо е аквапрактиките да се разглеждат в контекста и на
икономиката на спорта (Цанов, 2015).
Третият проблем се отнася до създаването на рекламна стратегия за популяризирането му в
индустрията за свободното време.
Под термина SPA култура, съвременният човек поставя широк спектър услуги. Най-често се
подразбира „…здравословни рекреативни процедури за красота или услуги за превенция на
здравето, до релаксиращи терапии във водна среда…“ (Dimitrova, 2014), възстановяващи кожа, тяло
и психика посредством широк спектърни въздействия, програми, някои от които познати от столетия,
а други - по-млади от декада (Димитрова, 2001, 2009; Вълев, 2014). Такава е и двигателната
активност Аквафитнес. Припомнете си красивата Клеопатра, която се къпела в магарешко мляко. Е
„…SPA е имало и преди нея, просто не са му казвали так…“ (Димитрова, 2010). С две думи
„…SPA е нещо старо и хубаво, но обогатено в наши дни с чудотворното въздействие и на аква
практиките…“ (Димитрова, 2010а). По наше мнение е много важно да се знае, че SPA е превенция
на здравето на здравия човек за възстановяването му от социалния и професионален ежедневен
стрес (Treneva, 2013; Nesheva, 2015). Внедряване на добри иновативни практики, насочени към
чисти производства и спазване на стандартите, на база на модерни технико-технологични
предизвикателства, чрез отговаряне на екологизацията на производствените процеси и прилагане
на такива иновации, водещи до получаване на добавена стойност при спазване на изискванията за
здравословна и качествена храна (Полименов, 2014).
Работната ни хипотеза е изградена върху предположението, че разработването на модули за
практикуване на аквафитнес (за различни възрасти и насоченост) ще позволи да се оптимизират
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предлаганите релаксиращи и рекреиращи програми (Trendafilov, 2013) за превенция и промотиране
на здравето чрез моделиращи двигателни програми с различна интензивност за активиране на
енергийния баланс (Димитрова, 1999, 2000, 2001).
МЕТОДИКА
Цел на настоящото изследване е да се установи спецификата на въздействията чрез аквафитнес
при прилагане на актуални методики за превенция и промоция на здравето. За постигане на така
формулираната цел преминахме през осъществяването на следните основни задачи:
1.Събиране и систематизиране на информация от специализираните литературни източници
относно предлаганите аква практиките у нас и в Европа;
2. Събиране и систематизиране на информация от специализираните литературни източници
относно проблемите на интензивността при натоварване и особеностите на контрола при
двигателна активност във водна среда;
3. Проучване на международните специализирани web страници за SPA и wellness обекти,
предлагащи аквафитнес програми;
4. Разработване и описание на оригинални, собствени програми за аквафитнес;
5. Графично онагледяване на вътрешното съдържание на разработените модули за приложение
в практиката – аквафитнес при жени и мъже, в трета или активна възраст;
6. Заключение, изводи и препоръки за практиката и описание на използваната литература.
Предмет на настоящия доклад са показателите, разкриващи вътрешното съдържание и
интензивността
при
натоварване
на
разработените кардио-програми за SPA модули
по аквафитнес. Обект на изследването са
различните мускулни зони на тялото и
разработване на специализирани батерии от
упражнения по аквафитнес за превенция на
здравето на клиентите.
Методиката
на
изследване
обхваща
разработване на собствен комплекс по
аквафитнес за жени под 35 години, които
очакват да премахнат наличието на целулит в коремно-тазовата област. Научният експеримент е
проследен в период от 3 месеца, при регулярно
участие на целевите групи 2 пъти седмично или
сборно 24 занимания за специализирания
аквафитнес
комплекс.
Проследихме
самочувствието на жените чрез психометричен
експеримент по американска методика.
Контролът върху ефективността на аквафитнес
въздействието върху организма на групата
осъществихме чрез регистриране на телесната
маса и обиколките на корема, таза и бедрата по
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стандартна антропометрична методика. В този доклад предлагаме частични резултати от
изследването, относно снетото мнение на наши редовни клиенти по наша оригинална аквафитнес
методика.
РЕЗУЛТАТИ
Анализът на резултатите е основан на стойностите, получени след математико-статистическата
обработка на данните. Посредством корелационен анализ изчислихме взаимозависимостите между
изследваните показатели за лицата, включени в аквафитнес програмата. Стойностите за
коефициентите на корелация доказаха голяма права зависимост между показателите за
моделиращи аквафитнес програми за понижаване на телесната маса (r = 0,778) и обиколката на
таза, както тези за обиколката на бедрото и корема на клиентката (r = - 0,739). Установена е също
много голяма права взаимозависимост между програмите за намаляване на телесната маса,
комбинирани със SPA услуги (r = - 0,919), хидро въздействие с тангентор и биеща струя –
съзнателно насочени предимно към изследваните зони. Висока права зависимост установихме и
при тези комбинирани въздействия (двигателно и възстановително), включващи допълнителни
билкови чайове и регулиран прием на вода по 30 мл / кг телесна маса (r = - 0,882). Допълването на
съдържанието на аквафитнеса със SPA услуги за подобряване на психофизическия статус и
личностното самочувствие мотивира клиентите в тяхното мнозинство (56,8 – 59,5%). Комбинираният
вариант привлича клиенти със специфични очаквания относно емоционалния и психологическия
wellness. Коректно е да отбележим, че този вид аквафитнес програми е значително по-скъп от
практикуването само на двигателна активност чрез средствата на акваспининга, която също показва
висока ефективност на въздействието й върху зоните на целулит, но най-значителни резултати
установихме едва след 20-то занимание. Обобщените резултати от изследването показват, че е
наложително широкото разпространяване на моделиращите аквафитнес програми в SPA и
wellness центровете, разполагащи с басейни. Важен фактор е разработване на оригиналните ни
програми в посока понижаване, повишаване и поддържане на телесната маса, за да се привлича
разнороден контингент клиенти. За развитие на бранша аквапрактики у нас все още липсва
конкретна информационна и рекламна стратегия, която да е адаптирана спрямо спецификата на
медийното пространство.
Как подпомага отслабването? Естественият резултат от редовното занимание с аквафитнес е
изчистване на телесните мазнини и намаляване на телесната маса, като се изгарят средно по 450700 калории при едночасово занимание. Но тренировката във вода стимулира апетита. Ако искате
да отслабнете, се ограничете в храната. В противен случай ефектът може да бъде обратен. Не се
препоръчват занимания на гладен стомах или веднага след ядене. Важно е да се спазват правилата
за безопасност при плуване, възприети от БЧК. Оптималният вариант е да се хапва 3/4 час преди
тренировката или същата продължителност след нея. Избирайте зеленчуци, риба, млечни продукти.
Ако почувствате потребност за нещо сладко, хапнете малко стафиди или чаена лъжица мед. Наш
експертен екип от интердисциплинарни специалисти проведе и психометричен експеримент за
снемане мнението на 30 редовни клиенти, практикуващи акваспининг. Те бяха обект на изследване
в организираните групи в столицата - басейн “Спартак” и частната школа на известната българска
синхронистка Мария Шпицер. Получените резултати от снетите мнения, относно подобряване на
качеството на моделиращи аквафитнес програми коментираме по-долу.
ДИСКУСИЯ
Предпочитанията на клиентите са ранжирани според изчислените тегла в единици. На първо и
второ място се позиционират ползването на моделиращи аквафитнес програми за намаляване на
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телесната маса (МАСП 1: рангово тегло 164 единици – 73,1%) и моделиращите аквафитнес
програми комбинирани със SPA услуги (МАСП 2: ранг. тегло 132 ед. – 56,8%), като методики,
спомагащи за противодействието на постпрофесионалния и постсоциалния стрес. На трето и
четвърто място с равни тегла са класирани моделиращите аквафитнес програми с включване на
допълнителни бонус услуги (МАСП 3) и моделиращите аквафитнес програми за повишаване на
телесната маса (МАСП 4: ранг. тегло 101 ед. – 59,5%), които имат отношение към функционалната
активност, самочувствието и здравето. Най-ниски са процентните стойности на моделиращите
аквафитнес програми за поддържане на телесната маса (МАСП 5: ранг. тегло 86 ед. – 37,2%).) и на
възстановяването чрез съвременна апаратура след аквафитнес практика (МАСП 6: ранг. тегло 58
ед. – 35,4%). Смятаме, че тези два фактора са израз на специфична потребност на клиента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на направения анализ си позволяваме да формулираме следните изводи в
настоящия доклад:
1. Аквафитнесът е ефективен за здравно въздействие във водна среда, следователно е
здравно-превантивна мярка. В този смисъл те подобряват качеството на живот, когато се
прилага в ежедневието.
2. Аквафитнесът е интерактивна психомоторна активност, позволяваща практикуването му като
средство за премахване на женски целулит.
3. Според преобладаващите мнения на клиентките е наложително да се разработят
разнообразни по предназначение и ценообразуване пакети по Аквафитнес и SPA процедури –
за бременни жени.
Препоръки за практиката:
1. Прилагането на кардио програми по Аквафитнес дава на практикуващите я спортномузикална и естетическа култура.
2. Кардио програмите по Аквафитнес помагат за отслабване и са напълно безопасни за долните
крайници и гръбначния стълб.
3. Аквафитнесът се препоръчва за здраве и възстановяване от стрес чрез двигателна активност
като отлично преходно занимание, както в периоди на рехабилитация, така и след
възстановяване на индивидите в следоперативни лечения.
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РОЛЯТА НА СПОРТА И АКТИВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ДЕТСКО ПОВЕДЕНИЕ
Калпачки, Благой
Докторант в катедра „Спорт“, Факултет ОЗЗГС, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Ключови думи: Детско поведение, агресия, спорт, активен начин на живот

