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Абстракт: Настоящата статия има за цел очертаване на фундаментални тенденции в 

двигателното развитие, като основна предпоставка за изграждане на предучилищна Уелнес 

Култура (Wellness Culture). Интересите на изследването са насочени към проследяване 

динамиката в двигателния потенциал и установяване и оценка съществуването на Wellness в 

рамките на училищното физическо възпитание, както и установяване на уелнес култура в 

прогимназиален етап на образователната степен. Селектиран и приложен е надежден и 

обективен инструмент за диагностика нивото на двигателен потенциал при ученици в седми 

клас. Направлението „Училищен уелнес“ е регламентирано чрез законодателните промени в 

училищното образование, в частност очакваните компетентности. Ключова компетентност №9 

изисква знания, умения за устойчиво развитие, прилагане на здравословен начин на живот и спорт. 

Методи: Извършен е сравнителен анализ на показателите в проявата на двигателни умения 

между момчета и момичета, който позволява хармонизиране и индивидуализиране на разликите 

в двигателния потенциал между събраните данни – входно и изходно ниво. Установено е 

наличието на Wellness култура в прогимназиален етап на българскто училище. Резултати: 

Сравнителния анализ от данните констатира, че показателите, носещи информация за 

изследваната двигателна активност в проведеното изследване на изходно ниво отчитат 

подобрение в по-голяма степен. Дискусия: В техническо отношение учениците изпълняват много 

добре и добре беговите дистанции. Констатират се трудности от техническо естество в изпълнение 

на скок дължина от място, хвърляне плътна топка 3 кг. и 200 м. совалково бягане. Демонстрирани 

са добри резултати в тестовете: 30 м. гладко бягане и ловкост /Т-тест/. Заключение: Двигателните 

индикатори проявяват интензивна динамика при 13-14 годишните, формирайки двигателния им 

капацитет. Многопластовият двигателен потенциал във целевия възраств диапазон проявява 

неравномерно, но непрекъснато разгръщане, макар и с различен темп.  

Ключови думи: установяване на уелнес култура, динамика на двигателно развитие, 

проследяване на двигателен потенциал, индикатори за двигателен капацитет, функционална 

активност 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Учениците подлежат на непрекъсната оценка във всяка педагогическа дейност, базирайки се на 
сравнителни анализи по определени постижения и резултати (Veselinov, 2021; Dimitrova et al., 2021; 
Ignatova & Iliev, 2022; 2020; Dimitrova et al., 2018). Важно е съвременните инструменти за оценка да 
са обективни и да позволяват представяне на стандарт (Dimitrova, 2020; Donev et al., 2019; Kostov 
et al., 2005). Традиционно нормативните изисквания имат динамичен характер, което позволява 
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промяна в зависимост от социалните условия (Nesheva, 2019; Ivanova, 2019; Trendafilov, 2013). 
Резултатите от педагогическото изследване отразяват реалното състояние на двигателна 
активност на изследвания контингент. Те са комплексен индикатор за дейността на педагога в 
урока по ФВС2. Това ще повлияе върху развитието на двигателните качества на учениците, в 
следствие ще настъпят промени в двигателният им капацитет. За състоянието на двигателната 
активност, в спортно-педагогическата практика е прието да се съди по установяване ниво на 
развитие на двигателен капацитет (Ignatova al., 2020). На базата получени резултати правим 
количествен и качествен анализ, съобразно залегналите задачи в урока по ФВС.  

МЕТОДИ  

Настоящото изследване бе проведено в периода на учебната 2021/22 година. Проследен бе 
двигателния капацитет на 260 ученика – обект на изследването, от които 130 момичета и 130 
момчета на възраст 13-14 години от столична гимназия. За целта на изследването бяха 
сформирани две групи, равномерно разпределени по пол – момичета (50%) и момчета (50%). Цел 
на изследването е проследяване в динамиката на двигателния потенциал, в началото и края на 
учебната 2021/22 г. и установяване на уелнес култура в прогимназиален етап на образователната 
степен в урока по ФВС, базирайки се на сравнителен анализ в динамиката на показателите в 
началото и в края на проследения период. Проследените нива на двигателно развитие, са 
определящи за средните стойности на изследваните показатели, а установената динамика в 
проследените емпирични данни на седмокласниците, база за установяване наличието на уелнес 
култура в гимназиален етап. Анализирани са показатели, позволяващи хармонизиране и 
индивидуализиране на разликите в двигателния потенциал между събраните емпирични данни от 
начало-край на изследвания период.  

Таблица 1.  Индикатори при оценка двигателен капацитет – мерни единици 

№ Показатели Единици Точност Посока - нарастване 

    М Ж 

1 30 м. гладко бягане сек 0.01 + Const. 

2 Скок дължина от място см 1 - + 

3 Хвърляне на плътна топка 3 кг. см 1 + + 

4 Совалка 200 м. сек 0.01 + + 

5 Т – тест сек 0.01 + + 

  

Научно обоснованите изводи ще установят наличие или липса на динамика в двигателния 

капацитет. Измерване на двигателния потенциал бе проведено в периода  01.09.2021г. - 

30.06.2022г. За установяване взаимовръзката между индикаторите е приложен анализ на 

динамиката чрез математико-статистическа обработка за извеждане на коефициенти на вариация. 

За реализиране на целите е използван обективен, тестови-метод за измерване и оценка на 

двигателния капацитет, синтезиран в таблица 1. Проследените показатели са база за входно и 

изходно ниво по ФВС и носят информация за основни признаци на двигателно развитие и 

установяване на двигателни умения. Резултати са представени на фигура 1 и 2.  

                                                           
2 Предмет ФВС: предметът физическо възпитание и спорт в училищните програми на България  
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Фигура 1.   Средни показатели двигателни умения - момичета  

 

Фигура 2 . Средни показатели двигателни умения - момчета  

 

Сравнителния анализ от данните на фигура 1 и 2 показва, че постигнатите резултати на изходно 

ниво при повечето показатели се подобряват. Момичетата отчитат подобрение в четири теста. 

Констатиран е спад при скока на дължина при момичетата, поради не добре развита взривна сила 

на долни крайници и трудности от техническо естество при изпълнението. В бягането на 30 м. 

гладко бягане и 200 м. соволка, 60% от участниците в изследавнето са овладели уменията, а 40% 

имат нужда от допълнителна подготовка. Същото съотношение се констатира при хвърляне на 

плътна топка. При скок дължина от място - 55% регистритат резултати над средно ниво, като 45% 

са под средно ниво. Най-добро процентно съотношение и най-добри постигнати резултати от 

момичетата са установени при Т-теста - 70% към 30%. При момчетата също се констатира 

повишение в резултатите при четири теста, като при бягането на 30 м., където входно и изходно 

ниво имат еднакви стойности, въпреки че при 60% са установени по-добри показатели от средното 

ниво за този тест,  спрямо по-ниски констатирани резулати при 40%. Нивото се запазва поради 

сходни индивидуални резултати. Наблюдава се идентичност в процентно съотношение при скока 

на дължина и бягане на 200 м. Момчетата регистрират най-високи резултати в хвърляне на плътна 

топка 3 кг. - 80%, над средното ниво, като 20% регистритат постижения под средно ниво. При Т-

теста процентното съотношение е 70:30.  
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Констатира се, че при покриване на критериите на новите изисквания за оценка на двигателната 

активност, оценка - добър /4/  е по-лесно постижима, като при покриване на оценка - много добър 

/5/ попадат по-голям брой  ученици. Факт е, че отличните  оценки с новите тестове  за измерване 

на двигателен капацитет  са  трудно постижими дори и за активно спортуващи. 

РЕЗУЛТАТИ 

Проведен бе вариационен анализ за определяне средно ниво и установяване динамика на 

проследени показатели. Съобразно целта и задачите на изследването и събрания емпиричен 

материал бе подложен на статистическа обработка чрез вариационен анализ. Следва описание 

на използвани в изследването математико-статистически методи с включен вариационен анализ. 

За определяне средните стойности и отклонения на показателите бе приложен вариационен 

анализ с изчисляване на средните статистически параметри: 

 X – средно аритметична величина; 

 S - средно квадратично отклонение; 

 V% - коефициент на вариация;      

 X min - минимална регистрирана стойност по всеки от показателите; 

 X max - максимална регистрирана стойност по всеки от показателите; 

Стандартното отклонение (S) е  най-прецизният и често използван показател за разсейване. Той 

описва степента на отклонение на стойностите на променливата величина от средната 

аритметична (Nikolov, 2011). Формулата, която го дефинира е: 

където: Σх  -  сума на стойностите  

                                             Xi – всяка една стойност на променливата в извадката 

                                              п – обем на извадката 

Коефициентът на вариация (V%) дава информация за разсейването на признака, изразено в 

проценти, което дава възможност за сравняване на вариацията на различни признаци.  Освен това 

се ползва за оценяване на еднородността на извадката:  

 Счита се, че разсейването на признака е малко (извадката е еднородна), когато стойността 

му е до 10-12%.  