Един от най-значимите и актуални проблеми в съвременното българско общество е
нарастващата динамика на агресивното поведение сред подрастващите. В тази връзка се налага да
се активизират всички ресурси на факторите от социалната среда, ангажирани с възпитанието на
децата и юношите за превенция на насилието и деструктивността в поведенческите модели на
младите хора у нас. Системното спортно участие на подрастващите от всички възрасти в
свободното им време и изграждането на активен начин на живот имат изключително голям
потенциал в предпазването им от развитие на агресивни поведенчески прояви.
В настоящата разработка се приема тезата на С. Попова, че „превантивните аспекти на
възпитанието са най-важната част от цялостната система за предпазване от деструктивни
прояви“ в междуличностното общуване. Концептуалното изясняване на превантивните аспекти на
възпитанието обуславя и преосмислянето на специфичните начини за активизиране на ресурсите
на отделните възпитателни фактори във връзка с решаването на проблема за агресията,
враждебността и насилието в житейската ни действителност (Попова, 2011).
В своите разсъждения С. Попова подчертава, че функционалното предназначение на
възпитанието е свързано не само с подпомагане интернализацията на социокултурните норми и
правила на поведение, но и с поощряване развитието на базисните личностни конструкти
(психосоциална идентичност, Аз-концепции, нагласи, ценностни ориентации, ролеви
стереотипи и т.н.). Те представляват основна част от вътрешноличностната мотивационна
система, регулираща поведението на отделния човек. В концепцията си за възпитанието авторката
приема, че съвременните тенденции на възпитателните взаимодействия са ориентирани към
създаване на благоприятни условия за стимулиране по-задълбоченото осмисляне на собствения
емоционален и житейски опит от подрастващите, за подпомагане мобилизацията на
вътрешноличностните им ресурси за саморазвитие, саморегулация и самоконтрол (Попова,
2011).
Основният фокус в настоящето изследване е върху теоретизирането на спецификата на
превантивните аспекти на възпитателната дейност, върху насърчаването и стимулирането на
активен начин на живот на децата и юношите и ориентирането им към системни спортни занимания
в свободното време.
Спортът е една от най-популярните и предпочитани от децата дейности в свободното им
време. Известно е, че житейският опит, който се натрупва в контекста на физически активните
дейности в свободното време, е базата, върху която се изграждат индивидуалните концепции на
децата за интерпретация и оценка на отношението им към себе си, към другите и към света като
цяло. Именно поради това въпросът за педагогическото осмисляне на този аспект от ежедневието
на подрастващите е от особена значимост.
Пълноценните възпитателни интеракции в спортните клубове насърчават и стимулират
разгръщането на вътрешноличностните ресурси на подрастващите за саморазвитие и
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саморегулация на поведението, което има изключително значение за предпазването им от
емоционални и поведенчески проблеми и успешното преодоляване на житейските изпитания, които
неизменно съпътстват живота на всеки човек.
Участието на децата в структурирани спортни дейности насърчава развитието на личностни
качества като организираност, самостоятелност, самоконтрол, търпеливост, решителност,
настойчивост, инициативност и пр., които помагат на децата да се справят успешно с житейските си
задачи и да преодоляват по конструктивен начин трудностите и личните проблеми в ежедневието.
Rochelle Eime, Janet Young, Jack Harvey, Melanie Charity и Warren Payne (2013) предлагат
концептуален модел „Здраве чрез спорт“, в който се отразяват взаимните връзки между
психологическите, психосоциалните и социалните аспекти на здравето и техните зависимости със
спортното участие. Авторите препоръчват участието в спорта в общността да се възприема като
форма на физическа активност през свободното време за децата и юношите, като целта е не само
поддържане и подобряване на тяхното физическото здраве, особено във връзка със затлъстяването
в детска възраст, но и постигане на резултати относно психосоциалното им функциониране (Eime et
al., 2013).
В световната наука съществуват различни критерии за оценка на активния начин на живот.
Интерес представляват предложените от Pearson, N., Braithwaite, R. E., Biddle, S. J. H., Sluijs, E. M.
F., & Atkin, A. J. две нива за оценка на активния начин на живот в детска възраст: 1) тяхното
участие в извънучилищни спортни дейности; 2) времето, прекарано в гледане на телевизия и
електронни игри (Pearson, Braithwaite, Biddle, Sluijs, & Atkin, 2014).
Mark S. Allen, Stewart A. Vella and Sylvain Laborde провеждат лонгитудинално изследване на
3 956 деца на 6-годишна възраст и 3 862 деца на 10-годишна възраст за установяване на връзката
между спортната активност, времето прекарано пред екрана (гледане на телевизия и
електронни игри), личностната устойчивост и промените в детството. Анализът на данните
получени от това изследване дава основание на авторите да твърдят, че активният начин на
живот (активна спортна дейност и по-малко гледане на телевизия и електронни игри) в детството
оказва положително влияние върху развитието на личностната устойчивост и съдейства за
намаляване на интроверсията и реактивността в поведението на децата (Allen, Vella, Laborde, 2015).
Резултатите от извършеното емпирично изследване потвърждават, че по-активният начин
на живот в детството (по-активно спортно участие в свободното време и по-малко гледане на
телевизия и електронни игри) съдейства за повишаване на емоционалната устойчивост и
понижаване на реактивността в общуването на децата с възрастни и с връстници. Освен това,
участието в спортен клуб стимулира развитието на социалната компетентност на подрастващите,
насърчава сътрудничеството, дисциплината, честната игра и спортменството (Allen, Vella, Laborde,
2015).
Системните и организирани в свободното време на децата дейности, свързани с физическа
активност, стимулират развитието на твърде значими житейски умения (като търпение и пр.),
подобряват вниманието, оперативната памет и академичните постижения (Singh, Uijtdewilligen,
Twisk, van Mechelen & Chinapaw, 2012; Allen et al., 2015).
Интерес представляват представените научни доказателства за тесните интегративни
връзки и зависимости между социалната компетентност, академичните постижения, детското
проблемно поведение и възпитанието (Попова, 2011, с. 302-303). В ситуации на силен стрес,
фрустрация и житейски затруднения от различен характер липсата на адекватен и отработен в
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общуването с връстници и възрастни самоконтрол е сериозна предпоставка за развитие на
агресивни модели на поведение в детството и юношеството.
Howie и др. установяват, че децата, които посещават спортни клубове в свободното си
време показват по-високи резултати по отношение на многообразието на социалните си умения, в
сравнение с децата, които не участват в никаква извънучилищна дейност (Howie, Lukacs, Pastor,
Reuban, Mendola, 2010). Представените научни доказателства потвърждават ключовата роля на
организираното спортно участие на децата и юношите в развитието на социалната им
компетентност, която от своя страна представлява сериозен защитен фактор за предпазване от
насилствени и деструктивни прояви в междуличностното общуване. Освен това, социалната
компетентност се намира в тесни връзки и зависимости с други ключови личностни конструкти като
адаптивност в поведението, социални умения и взаимодействие в групата на връстниците
(Попова, 2011, с.298).
Според С. Попова изграждането на адекватни социални умения и поддържането на
пълноценни партньорски взаимоотношения в детската общност има многообразни кумулативни
последствия за бъдещото развитие на личността, за нейното цялостно функциониране в
краткосрочен и дългосрочен аспект (Попова, 2011, с. 300). Спецификата на общуването между
децата в контекста на спортния отбор или индивидуалните видове спорт съдейства за стимулиране
на цялостното им личностно развитие и представлява важен аспект от функционалната насоченост
на превантивните възпитателни интеракции.
D. Hansen, R. Larson и J. Dworkin доказват, че освен физическите ползи спортуващите деца
имат и по-високи нива на самопознание и емоционално регулиране в сравнение с тези, които са
свързани с други извънучилищни дейности (Hansen, Larson, Dworkin, 2003).
Теоретичното изясняване на връзката между възпитанието и развитието на емоционалната
саморегулация на децата, които системно се ангажират със спортна дейност представлява друг
съществен акцент в настоящия труд. Пълноценните възпитателни интеракции в спортните клубове
насърчават и стимулират разгръщането на вътрешноличностните ресурси на подрастващите за
саморазвитие и саморегулация на поведението, което има изключително значение за
предпазването им от емоционални и поведенчески проблеми и успешното преодоляване на
житейските изпитания, които неизменно съпътстват живота на всеки човек.
Проучването на P. Harrison и неговите колеги показва, че спортът сам по себе си (а също и в
комбинация с други дейности) е свързан със значително по-добри здравни резултати включително
по-висок здравословен Аз-образ и по-малък риск от емоционален стрес, самоубийствено поведение
и злоупотреба с вещества (Harrison, 2003).
В своето изследване N. Holt, B. Kingsley, L. Tink, J. Scherer не сравняват влиянието на
спортното участие с други дейности в свободното време, а проучват мнението на родителите, които
съобщават за ползите в личностното и социалното развитие на децата-спортисти. Социалните
резултати включват положителни взаимоотношения с треньорите, създаване на нови приятелства,
развитие на уменията за работа в екип и на социалната компетентност (Holt, Kingsley, Tink, Scherer,
2011; Eime et al., 2013).
Личните качества включват контрол на емоциите, радостта от изучаването на нови неща,
увереност и дисциплина, добро академично представяне, справяне със задълженията и постоянна
ангажираност (Eime et al., 2013). Самодисциплината и самоуправлението на хората са мощен
стимулатор за разгръщане на личностния потенциал и за успешно справяне с житейските
предизвикателства, които неизменно съпътстват тяхното съществуване.
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Анализът на резултатите от извършено лонгитудинално проучване на участието на клубните
спортисти (юношеска възраст) в продължение на три години в Германия показва, че освен
идентифицирането на физическите ползи, дейностите в спортните клубове оказват положително
влияние върху развитието на самоуважението, като момичетата откриват спорта като източник на
самоуважение по-рано от момчетата (Brettschneider, 2001).
Rochelle Eime, Janet Young, Jack Harvey, Melanie Charity и Warren Payne подчертават, че поголямата част от изследванията относно здравословните ползи от активна спортна дейност не
дават допълнителна информация за нивото на спортното участие. Няколко проучвания обаче
изследват зависимостите на психологическото и социалното здраве от различните нива на
интензивност или честотата на участие и количеството на спортните дейности (Eime et al., 2013).
Възпитанието в спортните клубове притежава изключителни ресурси за насърчаване и
стимулиране саморазвитието и саморегулацията на децата и изпълнява медиаторска роля между
участието в спортната дейност и превенцията на детската агресивност. Ролята на треньорите и
спортните педагози в този ключов аспект за детското развитие е изключително важна, тъй като те
освен като организатори на тренировъчната и състезателната дейност в спортните клубове
изпълняват и възпитателни функции, чрез които насърчават формирането на определени личностни
качества, ценностни ориентации, нагласи и пр. Именно поради това в настоящата разработка
вниманието се фокусира и върху необходимостта от осъвременяване на подготовката на спортните
педагози и треньорите във връзка с изпълнението на тази високо отговорна задача, която има
особено силна социална значимост - особено днес, в новите реалности на съвременното българско
общество.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Хората с увреждания са тази група от граждани, която е най-силно застрашена от развиване на
сериозни здравословни проблеми, често асоциирани и причинявани от хипокинезията. Независимо
от осъзнатите и доказани на практика огромни ползи от физическа активност, хората с увреждания
остават най-малко физически активната част от обществото. В Европа приблзително 80 млн. или
около 15% от общата популация са хора със специални нужди. Хората с намалена мобилност пък
съставляват над 40% от гражданите на ЕС (European Disability Forum 2011).
Спортът през свободното време е важна част и основен компонент от физическата активност, както
и съществен фактор в борбата със заседналия начин на живот. Именно поради това през
последните няколко години все по-разпространени в страната ни стават фитнес центровете.
Неорганизираните физически занимания стават особено търсени, тъй като те помагат на хората да
открият или преоткрият удоволствието от спорта и превръщането му в награда за духа и тялото.
Физическата активности фитнес упражненията са “ключът” към здравословен начин на живот. Ето
защо фитнес индустрията е набрала скорости се разпространява на все повече места и подобрява
услугите си, като увеличава целевите си групи. Фитнес упражненията са много благоприятни за
хората с увреждания, защото им действат не само превантивно и оздравително, но и подпомагат
социалното им включване. Разширяват възможностите им за сформиране на нови контакти и
съответно им дават възможност за влияние върху нагласите на общественото съзнание.
Предлагането и предоставянето на здравни, СПА и фитнес услуги от неквалифициран и
несертифициран персонал може да крие опасност за здравето на хората с увреждания,
практикуващи фитнес. От друга страна, чрез своята общодостъпност фитнес индустрията трябва да
бъде част от методите за постигане на една основна цел: повече хора да бъдат по-активни колкото
се може по-често.
МЕТОДИКА
Цел: Една от целите, които си поставихме, е да предложим модел за усъвършенстване на
обучението на фитнес инструктори чрез дефиниране на допълнителни знания и умения. Втората
цел, която си поставихме, е проучване на условията за реализиране на концепцията за достъп до
фитнес центрове за хората с увреждания, акцентирайки върху нагласите на потребителите на
фитнес услуги и подготовката на фитнес инструкторите да работят с хора с увреждания.
Участие в изследването взеха 250 души от 16 фитнес центъра. При анализа на резултатите
използвахме теоретико-логичен анализ, системен подход (структурно-функционален, структурнокомпонентен и структурно-интегрален аспект), сравнителен анализ, ретроспективен
анализ/проучване и анкетно проучване.
РЕЗУЛТАТИ
От проведеното анкетно проучване сред 250 души в 16 фитнес центъра установихме, че според
95% от потребителите хората с увреждания имат нужда от фитнес занимания и само 5% са на
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различно мнение. За 68% от анкетираните не е проблем да тренират до човек с увреждане, но тук е
голям и процентът да анкетираните, които са отговорили, че трябва да има специализиран фитнес
за хора с увреждания - 29%. 71% от хората, попълнили анкетата, считат, че социалният статус на
хората с увреждания ще се подобри, ако посещават фитнес центровете. 71% няма да сменят
фитнеса, който посещават, ако той се ползва и от хора с увреждания. 95% от потребителите на
фитнес центрове биха мотивирали и насърчили хората с увреждания, които познават и ако познават
да посещават фитнес центровете. Това обаче е възможно само ако фитнес центърът има свободен
достъп за хора с увреждания. 50% от фитнес инструкторите са виждали в залата, в която работят,
да тренират хора с увреждания. 88% от анкетираните фитнес инструктори мислят, че хората с
увреждания са добре дошли във фитнес индустрията, а 77% или 27 от анкетираните фитнес
инструктори посочват, че фитнесите не са пригодени за хора с увреждания, което е значителен
брой. Дори те да имат желание да работят с хора с увреждания, самите съоръжения не позволяват.
91% от анкетираните мислят, че могат да помогнат в интегрирането на хората с увреждания във
фитнес залите. Това ни показва тяхното желание да помогнат. 69% от анкетираните при обучението
си за фитнес инструктори не са били запознати с концепцията за хората с увреждания и дори
бъдещите фитнес инструктори да искат да се занимават с хора с увреждания, те пак няма да бъдат
лицензирани за това тяхно желание.
На въпроса, свързан със знанията за различните видове увреждания, прави впечатление, че фитнес
инструкторите имат известна степен знания за хора с ортопедични увреждания, които според нас са
придобити в практическата им работа. Най-слаби познания се демонстрират спрямо хората с
умствени увреждани (13 инструктори нямат абсолютно никакви познания). Това обясняваме с факта,
че хората с умствени увреждания са сред най-дискриминираните и най-невидимите не само в
България, но и по света. Много голям процент (94%) от фитнес инструкторите демонстрират
желание да получат допълнителни знания за работа с хора с увреждания, 37% от тях са
предпочели специализирани курсове, за да повишат и разширят професионалните си умения, 17%
биха потърсили допълнителни знания от книги и учебници, 6% избират помощта на телевизия и
интернет, а 20% от анкетираните биха се възползвали от всички изброени досега начини за
придобиване на нови знания за работа с хора с увреждания.
Също така искахме да проучим доколко нашите фитнес инструктори са запознати с концепцията
интегриращ фитнес. Резултатът показва, че много малък брой от инструкторите са запознати с тази
концепция, но оптимистично 96 % считат, че този модел може да се пренесе в България, което само
по себе си е израз на позитивна нагласа.
Според изследвания на фитнес индустрията в периода 2010-2011 г. (Dasheva еt al, 2011 и Djobova
еt al, 2011) в страната ни не съществуват акредитирани курсове според ЕКР за професионална
квалификация на фитнес инструктори и мениджъри на спортни съоръжения, предоставящи на
обучаващите се достатъчни професионални знания и практически умения за улесняване на
реализацията им на пазара на труда. От друга страна, оборудването на фитнес центровете в
България варира в огромна степен, напр. включва сауни, парни бани, солариум и др., но ако
говорим за достъпност и адаптираност на оборудването, то намираме информация само за една
такава зала. В масовия случай достъпът за хора с увреждания е често физически ограничен чрез
трудни за отваряне врати, бани и тоалетни непригодени за ползване от хора в инвалидни колички,
наличие на стълби, разделящи например кардио залата и силовата зала. Голяма част от
оборудването не е достъпно за хора с физически, интелектуални или сензорни увреждания.
Например дисплеите на уредите за кардио тренировки са невъзможни за ползване от хора със
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зрителни увреждания. От друга страна, стои въпросът и за качеството на услугите, които се
предоставят и нивото на подготвеност на фитнес инструкторите.
В европейската рамка на професиите с трудови характеристики (NEORS) професията „фитнес
инструктор” е описана по следния начин: „Фитнес инструкторите планират, разработват, въвеждат и
оценяват програми и тренировки за физически упражнения, имащи за цел подобряване на личните
нива на физическа форма и добро здравословно състояние и превенция на заболявания сред
здравото възрастно население”. Тази рамка е разработена от Европейската обсерватория за спорт
и заетост (EOSE), като засега не са разграничени отделни степени в рамките на професията.
Съгласно двете водещи европейски организации: Европейската асоциация за здраве и фитнес
(EHFA), преименувана по настоящем в EUROPEACTIVE, и тематичната мрежа AEHESIS фитнес
инструкторите придобиват квалификация от 3-а до 7-ма степен. Съгласно българската система за
професионална квалификация в областта на фитнеса съществуват две професии: Фитнес
инструктор – четвърта степен, помощник-инструктор по фитнес – трета степен.Спектърът е много
широк и към момента няма единна система, приета на европейско равнище, въпреки че
EUROPEACTIVE усилено работи за налагането на единен европейски стандарт за страните членки
на ЕС. Тази възможност придобива все по-реални измерения особено след брекзита и натиска,
който беше осъществяван от британсаката фитнес индустрия. Въз основа на литературните
проучвания и след анализ на получени резултати дефинирахме областите, в които трябва да бъдат
оптимизирани знанията на фитнес инструкторите. Използвахме рамката на два съществуващи
модела – „ACSM sertification”(© (American College of Sports Medicine 2008) и “UFIT”. В тази рамка
моделирахме и имплементирахме резултатите от проведеното проучване спрямо националните
особености. Според направения анализ правим следното предложение за допълнение към знанията
и уменията на фитнес инструктора (табл. 1).
Таблица 1
Допълнителни знания и умения за фитнес инструкторите
1

Знания за промените в структурата на костите, скелетните мускули и съединителната тъкан,
които могат да настъпят при хората с увреждания.

2

Знания за промените при метаболизма, които могат да настъпят при хората с увреждания и
ефекта на калорийния разход.

3

Знания за промените в централната нервна система, които могат да се проявят при хора с
увреждания.

4

Задълбочени знания за гръбначните изкривявания.

5

Знания за проблеми свързани със структурата на тялото, когато има увреждане.

6

Знания за видовете увреждания и как те променят терморегулацията.

7

Знания за психологичните ефекти при тест за физическа годност.

8

Знания за причини според, които се прекратява теста за физическа годност.

9

Знания за адаптиране на програма за физическа подготовка,
функционална познавателна способност.

10

Умения за направата на програма за физическа подготовка при хора с увреждания.

11

Умение да се преподава и демонстрира адаптирано физическо упражнение.

12

Умение за настройка на фитнес уредите, подходяща за хора с увреждания.

13

Знания за ефекта на околната среда, включващи температура, влажност и замърсяване.

14

Знание за мерките, които трябва да се предприемат, за да се избегне нараняване на кръста и
гръбначния стълб.

15

Умения за комуникация - способност да се държиш позитивно, когато се дават индивидуални
инструкции на хора с увреждания.

16

Умения за анализ на потребностите на човека с увреждане и способност да се правят промени
според тях.

базирани на нивото на
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ДИСКУСИЯ
Фитнесът е голяма индустрия. На практика в момента е най-голямата икономическа сфера на
спортния сектор, дори по-голяма от футбола. В различните европейски държави, най-вече във
Великобритания, съществуват множество програми като приобщаващ фитнес, универсален фитнес
и др., които осигуряват достъп на хората с увреждания до фитнес центровете. Чрез допълнителните
знания и умения относно особеностите при работата с хора с увреждания фитнес инструкторите ще
повишат конкурентоспособността си на пазара на труда. Ще се повиши достъпът на хора с
увреждания до фитнес услугите, което ще допринесе за интеграцията и приобщаването им.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На база на направеното изследване препоръчваме въвеждането на национални стандарти и
минимални изисквания за квалификация на фитнес инструкторите за работа с хора с увреждания.
По този начин ще допринесем с практически действия за осъществяването на Националната
стратегия за хората с увреждания по отношение на Приоритет 6: Осигуряване на достъп до спорт,
отдих, туризъм и участие в културния живот.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Честотата на затлъстяване се повишава с изключително бързи темпове в световен мащаб,
достигайки епидемиологични пропорции. Най-разпространената концепция за причините за
затлъстяването е, че то се появява само когато хранителният енергиен внос надвишава
енергийните разходи на организма (Димитрова, 2012, 2015). Когато това е факт, мастните клетки - и
в по-малка степен мускулните и чернодробните, задържат енергията, преобразуват я и я складират
като мастна тъкан. Актуален в национален и международен мащаб е проблемът за затлъстяването
при жените в средна възраст (Nesheva, 2015). Това е възрастова група, в която специално внимание
трябва да се обърне на възможностите за физическа активност и поддържане на телеснaта маса в
норма. Ефективно въздействие има разнообразните рекреативни двигателни практики (Trendafilov,
2013; Dimitrova, 2014; Вълев, 2014 ). При трансфер на добри практики и международен обмен за
правилно общуване е важна езиковата подготовка (Doncheva & кол., 2016).
Броят на жените, които страдат от наднормена телесна маса расте в световен мащаб, което прави
затлъстяването един от най-бързо развиващите се проблеми на нашето време.
Тези проблеми и съпътстващите ги заболявания са в момента приоритет на правителствените и
обществените инициативи в Европа. Социалната роля на двигателната активност е безспорна и
научно доказана. Системното използване на физически упражнения и занимания във водна среда
съчетани с хранителен режим и SPA процедури за отслабване са едни от водещите фактори за
намаляване на телесната маса и поддържане на здравословен начин на живот. В тази връзка
голяма актуалност придобива прилагането на адаптирани програми за аквагимнастика, съчетани с
подводни масажи при жени със затлъстяване. При аквагимнастиката организмът на жените е
подложен на двойно въздействие: от една страна, въздействат физическите упражнения, а от
друга, водната среда. При подводния масаж има съчетаване на топлинното въздействие на водата
с механичното действие на масажа и специфичното раздвижване на тъканите от водната струя.
МЕТОДИКА
Целта на настоящото изследване е да се установят промени в антропометричните показатели и
телесната маса на жени със затлъстяване в средна възраст под влияние на адаптирана програма
по аквагимнастика и подводен масаж.
Предмет на изследване са промените в двигателната активност и възможностите за намаляване на
телесната маса при жени със затлъстяване в средна възраст.
Обект на изследване са параметрите на антропометричните показатели и наднормената телесна
маса и въздействието върху тях на физическите упражнения във водна среда.
Контингент на изследване са група от 16 жени на възраст 40-45 години със затлъстяване, които
бяха разделени в две групи:
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експериментална група – при 8 жени спазващи хранителен режим приложихме адаптирана програма
по аквагимнастика и подводен масаж.
контролна група – при 8 жени, спазващи хранителен режим, приложихме само подводен масаж.

За решаване на целта и задачите на експеримента са използвани следните методи на изследване:
обзорно проучване на специализираната литература, антропометрия, тестиране, педагогически
експеримент.
Продължителността на педагогическия експеримент е 6 месеца. По време на изследването жените
в експерименталната група бяха подложени на въздействието на адаптирана програма по
аквагимнастика три пъти седмично по 60 мин.
Тя включва: общоразвиващи упражнения; дихателни упражнения; упражнения за адаптация към
водната среда; упражнения с аеробен режим на работа; силови упражнения съчетани с аеробни
упражнения; упражнения за издръжливост; стречинг упражнения; игри във водата.
При упражненията във водата отслабва ефектът на гравитацията, което означава, че натоварването
върху опорно-двигателния апарат намалява значително.
Подемната сила на водата улеснява много изпълнението на упражненията. В адаптираната
методика по аквагимнастика използвахме стандартната схема на занимание включваща:
подготвителна част – 10-15 мин, основна част – 35-40 мин, заключителна част – 5-10 мин.
Ефективността на приложената методика по аквагимнастика в експерименталната група се установи
чрез анализиране на влиянието на физическите упражнения във водна среда върху телесната маса,
двигателните умения и навици, характеризиращи физическата дееспособност и психоемоционалното състояние на изследвания контингент. След заниманието по аквагимнастика на
жените се правеше подводен масаж в продължение на 45 мин. При тази процедура се ускорява
лимфо и кръвообръщението и се подобрява обмяната на веществата в проблемните зони. При
жените от контролната група се приложи само подводен масаж с продължителност 45 мин за
процедура. Хранителният режим при експерименталната и контролната група се контролираше от
специалист-диетолог. За проверка на ефективността на работата по време на педагогическия
експеримент проведохме тестиране. Приложената тестова батерия включва общо 5 теста за
физическо развитие. При обработка на изходните данни от изследването са използвани следните
математико-статистически методи: вариационен анализ и сравнителен анализ.
РЕЗУЛТАТИ
Таблица 1
Сравнение на средните стойности на изследваните показатели за експериментална
и контролна групи – начало на експеримента (А1,В1)
1.
3.
4.
5.
6.

ПОКАЗАТЕЛИ
Телесна маса (kg)
Обиколка на ханш (cm)
Обиколка на талията (cm)
Обиколка на дясно бедро (cm)
Обиколка на ляво бедро (cm)

X A1
97,10
94,00
83,02
43,50
43,60

XВ1
90,13
89,90
79,60
41,00
41,50

V% A1
11,88
16,90
14,80
12,77
11, 40

V% В1
7,24
13,86
13,07
10,71
10,56

S A1
4,02
4,34
4,22
2,02
7,39

SВ1
2,44
5,66
1,37
4,41
4,23

На таблица 1 в сравнителен аспект са представени средните стойности и вариативност на
изследваните показатели за експерименталната и контролната групи в началото на експеримента.
От нея се вижда, че средната телесна маса за експерименталната група е 97,10 kg, а за
контролната група средната телесна маса е 90,13 kg. Коефициентите на вариация показват, че при
всички показатели в началото на експеримента има еднородност в групите.
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На таблица 2 са представени резултатите на изследваните показатели в края на експеримента за
двете групи. От нея се вижда, че средното ниво на телесната маса е намалено с 12 kg за
експерименталната група и 7 kg за контролната група.
Коефициентът на вариация за
експерименталната група показател телесна маса намалява (V% = 8,78), което означава известно
стабилизиране и хомогенизиране на изследваните лица. Следващите показатели са от известно
значение за резултатите от приложената адаптирана програма по аквагимнастика.
От таблицата
се вижда, че телесните обиколки намаляват като най-добре са се повлияли жените от
експерименталната група. Коефициентът на вариация е нисък (V = 5,75%, V = 5,67%, V= 7,24 % ),
което означава стабилизиране и хомогенизиране на групата. При показателя обиколка на ханш
коефициентът на вариация остава висок и в двете групи, което показва, че разсейването е поголямо ( V = 13,25% за ЕГ и V% = 12,77% за КГ).
Таблица 2
Сравнение на средните стойности на изследваните показатели за експериментална
и контролна групи – край на експеримента (А2,В2)
1.
2.
3.
4.
5.

ПОКАЗАТЕЛИ
Телесна маса (kg)
Обиколка на ханш (cm)
Обиколка на талията (cm)
Обиколка на дясно бедро(cm)
Обиколка на ляво бедро (cm)

X A2
72,10
90,30
80,12
39,00
39,20

XВ2
83,10
87,10
77,40
39,50
39,50

V% A2
8,78
13,25
7,24
5,75
5,67

V% В2
5,35
12,77
10.21
7,35
7,35

S A2
2,67
2.16
129,12
3,78
3,71

SВ2
2,44
2,77
161,82
3,29
3,29

Т
0,69
0,01
0,00
0,00
0,00

Сравнителният анализ между двете групи показва положителното влияние на
аквагимнастиката съчетана с хранителен режим и подводен масаж за експерименталната група.
Анализът показва, че при:
Показател ,,Телесна маса“ (kg)
–
намаляването в средните стойности за
експерименталната група е в границите на
12 kg , докато при контролната група е със
7 kg. Процентът на вариация е нисък и е с
трайна тенденция за стабилизиране
(фиг.1).