 Между 10 и 30% извадката е приблизително еднородна.  

 Когато е над 30% разсейването на признака е голямо (извадката е силно нееднородна). 

Размахът (R) е най-елементарният измерител на статистическото разсейване. Той представлява 

разлика между най-голямата и най-малка стойност на променливата величина. 

, където: Xmax - най-голямата стойност на променливата  

                                          Xmin - най-малката стойност на променливата 

.100(%)
S

V
X
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 Симетричността на разпределение се описва с показателя за асиметрия (Аs), който при 

нормално разпределение е равен на нула (As=0). 

 Височината на върха на нормалното разпределение се описва с показателя ексцес (Ех).  

Резултатите от направения вариационен анализ са представени на таблици  2 и 3 и дават 

възможност за разкриване на средното ниво в динамиката по изследваните показатели в 

проведените пет теста. 

Таблица 2.  Вариационен анализ - общи резултати - момичета 

 Показатели N Xmin Xmax  _ S V% As Ex 

     R X     

1 30 м. гладко бягане 130 4,7 5,8 1,1 5,1 0,23 2,19 -0,106 -0,223 

2 Скок дължина от място 130 140 200 60 171,7 5,12 2,96 -0,645 -0,349 

3 Хвърляне плътна топка 3 кг. 130 330 530 200 422,3 7,88 4,45 -0,947 0,850 

4 Совалка 200 м. 130 39,18 55,23 16,05 44,64 3,25 17,52 0,289 -1510 

5 Т - тест 130 12,37 16,92 4,55 14,02 1,70 12,05 0,013 -1,025 

Таблица 3.  Вариационен анализ - общи резултати - момчета  

 Показатели N Xmin Xmax  _ S V% As Ex 

     R X     

1 30 м. гладко бягане 130 4 5,9 1,9 4,6 0,21 2,15 -0,103 -0,220 

2 Скок дължина от място 130 130 250 120 204,8 5,53 2,55 -0,727 -0,650 

3 Хвърляне плътна топка 3 кг. 130 400 850 450 591,9 8,46 5,06 -0,968 0,970 

4 Совалка 200 м. 130 33,62 47 13,38 39,57 2,24 16,47 0,211 -1,470 

5 Т - тест 130 11,05 15,98 4,93 13 1,10 8,28 0,005 -0,997 

ДИСКУСИЯ  

В техническо отношение учениците изпълняват много добре и добре беговите дистанции. 
Констатират се трудности от техническо естество в изпълнение на скок дължина от място, 
хвърляне плътна топка 3 кг. и 200 м. совалково бягане. Демонстрирани са добри резултати в 
тестовете: 30 м. гладко бягане и ловкост /Т-тест/. Изследването е проведено с помощта на 
различни методологии. Стандартизацията на инструментите и дефинициите са от съществено 
значение за научния прогрес в областта. Получените резултати, направените анализи и 
обобщения в хода на проследяване динамиката в двигателния потенциял, разкриват следните 
закономерности относно двигателното развитие, даващи основание за формулиране на следните 
заключения:  

 Изследваната съвкупност е еднородна по отношение на двигателно развитие и умения. 

 Установена е специфика в проявата на двигателните индикатори, както и в дистрибуцията им. 

 Многопластовият двигателен капацитет при 13-14 годишни ученици проявява неравномерно, но 
непрекъснато разгръщане, макар и с различен темп.  

 В техническо отношение учениците изпълняват много добре и добре беговите дистанции. 

 Констатират се трудности от техническо естество в изпълнение на скок дължина от място, 
хвърляне плътна топка 3 кг. и 200 м. совалково бягане. 

 Демонстрирани са добри резултати в тестовете: 30 м. гладко бягане и ловкост /Т-тест/. 
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 Двигателните индикатори проявяват интензивна динамика при 13-14 годишните, формирайки 
двигателния им капацитет. 
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