Фиг.1. Динамика на показател ,, Телесна маса“ (kg) за експериментална и контролна групи – начало
и край на експеримента

Показател ,,Обиколка на талията“ (cm) – при
двете групи се наблюдава тенденция за
понижаване на средните стойности, като за
експерименталната група е в рамките на 3,08
cm и 2,20 cm за КГ. Коефициентът на
вариация намалява, но въпреки това
стойностите остават високи и за двете групи
(фиг.2).
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Фиг.2. Динамика на показател ,, Обиколка на талия“ (cm) за експериментална и контролна групи –
начало и край на експеримента

Показател ,,Обиколка на ханш“ (cm) – и при
двете групи средните стойности намаляват,
като при експерименталната група е с 3,70 cm ,
а при контролната група с 2,8 cm (фиг.3).

Фиг.3. Динамика на показател ,, Обиколка на ханш“ (cm) за експериментална и контролна групи –
начало и край на експеримента

Показател ,,Обиколка на дясно бедро“ (cm) –
наблюдава се тенденция за понижаване на
средните стойности с 4,5 cm за ЕГ и с 1,5 cm
за КГ. Процентът на вариация е нисък и при
двете групи и е с трайна тенденция за
стабилизиране (фиг.4).

Фиг.4. Динамика на показател ,, Обиколка на дясно бедро“ (cm) за експериментална и контролна
групи – начало и край на експеримента

Показател ,,Обиколка на ляво бедро“ (cm) – в
края на изследването и при двете групи се
наблюдава тенденция за понижаване на
средните стойности с 4,4 cm за ЕГ и с 2 cm за
КГ. Процентът на вариация е нисък и е с
трайна тенденция за стабилизиране и в двете
групи (фиг.5).

Фиг.5 Динамика на показател ,, Обиколка на ляво бедро“ (cm) за експериментална и контролна групи –
начало и край на експеримента

При отчитане на резултатите от експеримента установихме въздействие на
аквагимнастиката и подводния масаж върху изследваните показатели, което показва
ефективността на приложената методика в експерименталната група.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. След шестмесечно прилагане на адаптирана програма по аквагимнастика, съчетана с
хранителен режим и подводен масаж, в експерименталната група се постигна намаляване
на средните стойности на изследваните показатели, което доказва ефективността на
методиката.
2. Приложената адаптирана програма по аквагимнастика повлия на здравословното
състояние, психоемоционалния тонус и самочувствието на жените със затлъстяване.
3. Проведеното изследване ни дава основание да препоръчаме адаптираната методика по
аквагимнастика и подводен масаж като част от програмата за отслабващи процедури в SPA
центровете.
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ЗАКАЛЯВАНЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ ВЪВ ВОДАТА
ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Ана Буюклиева,
Докторант катедра ТФВ, НСА „Васил Левски“
Ключови думи: Закаляване, игри, физически упражнения, предучилищна възраст.
ВЪВЕДЕНИЕ
В предучилищна възраст за закаляване целесъобразно се съчетават процедурите въздух,
вода, слънце. Комплексното приложение на природните фактори изработва у децата устойчивост
към различните неблагоприятни въздействия на обкръжаващата ги среда. Затова само една
процедура, която и да е тя не може да осигури в достатъчна степен пълноценно закаляване на
организма на детето. Поради последното ще уточним, че процедурите за закаляване са най –
ефективни съчетани с физически упражнения или игри в басейна и на двора.
Ефективността идва от съчетанието на определени дразнения от страна на температурата на
водата и изпълняване на двигателна дейност. Температурата на водата води до свиване на кожните
кръвоносни съдове и чрез двигателната активност организмът се стимулира към повишаване на
продукцията на топлина. Последното води до разширяване на кръвоносните съдове на кожата и по
този начин се подобрява кръвоснабдяването.
Целесъобразният процес на закаляване на децата би протекъл най – добре, ако времето
(продължителността) на упражняването в едно плувно занимание се увеличава систематично по
такъв начин, че да намират приложение голям брой интересни методични единици (преди всичко с
много подвижност и интензивност), които в целокупност да съдействуват на процесите за
приспособяване на детският организъм към условията на околната среда.
Тук ще отбележим, че със закаляването е и тясно свързано положителното възпитателно
въздействие върху развитието на характера на младия човек-самообладание, воля, постоянство и
др. За да закалим детето правилно, трябва да следваме няколко принципа:
- постепенност
- системност
- последователност
- индивидуален подход
Във връзка с последното ще отбележим няколко важни факта за емоционалното развитие на
децата в предучилищна възраст.
„Чувствата - повече от всичко, ни правят хора. Чувствата ни сродяват.” (Д. Вискът)
Eмоциите изразяват отношението на детето към света и начина, по който възприема себе си.
Емоциите са първичната мотивационна система с универсално значение (К. Изард, 1980).
Това е основна емоция, която се проявява още от раждането. Независимо от вродения си характер,
тази емоция може да се развие чрез различни въздействия. Интересът поддържа усилието на
детето. Интересът се изразява като очарование, любопитство, погълнатост, желание да се
изследва, да се видят нещата в тяхното богатство, като стремеж към едно непрекъснато
разширяване на опита.
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Радост
Детето се ражда с предразположение да изпитва радост и това е свързано с определени
социално значими действия, с творчеството, с близостта и присъствието на другите, а не със
задоволяването на физиологичните потребности или достигането на сетивни удоволствия.
Радостта усилва връзката на детето с другите. Усмивката на детето поражда усмивка и
топлота у възрастния. Радостта освобождава от негативна стимулация. Тя дава едно привързване
към обекта, като намалява отрицателните преживявания. Условия, препятстващи радостта.
Страх
Страхът е една от най-рано преживяваните емоции. Появата на страха изразява промяната
в интенциите на съзнанието. Всички събития или ситуации, насочващи към някаква опасност, могат
да породят страх. Видовете страх биват: вродени детерминанти; производни детерминанти.
Към вродените детерминанти се отнасят: самота, непознатост, внезапно приближаване, внезапно
променяне на стимула, болка.
Към производните детерминанти се отнасят: тъмнина, непознатост (хора, предмети); страхът от
непознати хора и предмети е свързан с вродения детерминант новост, но възможността да се
появи страхът зависи също и от контекста и опита на детето. Страховото преживяване е свързано с
прекратяване или забавяне на отделни действия, с повишаване на бдителността и едно
внимателно изследване на ситуацията.
Опорно-двигателна система
Движението е основна характеристика на всички живи същества. Въпреки че не сме най-бързите,
ние притежаваме богат репертоар от движения. За да можем да пълзим, ходим изправени само
върху два крака, тичаме и подскачаме, ние имаме нужда от доста добра координация.
Изпълнението на тези двигателни умения отваря един нов свят, предлага независимост,
изпълнение на целенасочени действия, както и нов поглед върху света. От първите стъпки и много
години след това ние се усъвършенстваме, за да може да достигнем пълното узряване на опорнодвигателната си система. Във възрастта между 2 и 6-годишна възраст, децата научават различни
игри. В този период те започват все повече да общуват с връстниците су и игрите между тях са
често свързани с тичане, скачане, игра с топка. Те научават да познават и усещат тялото си и
неговите възможности. Тези игри са един нов аспект и предизвикателство пред децата.
МЕТОДИКА
Изследването бе проведено със 160 деца от ДГ „ Делфин” град Бургас. В детската градина
има вътрешен басейн, който използвахме за нужното изследване.
Избраните деца за нужното изследване бяха разпределени както следва: 90 момичета и 70
момчета. Всичките деца посещават ситуациите по плуване и физическо възпитание от 1 или 2
години. От тези деца половината през зимният период не посещават плуване. Оправданието на
родителите е, че е студено и да не се разболеят децата не ги пускат на басейна да плуват, а и
също така и на ситуациите по физическо възпитание провеждащи се на двора в детската градина.
През годините като учител и треньор съм обърнала внимание на децата, които не се занимават с
почти никаква двигателна активност. Всъщност какво се случва с тяхното физическо развитие и с
тяхното здравословно състояние.
Изследваният период беше от 01.10.2016 г. до 30.05.2017 г. Наблюдението го направих с помоща на
родителите чрез анкета свързана с боледуването на децата им. През този период включвах на
децата разнообразие от игри и забавления във водна среда. Разбира се и игрите навън бяха в

55
ISSN: 2603-493X

Брой 1, 2019

2019

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

програмата със забавления, но много рядко се осъществяваха. Разнообразието от игри бе моя
задача, за да се чувстват комфортно в басейна малчуганите!
РЕЗУЛТАТИ
В табличен вид представям децата, които посещаваха редовно ситуациите по плуване и тези, които
идваха рядко.
Таблица 1

Момичета
Посещения

Окто
мври
40

Деца с 8
посещения на
месец
Деца с 4
30
посещения на
месец
Деца с 1 и по20
малко посещения
на месец

Ное
мври
36

Деке
мври
15

Яну
ари
10

Февр
уари
13

Март

Април

Май

21

29

45

28

20

13

17

25

31

30

26

55

67

60

44

30

15

Болед
ували
2 пъти за
целият
период
6 пъти за ц.
период
Всеки месец

Таблица 2

Момчета
Посещения

Окто
мври
35

Деца с 8
посещения на
месец
Деца с 4
20
посещения на
месец
Деца с 1 и по1
малко посещения
на месец

Ное
мври
30

Деке
мври
16

Яну
ари
10

Февр
уари
13

Март

Април

Май

19

27

40

20

14

10

15

24

27

20

15

35

50

42

27

16

10

Болед
ували
2 пъти за
целият
период
6 пъти за ц.
период
Всеки месец

8
7
6
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Фигура 1: Онагледяване на направените посещения на заниманията при момчета и момичета

От направеното наблюдение ще констатирам, че и при двата пола има еднакъв брой заболеваемост
при съответните посещения на ситуациите по плуване.
Разбира се забелязваме, че през зимните месеци идват на плуване най – малък брой деца. Но това
се е отразило благоприятно на здравословното състояние посещаващи плуването съчетано с
игрови ситуации.През октомври месец и момичетата и момчетата имат най – голяма посещаемост,
съответно 40 и 35 деца. И със застудяването броят им намалява стигайки до 10 деца. Но през
месец май отново се забелязва покачване на броят деца с голяма посещаемост.
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И това е грешка според всички данни за качествено закаляване в детска възраст. Децата
посещавали през студените месеци заниманието по плуване са боледували за целият период само
два пъти. Това е малко в сравнение с децата идващи веднъж в месеца. Какво следва, че страха от
разболявене и допира със студеното, с водата трябва да се преодолее. Нагласата на родителите,
че вода, игри и двигателна активност е най – добрата комбинация за добро здраве на децата.
ДИСКУСИЯ
Ако родителите се придържат към всички основни принципи, по които трябва да се извършва
закаляване на децата от предучилищна възраст, то със сигурност доста бързо ще забележите
положителни резултати. Здраве, добро самочувствие и настроение на детето – това е приличен
резултат.
За развитието на децата като личности не бива
да се подценява ролята на веселото настроение,
за което съдействуват игрите и разтоварването,
почти безпрепятственото движение във водата,
което събужда желание и необходимост да
спортувет през целият си живот, т.е. в конкретния
случай да упражняват плувния спорт съчетан със
забавни игри.
Няма как да пропуснем да споменем и дейността
на сърцето и кръвообращението на детския
организъм колко благоприятно се повлияват след
закалителните процедури.
Плуването има и особено значение за икономичната работа на сърдечно – съдовата система. Върху
намиращото се във водата човешко тяло действуват сили, които се различават много от тези, на
които то е подложено при обикновения си престой на сушата. Причината за това са почти
хоризонталното положение на тялото във водата и неговата привидна безтегловност.
Ще отбележим, че и от голямо значение при плуването са и дихателните органи. При тях
функционалната годност се увеличава. Кислородното снабдяване обаче може да бъде обезпечено
само в случай, че дихателният процес протича по целесъобразен начин. В резултат на правилна
дихателна техника цялата дихателна мускулатура закрепва и се получава голяма жизнена
вместимост.
При децата в предучилищна възраст игрите във водата са едно от най – забавните дейности
извършвани в детската градина. Тези игри съчетани с допира на водата ги предпазват и от
гръбначни изкривявания. Хубаво е всяко дете да умее да плува и да се чувства сигурно и
комфортно във водата без никакъв страх.
Децата в предучилищна възраст най-много се учат от игровия метод. Чрез игрите децата развиват
умения, използват езика и упражняват вътрешния си контрол. Като цяло, децата в тази възраст
искат да се изградят отделно от родителите си. Те са по-самостоятелни, сравнение с по-малките
деца. Тъй като боравят вече с езика, те могат да изразяват нуждите си.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общата цел на възпитанието и особеностите на физкултурната дейност определят целта на
физическото възпитание в предучилищна възраст - поставяне основите на физическото
съвършенство на детето, разбирано като:
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1. Подобряване на здравното състояние, закаляване и физическо развитие на детския организъм.
2. Развитие на моториката и дееспособността чрез овладяване на двигателни знания, умения и
навици и развитие на физически качества.
3. Личностно формиране на детето чрез използване на всички потенциални възможности на
физическата култура за умствено, нравствено, трудово и естетическо формиране на детската
личност.
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РЕКРЕАТИВНИ ДВИГАТЕЛНИ ПРАКТИКИ И МЯСТОТО ИМ В WELLNESS ИНДУСТРИЯТА
Стойчева Ася
Докторант катедра „Водни спортове“, НСА
Ключови думи: Рекреация, Wellness индустрия, двигателни програми, здравословен начин на живот

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години Wellness индустрията намира място в еженевието на многа хора,
като оказва благотворно влияние върху здравното им състояние и здравословния начин на живот
(Александрова, 2012). Термините Wellness и Spa в най-широкия смъсъл отразяват превенцията от
заболявания на здравия човека и неговото отношение към стила на живот: двигателна активност,
хранене, привички, отношение към работата (Полименов, 2014), т.е. те отразяват физическото и
социалното равновесие на индивида. Wellness е отношение към себе си „…чрез оптимално
съчетаване на двигателна и умствена дейност при емоционален баланс и непрекъснато
поддържане на физически комфорт…“ (Димитрова, 2015). Wellness практиките са относително
сложен феномен, който включва в себе си „…различни елементи, процеси и характеристики, като
мениджмънтът е един от най-важните компоненти…“ (Цанов, 2013). Тяхното персонализиране се
свързва с адаптирането им спрямо индивидуалните нужди на клиента и финансовите му
възможности. Важно и целесъпбразно е Wellness практиките да се разглеждат в „…контекста и на
икономиката на спорта…“ (Цанов, 2015). В зависимост от поставените цели пред тяхната
моделираща фукция се „…вземат едни или други решения за интензивността и регулярността на
практикуването им…“ (Цанов, 2018). Спорен е въпроса „…Wellness и Spa индустрията може ли да
бъде отнесена към икономиката на спорта…“ или е предмет само на туризма (Цанов, 2015).
АНАЛИЗ
Към голямото разнообразие на средства и методи за превенция и рекреация, които се използват в
WELLNESS културата можем да отнесем и рекреативните гимнастически дисциплини
като Аеробика, Каланетика, Стречинг, Пилатес и др. Те се появяват като „мода” в края на ХХ век
(Brick, 1996,). Днес значителен брой от тях имат адаптиран във водна среда модел под термина
Аква практики (Димитрова, 2012). Рекреативната двигателна активност на суша и/или във водна
среда се превърна в необходимост, защото „…допринася за възстановяване на физическия и
емоционалния баланс на съвременния човек…“ (Dimitrova, 2014). Чрез богатото си разнообразие и
достъпност фитнес гимнастическите дисциплини допринасят за повишаване на моториката,
двигателната активност на хората и подпомагат оформянето на добра фигура, важно за обмена е и
правилната терминология на различни езици (Нешева, 2015; Doncheva, 2016). Ето защо ние си
поставихме за цел да разкрием спецефичните особености и необходимостта от приложението на
Каланетиката, Стречинга, Пилатес гимнастиката и Аеробиката в тяхното богато разнообразие в
WELLNESS индустрията, в сферата на туристическите услуги и
здравните грижи. Аеробиката (aerobics) е система от
специфични гимнастически движения, упражнения и танцувални
стъпки изпълнени без прекъсване и с музикален съпровод.
Заниманията целят подобряване на аеробните възможности на
организма, развиване на физическите качества, моделиране на
тялото (оформяне на телесната структура) и не на последно
място подобряване на емоционалното състояние (Cooper, 1982) Освен като фитнес дисциплина се разпространява и като
спомагателна дисциплина, което я прави Фиг.1. Аеробика (aerobics)
достъпна в WELLNESS
индустрията .
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Аеробните занимания могат да се изпълняват без уреди с голямо разнообразие на видове и
стилове: с висока (High) и ниска (Low impact) интензивност, танцувална аеробика (Aero Dance), хипхоп и др. В заниманията могат да се използват малки уреди и приспособления – с утежнения, с гири,
с амортизатори като Step aerobics, Fitbаll и др (Nesheva, 2015). Популярни са и смесения тип
аеробни занимания (комбинирани) - Aero boxing, Tae-Bo. През последните 5-7 години все по голяма
популярност и предпочитание получават аква практиките, сред които най търсена и предла е
аквааеробиката (Димитрова, 2006, 2012).
ДИСКУСИЯ
Приложната (спомагателната) аеробика получи определено разпространение като допълнително
средство в подготовката на състезатели от различни спортове, в лечебната физкултура
(кинезитерапията) и различни рекреационни мероприятия.
* В спорта – заниманията по аеробика се използват в различни спортове за разгряване,
обща и специална физическа подготовка и за емоционално разтоварване.
* За рехабилитация – занимания с аеробика на лица, имащи временни или постоянни
отклонения от тяхното здраве. Заниманията могат да имат лечебен, профилактичен или
тренировъчен ефект (спорт за инвалиди).
* За рекреация – широко се използват различните видове аеробика за въвличане на широка
маса от хора за активен отдих, съпроводени с шоу-програми или други развлечения, както и фитнес
изложения, фестивали, турнири, конкурси.
Акваспининг (aquaspeening) – аеробнo-анаеробна дисциплина с целенасочено
въздействие върху опорно-двигателния апарат на занимаващите се. Акваспинингът във водна
среда е съчетание от упражнения за развиване на сила и силова издръжливост, активизиращи
мускулните групи чрез съпротивлението на водата (адаптирани за вода) (Димитрова, 2012;
Trendafilov, 2013).
Основно средство на акваспининга са общоразвиващите гимнастически упражнения. Това са
творчески създадени упражнения и имат локално въздействие (за отделните части на тялото). За да
се получи максимален ефект, от особено значение е не само основното движение, но и заемането
на правилно положение спрямо колелото (по-близо, по-далече). Ето защо в първите занимания се
акцентира върху разучаването на положенията на тялото и правилното техническо изпълнение на
всяко упражнение от комплекса (Cotton&Goldstein, 1993; Димитрова, 2011). Упражненията са
съставени от циклични педалиращи движения, изпълнявани с малка амплитуда. Една част от
упражненията се изпълняват с преодоляване на честотата на въртене под вода на педалите или на
определени части на тялото спрямо колелото. Това прави упражненията антигравитационни и
допълнително обременява работещите мускули, като оказва голям тренировъчен ефект върху тях
(Димитрова, 2012, 2015). Включени в тази система упражнения се доближават до тези от основната
гимнастика и класическия балет, но притежават и своя специфика и оригиналност. Имат широк
спектър за въздействие върху организма на занимаващите се. Повишават мускулния тонус и
увеличават мускулната сила. Малката амплитуда на движение, големият брой на повторения и
бавното темпо на изпълнение водят до подобряване на мускулната издръжливост.
Стречингът (stretching) въздейства върху мускулната система и подобрява
еластичността и гъвкавостта на мускулите (Александрова, 2013; Вълев, 2014, 2018 ).
Механизмите на стречинга научно са изследвани от английски физиолог (C. Sherington,
1905) който обяснява и описва миотоничния рефлекс или „рефлекса на опъване”. По-късно се
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публикуват изследвания относно биологичната основа на стречинга. Научните публикации
разкриват анатомо-физиологичните закономерности на стречинга. Анализира се и така наречения
стимулиращ стречинг (Brick, L. 1996; Cooper, 1982). Упражненията се изпълняват от дадено изходно
положение с определен обем на движение в една или няколко стави. Мускулите бавно се разтягат
до достигане на „болезнения праг”, предизвикан от изменението на дължината на мускула,
последвано от задържане в крайната фаза 10-60 сек до пременаване или намаляване на чувството
за разтягане.
Пилатес (pilates) е система от упражнения за разтягане, концентрация и сила, създадена
от Джоузеф Пилатес преди повече от деветдесет години (1926 г.). Той черпи познания от
китайската гимнастика, но се уповава на силната по това време Немска гимнастическа система за
правилно техническо изпълнение на отделните движения и упражнения
(Nesheva, 2015). Упражненията се изпълняват на земя или на специално
разработени от Д. Пилатес уреди (тренажори) и пособия. Изисквa се коректна
постановка на тялото, както и цялостна концентрация за бавно и плавно
изпълнение, като водещо е качеството при изпълнение на упражненията
(Staneva, 2016).
Дългогодишните експеримантални и научни изследвания доказаха, че фитнес
заниманията оказват антистресово въздействие. Те понижават както
ситуативната, така и личностната тревожност. Самочувствието, активноста и
настроението също се подобряват (фиг.2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основателно е да твърдим, че рекреативните двигателни дейности, освен че формират добро
телосложение, действат положително и на емоционалнота състояние на занимаващите се. Нашите
изводи са:
1. Теоретичният анализ доказа динамичното развитие на рекреативните гимнастически дисциплини
в световен и национален мащаб и обоснова необходимостта от включването им в SPA и Wellness
услугите в България.
2. Приложният ефкт на рекреативната двигателна активност в социалните сфери на обществото–
образование, здравеопазване, култура, физическо възпитание и спорт и спорт в свободното време,
може да бъде определен като достигане и поддържане на оптимална физическа работоспособност,
стабилно здраве и емоционален баланс.
3. На тази основа е целесъобразно включването на рекреативни програми Wellness индустрията и
туризма за разширяване и повишаване на социалните функции на Рекреативната индустрия.
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ТЕНДЕНЦИИ НА КУЛТУРАТА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН
НА ЖИВОТ ПРИ СОЦИАЛНАТА КАТЕГОРИЯ МИЛЕНИУМИ
Симона Петкова
Докторант, Национална Спортна Академия „В. Левски“
Ключови думи: Милениуми1, Уелбийнг индекс, качество на живот, традиции, тенденции
ВЪВЕДЕНИЕ

Активното поколение работници на пазара за труда днес са родените между 1980 и 1996 г. Те
представляват работната сила произвеждаща националния брутен вътрешен продукт (БВП) и са
активните данъкоплатци кумулиращи държавните средства, като икономически двигател, оказващ
значително влияние върху социалното благосъстояние. Налице е и една специална социална
категория, на родените през 2000 г. и след нея, които са определени от водещите социологически
анализатори, като поколението на „Милениумите“ (Millennials) (Hagerty, 2000; OECD, 2011). През
2019 г. се влива в пазара на труда 2-ро поколение Милениуми навършили 18 г. Тази социална
категория е най-младото поколение работна сила и са изцяло дигитални, което означава
необходимост от нови инструменти и подходи за социална комуникация с тях. Техният брой се
измерва в милиарди по целия свят, те са бъдещите консуматори на услуги и са изцяло изградени в
средата на информационните технологии. Милениумите са информирани относно важността на
здравословния начин на живот в смарт средата. Те се стремят към благополучие, което ще ги
превърне в мощен прилив за Рекреативната и Уелнес индустрия (Димитрова, 2015). Милениумите
поемат водеща роля в ключови аспекти за наличието на Wellness култура за благоразположение и
благополучие. Рекреативната двигателна активност, която е от съществено значение за
предотвратяване на застоялия начин на живот, водещ до затлъстяване и за справяне с ежедневния
и професионален стрес е във фокуса на глобалните политики при изграждане и възпитаване на
младото поколение. В същото време се наблюдават неприятни тенденции в обществата, водещи до
типични социални заболявания. Така например, От 2008 г. насам затлъстяването се е покачило с
най-малко три процентни пункта за всички поколения, с изключение на родените след 1980 г., за
които затлъстяването действително е намаляло с повече от 0,5 пункта ( OECD, 2011b). В годишни
я доклад на Gallup International за Уелбийнг индексите, диабетните диагнози са намалели за
родените след 1980 г.(19 – 35-годишни) с 0,5 пункта през 2015 г. в сравнение с 2008 г. Сред всички
останали поколения продължава да се увеличава2 , като от 2010 г. насам, се е покачило значително
сред милениумите, в сравнение с почти никаква промяна при немилениумите.
МЕТОДИКА
1. Преглед и анализ на данни от годишните доклади на глобални отганизации и агенции (ООН,
СЗО, Евростат, Gallup International3 и др.)
2. Преглед и анализ на данни от специализирани източници (онлайн снаучни списания,
платформи, уеб страници, е-приложения) по темата.
3. Обобщаване и съпоставяне на ползваните данни от глобални изследвания;
Социална категория, на родените през 2000 г. и след нея.
Родените между 1946 – 1964 г. се наричат "baby-boomers", защото в годините след Втората световна война се
наблюдава бум в ражданията на деца. После следва генерацията Х, след 1980 г.(Generation X).
3
ООН: Обединени нации, СЗО: Световна здравна орг-я, Евростат: ЕС статистика, Gallup International: Галъп соц-а Агенция
1
2
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4. Систематизиране и ранжиране на субективни оценки.
РЕЗУЛТАТИ
Водещите изследователи установяват в докладите си за ежедневен стрес – значително повишаване
на стойностите, които обикновено намаляват с възрастта. Тази тенденция се забелязва от 2008 г. до
днес сред всички поколения, с изключение на милениумите. В съответствие с тяхната възраст
стресът на милениумите е по-висок, но процентът на промените от 2008 г. до 2015 г. Не се променя
и е с равни стойности (Таблица 1 и Таблица 2).
Таблица 1:

Таблица 2:

Най-младите възрастни са историческо поколение, което най-вероятно ще продължи да практикува
тютюнопушене, но се забелязва тенденция на общия спад на пушачите по света, през последните
3-4 години. Двете най-млади пълнолетни поколения (редени през 2000 и 2001 г.) са намалили
съответните си нива на пушене с повече от три процентни пункта. Комбинирани, те са намалили
темповете си на тютюнопушене с двойно по-голямо темпо от по-старите си предци от 2010 г. до
днес. тези статистически данни водят към тенденция на подобряване за милениумите при ключови
области на здравеопазването. Проучванията подчертава:
• Родените след 1980 г. Показват тенденция за уникална възможност на бизнес лидери;
• Шест нови индикатори могат да се интегрират в принципите на благополучието и Уелбийнг;
• Ангажираността и мотивацията за добро качество на живот са в права взаимозависимост.
Нездравословният начин на живот води до социална ленивост и затлъстяване. Например в САЩ,
тази тенденция струва на американската икономика стотици милиарди долари годишно. Но, както
отбелязахме по-горе, картината за Уелбийнг индекса е много по-ярка сред родените след 1980 г.
Таблица 3:

Например 20,1% от американските
Милениуми са със затлъстяване, в
сравнение с 33,5% от възрастните, които са
от предишното хилядолетие (Таб. 3).
При милениумите се наблюдава тенденция
за намаляване на наднорменото тегло от
2010 г. до днес.
Това води и до
намаляване на процента на диабет в сравнение с 19 до 35-годишните през 2010 г. Темповете
непрекъснато се покачват сред всички останали възрастни поколения. В най-новият доклад на
Галъп (Gallup), анализиращ новия стил на живот (Life style) "Как милениумите искат да работят и
живеят" се установяват шест големи разлики между очакванията на милениумите и
представителите от предишните поколения относно управлението на социалната среда и
работното място.
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Таблица 4:

Милениумите не искат само работа
и заплата. Те имат цел в своята
живот и работа, която се интегрира с
качеството на живот (Таблица 4). Те
търсят по-скоро развитие и текущи
договаряния,
отколкото
пълна
удовлетвореност от работата и
годишни премии. Те искат техният
мениджър да бъде треньор, а не
традиционен шеф. Това изисква от мениджърите да управляват новата социална категория според
силните им страни, а не да критикуват слабостите им. Всичко това се свързва с Уелбийнг (Wellbeing)
индекса на милениумите, което позволява на организациите да се възползват от силата им, за да
постигнат резултати за икономическия успех.
От 2010 г. Насам, се наблюдава подобрение в много ключови показатели за физическото развитие
сред милениумите, което дава на лидерите уникална възможност да се възползват от тази
здравословна тенденция и да я разширят, като по този начин увеличат потенциала на човешкия си
капитал с хоризонт 2030 година.
ДИСКУСИЯ
Картината на европейския здравословен начин на живот има различни тенденции от американската.
Например Франция работи усилено в областта за повишаване на Wellness културата на гражданите
си. Какъв е напредъкът и как трябва да измерваме Уелбийнг индекс на населението е водеща тема
в изследванията на европейските изследователи, защото Европа попада сред застаряващите зони.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие проведе две важни конференции по
темата, а през 2018 г., френският президент Саркози създаде аналитична комисия, която да
докладва по въпросите за Уелбийнг индексите на нацията. Това голямо разискване отразява факта,
че по-високият национален доход не е довел до по-добро качество на живот, което мнозина
анализатори очакваха. Проучванията в Съединените щати не показват увеличение на индекса на
щастието през последните 60 години. Установени са ниски нива на култура и информираност за
практики на здравословен начин на живот. Това има права взаимозависимост и с доказаната липса
на специализирани кадри и образователни програми по Wellness&Spa култура и мениджмънт. В това
направление България се очертава глобален образователен и научен лидер с неоспоримо
надмощие на НСА „В. Левски“
с 4 акредитирани програми в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.
Повечето проучвания отчитат въпроси, свързани със субективното усещане за благополучие и
практики за здравословен начин на живот. Остава открит въпроса за доказана надеждност на
инструментите на изследване на качеството на живот, съпоставени на глобално ниво и ранжиране.
Водещи американски учени (Oswald & Wu, 2012) извършват интересен тест за проверка
надеждността на ползвания от Gallup научен инструментариум в годишни изследвания от стотици
милиони долари. Първо, те измерват субективното благополучие във всеки държавен щат на САЩ и
след това ги сравняват със средната обективно измерена заплата в същия щат. И двете
променливи се контролират на лична основа, поради ограниченията на Закона за личните данни и
факторите за неприкосновеността на частната собственост и лично пространство. Негативната
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корелация на двете променливи е забележително висока - както би трябвало да бъде, ако повисоките заплати компенсират по-ниското качество на живот (и обратно). В много отношения
изследването стимулира оживени дебати между учени, икономисти, социолози, психолози и
политици,. Подобряването на качеството на живот (QOL – Quality of Life) отдавна е задължителна
цел за хората, общностите, народите и света, като цяло. Но определянето на качеството на живот и
измерването на напредъка към постигането на тази цел са силно субективни, неуловими и се
нуждаят от нови инструменти за изследване и обективизиране на индикаторите. Разнообразни
"обективни" и "субективни" показатели в редица области и мащаби влияят в тази област. От 2016 г.
се извършват от ООН проучвания върху субективното благополучие (SWB) и психологията на
щастието, което предизвиква голям интерес.
За да обобщим конкретната информация за социалното въздействие на благополучието, ние
използваме цитати от официалното класиране на данните за Уелбийнг индекса и представяме
профила на България:
Общо население: 7 223 000 (Световна здравна организация, 2013 г.)
Индексът Happy Planet (HPI, 2012): класиран на второ място в Балканските страни
Проучване Gallup Wellbeing (2016): България е на 5-то място в "физическото" и "финансовото"
благосъстояние, 4-то в благоразположението на Европа.
Индексът за глобален възрастов контрол (2015 г.): България е 49-та в света и 2-ра на Балканите.
Продължителността на
живота в България е
по-ниска от почти всяка
друга държава от ЕС, с
изключение на Латвия
и
Литва
(Агенция
София, 2014 г.). Но на
1-о място в света по
столетници.

Фигура 1: Продължителността на живота в години в Европа (на 100 000 жители) Източник:
Евростат (hlth_rs_bds)

Процентът на европейците, процъфтяващи в три или повече елемента, намалява от 28% при
15 до 24-годишните до 17% при 45-64-годишните, преди да се покачи на (22%) при тези на възраст
65 и повече години.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базата на направения анализ формулираме следните изводи:
1. Пред градското население на Европа възниква предизвикателство за продължаващата
устойчивост при поддържането на високи нива на здравословен начин на живот по всички
индикатори.
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2. Повече от три четвърти от европейците се борят или страдат от физическо
неразположение, като много от тях изпитват здравословни проблеми, свързани с процеса
на стареене.
3. Обезпокояващ факт е индикаторът на ниската раждаемост и застаряващите поколения.
4. Съществуват цели региони, в които има опасения, че няма да има достатъчно млади
работници за подкрепа на системите за социални услуги и здравеопазване.
5. В тези райони милениумите са с ниски нива на присъствие, което води до тежки
икономически и социални последици – най-значимата, от които липсата на работна сила
за сферата на услугите, като цяло.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Под наша редакция е публикуван сравнителен анализ на Уелбийнг индекса за пет държави
(Австрия, България, Великобритания, Естония и Македония в обем от 127 страници, на 3 езика). В
настоящия материал правим опит да представим в синтезиран вид теоретичен анализ за
съдържанието на глобалния Уелбийнг индекс и разпространените методики за неговото измерване.
Съпоставени са данни от измервания на глобални агенции относно индексите за качеството на
живот, типични социални заболявания и индекса за глобално щастие.
В световен мащаб се използват различни методи за измерване на Уелнес (Wellness)
здравословните практики на живот и/или качеството на живот, сравняващи очакванията на
гражданите за здравословност по национални традиции и култура за успешен и удоволетворяващ
начин на живот.
Изследванията на глобалните социологически агенции показват, че условията са се
запазили или подобрили в няколко ключови области, включително оценката за качеството на
живота, достъп до здравни услуги, борба с тютюнопушене и субективно възприеман стандарт и
качество на живот. Другите индикатори, свързани със здравословните практики не намаляват
измерените стойности и се запазват техните устойчиви стойности. Пример в това отношение е
затлъстяването и честото разболяване от диабет, които продължават да се развиват в посока на
увеличаване на измерените стойности (Pirfo, E., C. Albera, Il. Arizio, S. Catapano, M. Cortese and C.
Romano, 1994). Тази глобална статистика показва нарастваща необходимост от интервенция за
намаляване на процентните стойности при широко разпространените социални заболявания.
Международните социологически агенции Галъб и Хелтуейс (Gallup-Healthways), отчитащи
показателите за Уелбийнг (Wellbeing) индекс в глобален мащаб посочват, че в повечето държави
процентните стойности на хроничните заболявания се повишават. Водещите анализатори свързват
този факт с широкото навлизане на технологиите в ежедневието и професионалната реализация,
което води до сериозно обездвижване на съвременния гражданин (Peterson, M., N. K. Malhotra and J.
Wagner, 1999).
МЕТОДИКА
За диагностичен анализ на Уелбийнг индекса приложихме анализ на данни от годишни
доклади на Глобални организации; Теоретично моделиране (евристично, прогностично, нормативно,
еврикопрограматично и прагматично); Математическо моделиране за превръщане на субективни
оценки в количествено измерими величини; Методи за оценка на взаимосвързките между звената на
индикаторите за Уелбийнг индекса: систематизиране и ранжиране на субективни оценки.
Класификационна структура на индикаторите на стандартна методика лицензирана за Галъб
интернешънал (Gallup Int).
През 2018 г. се навършиха 10 години, от както Галъб и Хелтуейс (Gallup-Healthways) включва
оценка за качеството на живот във всички основни расови и етнически групи. В Америка (като най68
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голям потребител на Gallup) оценката за качеството на живот за 2017 г. е следната: 55,4% оценяват
живота си като "процъфтяващ". Създава се индекс за качеството на живот (Gallup Standard of Living
Index) и 73% от американците през 2016 г. заявяват, че са доволни от жизнения си стандарт. През
2017 г. тази цифра нараства до 79%, а през 2018 г. е 80%.
Самооценката за общите показатели на здравето при възрастните хора се измерва в три
категории: "отлична", "лоша" и "справедлива/задоволителна". Процентът на възрастните в САЩ,
които отчитат здравето си като "лошо" или "справедливо", е останал стабилен на около 20% през
последните 3 години (2015-2018 г.).
Правим опит да изясним как функционира измерването за здравеопазването и каквo съдържа
индексът за Уелбийнг (Wellbeing) на Галъб (Gallup-Healthways) Галъб и Хелтуейс (GallupHealthways). Тази методика проследява тенденциите на Уелбийнг индекса и се фокусира върху
измерване на цел, социално, финансово, общностно (групово) и физическо благополучие в
национален и световен мащаб. През 2008 г., Галъб и Хелтуейс (Gallup-Healthways) стартираха 25годишно партньорство, основане върху обединено систематизиране на десетилетни клинични
изследвания, лидерство в здравеопазване и социално поведение в икономически изследвания, за
да се проследят и разберат ключовите фактори, които влияят върху благополучието и
благоразположението. Индексът за Уелбийнг (благополучие) на Галъб и Хелтуейс (GallupHealthways) осигурява дълбок поглед в реално време на глобалното състояние за
благоразположение и благополучие. Осъзнаването на Уелбийнг от гражданите в глобален мащаб
осигурява сравнимост на международно, континентално и регионално ниво. Паралелно се развива
разбирането за дименцията относно общност, държавност и националност.
Уелбийнг (Wellbeing) индексът за благополучие измерва възприятията за живота на гражданите и
ежедневния им опит чрез пет взаимосвързани индикатора, които изграждат: усещане (субективно
чувство за благополучие) за цел, социални взаимоотношения, финансова сигурност,
взаимоотношения с обществото и физическо здраве. През 2012 г. Галъб и Хелтуейс (Gallup и
Healthways) създадоха глобалния Уелбийнг индекс (Gallup-Healthways Global Well-Being Index) за
измерване на благополучието в световен мащаб. Галъб (Gallup) добави 10 въпроса към своята
глобална анкета (2013 г.), като всеки от въпросите е свързан с един от петте индикатори на
благополучието. Галъб (Gallup) съставя индивидуални отговори и категоризира респондентите като
процъфтяващи, борещи се или страдащи за всеки индикатор. Глобалният Уелбийнг (Wellbeing)
индекс използва същата методология за събиране и оценка на данни, по която се прилага
световната анкета на Gallup.
Ще поясним какви са условията, при които се провеждат интервютата за Уелбийнг (Wellbeing)
индекса на Галъб и Хелтуейс (Gallup-Healthways). Галъб (Gallup) интервюира пълнолетни граждани
по целия свят, на възраст над 18 години, живеещи в държавите на своята национална
принадлежност, използвайки двуканален дизайн, който включва и стационарни, и мобилни
телефонни номера. Използваният методи е с цифрово набиране. Галъб (Gallup) ползва данни за
своите оценки от проучване на международни извадки (Survey Sampling International-SSI). Галъб
(Gallup) избира предимно кръстосване на респонденти от стационар във всяко домакинство, на
базата на кой член е имал най-скорошния рожден ден. Всяка извадка от национални граждани
включва минимална квота на респонденти от 50% за мобилни телефони и 50% на стационарен
телефон, с допълнителни минимални квоти по часова зона в региона. Галъб (Gallup) провежда
интервюта на официалния език на държавата.
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Ще изясним колко лица са интервюирани като част от Уелбийнг (Wellbeing) индекса на Галъб
(Gallup-Healthways). Например в Съединените американски щати Gallup интервюира най-малко 500
граждани на възраст 18 и повече години. Повече от 175 000 интервюта се провеждат всяка година, а
от 2008 г. досега са проведени над 2 милиона интервюта.
Честотното разпределение при провежданите интервюта за Уелбийнг (Wellbeing) индекс е
започнало през 2008 г. Измерването на Галъб и Хелтуейс (Gallup-Healthways) за Уелбийнг
(Wellbeing) индекс се провежда всеки ден, като се изключват големи празници и други събития за
350 дни в годината.
Дали Галъб и Хелтуейс (Gallup-Healthways) Уелбийнг (Wellbeing) индекса за извадките са
обективни? Отговорът е еднозначен – Да. Галъб (Gallup) подбира извадки, за да коригира
вероятността за нееднакво подбиране, липсата на отговор и двойното покритие на потребителите
на стационарни и мобилни телефони в двете рамки за снемане на данни. Галъб (Gallup) също
претегля окончателните си извадки, за да съответства на населението по пол, възраст, раса, етнос,
образование, регион, гъстота на населението и статуса на телефона (само за мобилни телефони,
само за стационарни телефони). Целите за претегляне по демографски признак за страните се
основават на най-актуалните данни за текущото проучване на населението на възраст над 18
години, а целите за претегляне за мегаполисите се основават на статистиката на Кларитас (Nielsen
Claritas). Целевите стойности за състоянието на телефона се основават на най-скорошното
Национално проучване чрез интервю.
Къде могат да намеря резултати от Уелбийнг (Wellbeing) индекса на Галъб и Хелтуейс (GallupHealthways и да се научи повече за проучването?
В много случаи Gallup съобщава резултатите от Уелбийнг (Wellbeing) индекса на Галъб и Хелтуейс
(Gallup-Healthways) в седмични, месечни, тримесечни и годишни агрегати и по региони, щати и
общности, според случая на Галъб (www.Gallup.com). Регистрирайте се за предупреждения в Gallup
News, за да получите тези материали за анализи веднага щом бъдат публикувани.
Галъб (Gallup) също така отчита благополучието в следните интерактивни характеристики:
• Състояние на държавите: Картографира и сортира данните на ниво държава, а в САЩ в различни
политически, икономически, благополучни и религиозни мрежи.
• Проследяване на благополучието в различните щати в САЩ се сравняват данните за
мегаполисите.
За да се запознаете и получите пълните тенденции за данни на благополучието, събрани
чрез Уелбийнг (Wellbeing) индекса на Галъб и Хелтуейс (Gallup-Healthways) от 2008 г. насам, се
абонирайте за Gallup Analytics.
РЕЗУЛТАТИ
Ще разгледаме тенденциите на следните индикатори за Уелбийнг: затлъстяване, травми,
тютюнопушене, икономика (възстановени с разрешение от Gallup). Докладът подчертава:
 Затлъстяване от 2008 г. насам.
 Повече от един на всеки шести човек все още пуши.
 Затлъстяването и тютюнопушенето влияят отрицателно на икономиката.
Например в САЩ има големи проблеми с благополучието - а някои от тези граждани причиняват
значителна вреда на икономиката на страната. Според Уелбийнг (Wellbeing) индексa на Галъб и
Хелтуейс (Gallup-Healthways) през 2015 г. нивото на затлъстяване (Таблица 1) сред американските
пълнолетни е 28%, диабет имат 11%. Близо един на всеки пет човека пуши, двама от всеки пет
изпитват значителен ежедневен стрес и почти половината не се упражняват в продължение на 30
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минути и повече, поне три дни в седмицата. И някои от тези показатели за качество на живот
остават непроменени или се влошават от 2008 г. до днес.
Taблица 1:
Пример за Уелбийнг (Wellbeing) индекса на САЩ в ключови индикатори
Видове здравни проблеми
2008
Цитиране на данните от Уелбийнг (Wellbeing) индекса на Gallup-%
healthways

2015
%

промяна
(точки)

Прекалена пълнота
Диабет
Упражнение (30 минути, 3 дни седмично)
Пушене
Значителен ежедневен стрес

28,0
11,4
52,7
18,5
40,0

+2,5
+0,8
+1,3
-2,6
+1,2

25,5
10,6
51,4
21,1
38,8

Последиците от тези резултати са много реални - и са значителни за икономиката на САЩ.
Възрастните с наднормена телесна маса натрупват около $ 378 повече на човек всяка година в
разходите за здравеопазване. Те струват изненадващите $ 1,580 повече на човек всяка година.
Взети заедно възрастните с наднормена телесна маса в САЩ добавят повече от 142 млрд. долара
всяка година в допълнителни разходи за здравеопазване.
Пушенето на свой ред е още по-скъпо на човек. Възрастните, които пушат, натрупват средно $ 2,132
повече в разходите за здравеопазване всяка година, отколкото непушачите, като добавят още 92
милиарда долара. И заедно - наднормените или затлъстелите американци, които пушат, добавят
удивителни 235 милиарда долара в ненужни разходи за здравеопазване всяка година.
Но историята не свършва там. Затлъстяването и тютюнопушенето влошават здравето на
служителите, повишават непланираните отсъствия на работното място и намаляват общата
производителност. Ако приемем, че на всеки осем часа непланираната пропусната работа струва
344 долара загубена продуктивност, комбинацията от затлъстяване и пушене сред работещите в
САЩ причинява около 257 милиарда щатски долара загубена икономическа активност всяка година.
Така че, обединени заедно - ограничаване на анализа само до ненужни разходи за здравеопазване
и нарастващи непредвидени отсъствия - затлъстяването и пушенето излишно струват на
американската икономика почти половин трилион долара годишно.
Петте благоденстващи елемента са взаимосвързани
Всички тези показатели са част от Уелбийнг (Wellbeing) индекса на Gallup-Healthways - текущо
национално проучване на възрастни от САЩ, измерващи пет взаимосвързани елемента:
• Цел: харесвате това, което правите всеки ден и сте мотивирани да постигнете целите си
• Социално: поддържане на взаимоотношения и любов в живота ви
• Финансови: управление на вашия икономически живот за намаляване на стреса и повишаване на
сигурността
• Общност: харесване къде живеете, чувствате се в безопасност и сте горди с вашата общност
• Физически: с добро здраве и достатъчно енергия, за да се правят нещата ежедневно
Изследванията показват, че процъфтяването на всичките пет елемента постоянно води до по-добри
резултати, отколкото физическия уелнес, и че показателите от един елемент могат да повлияят на
Уелбийнг (Wellbeing) индекса в друг. Например затлъстяването е свързано с по-ниското социално
благосъстояние, а лошото финансово благосъстояние - заедно с други рискови фактори - е
свързано със затлъстяването. Пушачите на свой ред по-често изпитват отрицателни емоции в
даден ден.
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От многото показатели представяме интегративно определянето на индекса за качество на
живот (QofL). Този индекс съчетава мерките на човешките нужди със субективното благополучие
или щастието (Германия, Австрия, Обединеното кралство и Италия). Показателите на QofL се
представя като многоизмерна концепция, която съдържа взаимодействащи обективни и субективни
елементи. Свързваме QofL с възможностите, които се предлагат за посрещане на човешките
потребности във формите на изградения човешки, социален и природен капитал (в допълнение към
времето) и възможностите за политики, които да подкрепят подобряването на горните индикатори.
Разглеждат се въпроси, свързани с дефинирането, измерването и мащаба на тези политически
концепции и се разработва изследователска програма за тяхното проследяване във времето.
Политическите последствия включват стратегии за инвестиране във възможности за увеличаване
стандарта и подобркачеството на живот ( стойностите на индекса за QofL) на индивидуална,
общностна и национална основа.
Качеството на живота се очертава като нова изходна парадигма. Сега тя е крайната точка в
различни таксономии на резултатите на гражданите, при което взаимоотношенията се моделират.
Търсят се статичтически достоверни връзки между биологични аномалии, статус на симптомите,
функционален статус, увреждане, здравни възприятия и качество на живот. Въпреки че текущите
модели и таксономиите сочат важни детерминанти на QofL, те не предоставят евристика, която да
ръководи концептуализацията на QofL и систематичното разработване на обяснителна теория за
това колко силно здравето засяга QofL. Не съществуват общи механизми, свързващи здравето,
поведението и QofL. В тази статия ние разглеждаме теорията на социалната производствена
функция (SPF), която предлага евристиката, свързана с ефектите на лошото здраве и дейностите,
от които се нуждаят пациентите, за да поддържат нивото на QofL. Тази теория по същество твърди,
че хората създават собствено благополучие, като се опитват да оптимизират постигането на
универсалните човешки цели чрез шест персонални цели в рамките на екологичните и
функционалните ограничения, пред които са изправени.
Трите важни понятия на теорията за социалната производствена функция (SPF) са:
(1) Връзките между целите, нуждите и благополучието;
(2) Разграничението между универсалните нужди и персоналните цели;
(3) Заместване на персоналните цели, дейности и фондове според съображенията и очакванията за
"разходи и ползи", при което разходите се отнасят до оскъдни ресурси като функционален
капацитет, време, усилия и пари.
Ние се присъединяваме към твърдението, че теорията за социалната производствена функция
(SPF) смислено свързва "биомедицинския модел" - със своя фокус върху патологичните процеси и
биологичните, физиологичните и клиничните резултати - върху модела "качество на живот",
съсредоточен върху функционирането и благополучието.
Анализираме теорията за социалната производствена функция (SPF) и как тя може да бъде
използвана за:
(1) оперативно дефиниране и измерване на QofL;
(2) изясняване на постоянните проблеми с измерването;
(3) разработване на обяснителна рамка за ефектите от болестите върху QofL.
В дискусионната секция се разглеждат ограниченията на подхода на теорията за социалната
производствена функция (SPF) спрямо QofL и връзката им с личността и нейното благополучие.
Въпреки че широко е застъпено мнението, че социалната подкрепа е защита срещу депресията,
механизмите, чрез които действат при нейното активиране и преминаване в депресивна
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психопатология, не са добре известни и изследвани. Една група автори посочват като причина
прекомерната употреба ба ИТ устройства, други високото магнитно поле от интернет преносните
мрежи, трети го обясняват, като закономерност от грешки на ДНК и процентна мутация на гените.
Този интегративен преглед ни насочва по-скоро към заключението, че регулирането на емоциите
служи като най-надежден защите механизъм срещу крайни емоционални състояния водещи до
депресия. Изследователите специалисти по темата предполагат, че регулирането на емоциите
реагира на междуличностните влияния и че тази реакция може да обясни ефекта от социалната
подкрепа върху депресията. Социалната подкрепа е свързана и прави опит за превенция от
депресивни състояния, но нейните механизми не са добре разбрани:
► Депресията се характеризира с емоционална дисрегулация.
► Процесите на регулиране на емоциите са чувствителни към междуличностните влияния.
► Междуличностното регулиране на емоциите може да бъде механизъм на социална подкрепа при
депресия, но е важно комбинирането с медикаментозна подкрева.
Безспорен е фактът, че процентното увеличаване на депресивни граждани пряко влияе
върху стойностите на индекса за качеството на живот и самооценката за благополучие.
Съществуващите различни методологии за дефиниране и измерване на понятието за качество на
живот поставят под въпрос операционизацията на индекса за Уелбийнг само по отношение на
мерките за здравословно състояние и скалите на функционалните възможности на организма. Ето
защо множество социални изследвания проучват и са предназначени да идентифицират
индивидуалните възгледи за качеството на живот и да тестват значението на различните скали,
използвани за измерване му чрез глобална методика.
Важна социална тематика, все по-често е измерването и анализирането на оценката за качеството
на живот на гражданите над 65 години (Morag Farquhar, 2015 – проучване основано на
контрастиращи области в Югоизточна Англия). Установява се, не само че възрастните хора могат да
говорят и да мислят за качество на живот, но също така се подчертава (чрез научни резултати), че
самооценката за качеството на живот варира съобразно различните възрастови групи, наличие на
собствено жилище и климатичните условия в географските райони по местоживеене.
Изследователите доказват също, че качеството на живот зависи в голям степен от здравословното
състояние на участниците в измерването. От разгледаните до тук научни резултати, експертни
концепции и глобални политики за Уелбийнг индекса можем да направим следните междинни
обобщения:
1. Социалните контакти се разглеждат като ценни компоненти на добро качество на живот;
2. Здравословния статус има права взаимозависимост със самооценката за благополучие;
3. Настоящият дебат за качеството на живот поставя въпроса относно обективността на
прилаганите за измерване методики.
4. То има последици за хората, които участват както в изследванията на качеството на живота,
така и в политиката в областта на здравеопазването и социалните услуги за възрастните
хора.
Усилията на човека за постигане на здравословен начин на живот и изясняване на съдържанието на
Уелбийг индекса се е развило бурно през последните две десетилетия и е доказана връзката му с
изследванията на "качеството на живота". Мнозинството изследователи се обединяват около
мнението, че качеството на живот се включва едновременно субективната самооценка за
благополучие и многоизмерна плоскост на социални индикатори.
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Тъй като то е субективно, то се измерва най-добре чрез комплексния глобален показателя за
Уелбийнг
(http://www.neweconomics.org/
Цели ефективност на
publications / measuring-our-progress).
ресурсите
Фигура 1 разкрива как може да се измери
Човешки
благополучието съобразно качеството на
системи
живот и как данните могат да се
Ресурси:
използват, за да се постигне поЦели: ефективност
на целите на
ефективността на
ефективно формулиране на политики.
системата

системния ресурс

Фиг. 1: Онагледяване на взаимовръзките между показателите измерващи прогреса на Уелбийнг

В тази връзка и социалната значимост на Уелбийнг индекса даде основание на ООН да
учреди първата по рода си парламентарна група за икономиката на благополучие.
Пояснява се в доокладите важността да бъдат предприети алтернативни мерки за повишаване на
Уелбийнг индекса и приложат усилия за напредък в политическия дневен ред в глобален аспект.
Taблица 2:
Рейтинг на национални Уелбийнг (Wellbeing) индекси:
Държава

Дания
Швейцария
Австрия
Норвегия
Финландия
Ирландия
Швеция
Холандия
Кипър
Белгия
Германия
Испания
Великобритания
Словения
Франция
Полша
Естония
Португалия
Словакия
Унгария
България

Пeрсонал

Социален

Място

Резултат

Място

Рейтинг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5.96
5.80
5.61
5.61
5.52
5.50
5.45
5.33
5.30
5.16
5.14
5.12
5.07
5.04
4.97
4.79
4.71
4.52
4.50
4.41
4.30

1
4
10
2
9
6
5
8
12
13
17
3
15
20
19
18
16
7
21
11
14

5.89
5.52
5.13
5.77
5.26
5.37
5.44
5.30
4.93
4.92
4.88
5.58
4.90
4.78
4.80
4.83
4.90
5.31
4.64
5.10
4.91

Разлика в социалния ранг от
личния ранг
—

—
—
—

—

В таблица 3 е представено класирането на държавите участници в проектен консорциум за
разработване на интелектуалните инструменти за обучение на специализирани кадри в нова
европейска професия – Wellness инструктор (Еразъм+ КА2, WELVET Project, 2016-2018).
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Taблица 3:
Класирането на консорциума на проекта WELVET
Държава

Персонал
Място

1. Австрия
2. Великобритания
3. Естония
4. България
5. Македония

Социален
Рейтинг

Място

Рейтинг

Разлика в социалния ранг от
личния ранг

3
5.61
10
5.13
13
5.07
15
4.90
17
4.71
16
4.90
21
4.30
14
4.91
Разлика в социалния ранг от личния (персонален) ранг

На фиг. 2 представяме данните по Евростат относно леглата за рехабилитационни грижи в
европейски болници. От графичното онагледяване проличава, че Българите избират да пътуват
другаде за медицинско лечение (например Германия, Австрия), което може да се дължи на липсата
на лекари специалисти или на относително високата цена на медицинските услуги (клинични пътеки
без покритие от здравната каса), както и на желанието за по-бързо и по-ефективно лечение.
Българите са може би изненадващо близки до средните стойности по отношение на индекса на
ООН за „Щастието (Happyness index)“ , което означава че те трудно останат щастливи. От друга
страна, отговорите получени за България са много над средното за пътуване другаде, за да си
възвърнат щастието и самооценката за благополучие. По отношение на възрастта
(стареенето/aging) България е в съответствие с много други европейски страни, където младите
хора на възраст 15-39 години са по-щастливи от по-възрастните. Жените са незначително нещастни
от мъжете, а хората, живеещи в града, са малко по-нещастни от тези в провинцията.Различни
източници посочват, че България има най-ниския жизнен стандарт в ЕС, но в същото време
българите са националността в
Европа, за която данните
доказват, че са сред найактивните и енергични, нации.
Този фак може да бъде обяснен
чрез самооценката, че те са по
цебеусещане
свежи
и
отпочинали. От друга страна,
получените данни в доклада на
ООН (2017) за световното щастие
нареждат България изключително
ниско.
Фигура 2: Легла за
рехабилитационни грижи в
болници, 2008 г. и 2014 г.
(на 100 000 жители)
Източник:
Евростат (hlth_rs_bds)

Диччев (2013) предполага, че причините, които отчитат България толкова ниско в индекса на
световното щастие са, че българите нямат усещане за визия в развитието на страната си.
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Индикаторите отчитащи връзката на личността с обществото е нискооценена. Гражданите считат, че
държавата се е провалила и че в резултат на това те не чувстват усещането за принадлежност.
Друга вероятна причина е значителната разлика в стандарта на живот между богати и бедни.
Отчетените стойности за тази разлика е сред най-високите в света и проявява тенденция да се
разширява. Използването на Spa услуги изглежда е намаляло с 30% в сравнение с миналото, което
е изненадващо за една страна, специализирана в балнеология. Това може да се дължи на
намаляването на държавните субсидии за посещения на домакинствата на минерални бани или
липсата на разполагаем доход за рекреация, като цяло. Използването на природни лечебни ресурси
обаче се е увеличило само с 10%. Използването на билкови лекарства се е увеличило от 28,9% на
48,3%. Познаването на медицинското въздействие на някои видове растения е свързано с древната
българска традиция. Билколечението е практикувано от времето на траките по българската земя.
Тази практика е свързана с широко разпространената традиционната медицина датираща
официално от 1876 година. Днес техните физиологично активни съставки се използват за
производството на натурални ароматични продукти в козметичната и парфюмерийна промишленост,
медицината, ароматерапията, фармацията, фитотерапията, медицинския Уелнес (Wellness) и SPA
процедурите и хранителната промишленост. Тясната връзка между медицинските растения,
качеството на живот и концепцията за благополучието възстановява хармоничното равновесие
между съвременния човек и чистата околна среда (Станева, 2016). Европейският Съюз е със
значително вариращи стойности на глобалните индекси, съобразно държавите членки. Едва
двадесет и два процента от европейците процъфтяват като цяло и са отговорили, че живеят при
висок стандарт и благополучие. Въпреки това, в южните и източноевропейските страни като
Албания, Хърватия, Гърция и Турция, където безработицата остава в двойни размери спрямо ЕС е
много по-малка вероятността Уелбийнг (Wellbeing) индекс за качеството на живот на гражданите да
е процъфтяващ (7% до 8%) в сравнение със западноевропейските държави като Дания (45%),
Австрия (36%) и Швеция (33%), където равнището на безработица е много по-ниско или почти
незначително. Устойчивостта на доходите определят стандарта на живот, който позволява по-добро
качество, регулярна рекреация, високи нива на благополучие от което се повишава и индекса на
щастие.В таблица 4 е посочен рейтинга на националния Уелбийнг (Wellbeing) индекс на България
през 2016 г.
Taблица 4:

Рейтинг на националния Уелбийнг (Wellbeing) индекс на България (2016):
Уелбийнг
показател

Преуспяващ (%)

Борещ се (%)

Страдащ (%)

Глобално
преуспяващ (%)

Професионален
Социален
Финансов
Общност
Физически

22
27
37
28
29

52
50
39
60
65

26
23
24
12
13

18
23
25
26
24

Средните стойности за благополучие на европейците са за 37% от всички граждани. Има
много широк интервал между отделните страни, от 11% в Гърция до 72% в Швеция. Само над една
четвърт от европейските жители (27%) процъфтяват в социалното благополучие, за България
стойността е същата. Измерените данни за този индикатор варира от 16% в Хърватия до 47% в
Малта. Европейците са по-малко склонни да процъфтяват въе физическото благополучие, при 22%,
а в България стойността е над средната за ЕС. Резултатите варират от 9% в Хърватия до повече от
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една трета в Дания (36%), Австрия (35%) и Косово (34%). В другия край на спектъра на
благополучие европейците вероятно най-малко страдат в благополучие на общността - 12%.
Самоосигуряващите се европейци са по-склонни да процъфтяват в благополучие на целта (32%) от
заетите на пълно работно време от работодател (24%). Най-малко вероятно е европейците, които
не са наети, да процъфтяват в този индикатор (14%). Европейските граждани на възраст между 15 и
24 години имат най-благоприятни резултати за социалното благополучие (36% процъфтяват, 13%
страдат), докато резултатите са най-неблагоприятни сред хората на възраст 45-64 години (23%
процъфтяват, 26% страдат). Европа е световен лидер в финансовото благополучие, като 37%
процъфтяват. Европейските резултати обаче са по-близки до глобалните цифри по отношение на
четирите други елемента: цел (22% процъфтява в Европа срещу 18% по света), социални (27%
срещу 23%), общности (28% срещу 26%) , и физически (22% срещу 24%). Повече европейци
процъфтяват във финансовото благополучие, отколкото във всеки друг индикатор.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. За първи път у нас се прави опит за когнитивно дефиниране на Уелбийнг (Wellbeing) индекса;
2. За първи път академичен изследовател прави опит да позиционира Рекреативната индустрия в
България спрямо стандартите на методиката за измерване на Уелбийнг (Wellbeing) индекса;
3. При обучение на специализирани кадри по „Уелнес и Спа (Wellness&Spa) култура“ е важно да
се спазват границите посочени в когнитивната дефиниция на Уелбийнг (Wellbeing) индекса.
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Доц. Ирина Нешева, доктор
МАЖОРЕТНИ СПОРТОВЕ

Нешева, И. (2016). Мажоретни спортове.
Монография, I част,
Изд. Авангард Прима, С., с.1-108
ISBN 978-619-160-592-7

ГИМНАСТИКА ЗА БРЕМЕННАТА, МАЙКАТА, БЕБЕТО И ДЕТЕТО

Нешева, И., (2006). Гимнастика за бременната, майката, бебето и
детето”, изд. Бестселър, С., с.1-109,
ISBN-10: 954-91874-1-1/ ISBN-13: 978 -954 - 91874 -1-0

ПРОГРАМА НЕШЕВА
Нешева, И. (2015) ПРОГРАМА НЕШЕВА „Гимнастика с
психопрофилактика и функционален контрол за жени с нормална
бременност“. Ръководство за специализирани фитнес инструктори за
бременни жени, изд. Авангард Прима, с.1-42, С. ISBN 978-619-160548-4
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Доц. инж. Минчо Полименов, доктор
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
теоретико-методологични технологии
 Минчо Николов Полименов – автор, 2017
Проф. д-р Таня Дъбева Филипова, рецензент
Проф. д-р Стоян Петков Маринов, рецензент
ISBN-978-619-160-830-0 Изд. „Авангард Прима”
София, 2017
Тази книга е предназначена за студенти по програмата
на професионално направление 3.9. „Туризъм” за ОКС
„професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”,
изучаващи дисциплината „Обслужване в Заведения за
Хранене и Развлечения” и „Технология и организация
на Ресторантьорството”. Тя е съобразена с учебните
програми, но не изчерпва целия кръг от разглеждани
проблематики и въпроси.
Целта на учебника е да подпомогне студентите при
тяхната самостоятелна подготовка, като същевременно се даде възможност те сами да проверят нивото на
своите знания по изучаваните въпроси, чрез изпитни тестове и практически задачи по дисциплината.
Учебникът има за цел да запознае студентите с мениджмънта и операциите по обслужване в основната
ресторантьорска дейност. Чрез натрупване на необходимите теоретични и практически знания за
технологията и организацията на обслужване и навлизане на съвременните постижения на науката в
ресторантьорската индустрия, се създават условия за прилагане на знанията и внедряването им в
практиката. Изпълняване на съвременните форми на обслужване и спазване на техниките на работа и
стандартите, води до подобряване на качеството и увеличава удовлетвореността на съвременния турист.
Структурата и качеството на ресторантьорския продукт и неговите две съставки, кулинарен продукт и
технология на обслужване създават възможност за анализ и внедряване на стандартите по обслужване.
Учебника се доближава до тенденциите в практиката и се стреми към повишаване на качеството на
комплексния туристически продукт, чрез ефективно прилагане на техники и технологии в ресторантьорката
дейност. Дава се възможност за навлизане в конкретиката по теоретико методологичните теми и се създават
условия за задаване на практически методики и подходи в определени техники и правила свързани с
конкретни случай, като организация на работа и форми на обслужване отразени в дидактически ръководства.
Съдържателността на методиките провокират към самостоятелна работа и форми на контрол и самоконтрол
на знанията, практическите умения и компетенции. Методиките са насочени така, че да засвидетелстват
инструменти за контрол на компетенции и са в пряка връзка с интересите на бизнеса и критериалностите на
работодателите. Учебника води до очаквани резултати свързани с практико-приложна реализация и
мотивация на студентите, при овладяване и прилагане на конкретни техники и стандарти.
От автора4

4

Катедра, „Маркетинг и Туризъм”, Email: mpolimenov@gmail.com
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