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ABSTRACT 
In the recent years, there is a trend showing an increase rate of chronic metabolic diseases 

and spinal deformations in children. Physical education provides a number of solutions and 

describes good practices for prevention and rehabilitation of these abnormalities. The in-depth 

study of the physical activities,as well as exercises with therapeutical and rehabilitation value 

are subject of both physical education and kinesitherapy. 

The following expose focuses on the optimization of the practical training for students in 

Preschool and Primary School Education and Primary School Education with Foreign 

Languages of the Faculty of Education by introducing a new course of study "Motor training 

and kinesitherapy." This focus is made toward improving the effectiveness of kinesitherapy for 

early diagnosis, profilactic, and prevention of spinal deformations and obesity.  
Key words: kinesitherapy, students in Preschool and Primary School Education and Primary 

School Education with Foreign Languages, spinal deformations and obesity 

 

Съвременните деца са обременени с много и различни по своя характер рискови 

фактори, които действат комплексно върху организма - едновременно и почти постоянно, 

поради което трудно могат да бъдат разграничени и отстранени. Водещи са 

нездравословният начин на живот, нерационалното хранене, перманентно действащият 

стрес, екологично замърсената среда, вредните навици, хиподинамията (51% от децата са 

силно обездвижени). Тези рискови фактори водят до увеличаване на хроничните заболявания 

при подрастващите, като тяхното начало в голям процент от случаите се поставя още в 

предучилищна възраст. 

Статистическите данни сочат, че 32,7% от децата са с тежки хронични заболявания, 

характерни за възрастните, а 26,7% са фамилно предразположени към такива. 

Проучванията показват тенденция към увеличаване нарушенията в съзряването и 

развитието на костно-скелетната система и на хроничните заболявания, свързани с обмяната 

на веществата. Гръбначните изкривявания са едни от най-честите заболявания в ученическа 

възраст. Около 60 % от учениците имат някакви отклонения, като най-често това е 

неправилната стойка - при 51 % от изследваните деца; спаднал свод, плоскостъпие в общо 

около 40 % от случаите; но и сколиоза - първа степен при 5 % от децата, кифоза и др. Също 

така с наднормено тегло са 30,2% от изследваните ученици, от които със затлъстяване са 

12,7% (НЦОЗА). 

Физическото възпитание решава образователни, възпитателни и оздравителни задачи. 

Оздравителните задачи се свеждат до: повишаване на функционалните възможности на 

различните системи, укрепване на основните мускулни групи на тялото, формиране на 

правилна телесна стойка и профилактика на гръбначните изкривявания и плоскостъпие; 

закаляване на организма и повишаване на съпротивителните му сили към вредни външни 

влияния; постигане на психическо и физическо равновесие за преодоляване на стресови 

състояния; формирана на хигиенни навици за здравословен начин на живот (Боева, Иванова, 

2012). Изграждането на правилен дневен режим с достатъчно двигателна активност и 

правилно хранене без вредни навици трябва да се възпитава още от най-ранна детска възраст 

(Peneva, Ivanova, 2014). 
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Двигателното обучение в детските градини и в началния етап на основното образование 

се води от детските и началните учители. Както бе посочено, те трябва да работят с все 

повече „болни” деца. Тези деца са обект и на кинезитерапията, чийто предмет е лечението, 

профилактиката, възстановяването и поддържането на здравето на болните и превенция на 

рецидиви и усложнения (Петков, 2007). 

За да могат да провеждат профилактика и да опазват здравето на децата, без да 

задълбочават страданията им, подготовката на детските и начални учители трябва да се 

оптимизира за прилагане на специфичните средства и методи на кинезитерапията в 

педагогическата практика. 

Нашето виждане е, че възможност разкрива включването в учебния план на 

специалностите ПНУП и НУПЧЕ на учебната дисциплина „Двигателен тренинг и 

кинезитерапия”.  

В настоящото изложение споделяме апробирания от нас модел на работа, реализиран в 

Педагогически факултет на Тракийския университет със студенти от втори курс – бъдещи 

детски и начални учители. Хорариумът на факултативната дисциплина е 15 учебни часа. На 

макрониво се определя от характеристиките на обучението по кинезитерапия. 

Основната цел на курса е усвояване на базови теоретични, методически и практически 

знания и умения за компетентно прилагане на кинезитерапевтични процедури при деца в 

предучилищна и начална училищна възраст в образователната среда. 

В резултат на обучението се очаква студентите да придобият знания за: 

 същността и значението на кинезитерапията; 

 основните принципи за построяване методиките на кинезитерапия; 

 особеностите на кинезитерапията при най-честите заболявания в детска възраст. 

Компетенциите, които са заложени като цел на курса, са свързани с усвояване на 

умения за съставяне и прилагане на комплекси от физически упражнения с профилактични и 

лечебни цели при деца с гръбначни изкривявания и затлъстяване. 

Учебното съдържание включва: методическите основи на кинезитерапията и 

особеностите при приложението й при различните заболявания в детска и начална училищна 

възраст.  

Обучението на студентите се провежда чрез аудиторни и извънаудиторни дейности 

(практически упражнения, самостоятелна теоретична и практико-двигателна подготовка за 

тях и разработване на курсовата работа). 

Оценяването на учебните резултати е обвързано със системата за кредитиране, като се 

осъществява в три категории, съобразно с целите на курса: 

1. Тест за оценка на теоретичните знания в областта на кинезитерапията – с тежест 50 %. 

2. Други 30% зависят от подготвената от студента самостоятелна разработка под 

формата на комплекс от физически упражнения с профилактична цел за заболяване по избор 

от преподадените в курса на обучение. 

3. 20 % се определя от присъствието и активното участие на студента в аудиторните 

форми на работа. 

Оценката е приравнена към 5-степенна скала и шестобална система по следната схема: 

100 - 81 % - Отличен (6); 71 - 80 % - Много добър (5); 61 - 70 % Добър (4); 51 - 60 % Среден 

(3); под 50% - Слаб (2). 

Критериите за оценка са зададени предварително и отразяват до каква степен са 

придобити знанията и уменията, заложени в курса. Оценяването е комплексна процедура, 

която отчита положените усилия и резултатите от придобиването на компетенции и зависи 

от участието на студентите в аудиторните и извънаудиторните дейности. Така се отчита не 

само продуктът, а и процесът на обучение. 

На микрониво курсът съдържа два модула. 



Science & Technologies 

 Volume IV, Number 8, 2014 

 Education 18 

Първият модул е въвеждащ и има за цел студентите да се запознаят с методическите 

основи на кинезитерапията. Основните теми, които се разглеждат са: 

 Същност и насоки на въздействието на кинезитерапията. 

 Влияние на физическите упражнения върху организма. 

 Общи правила и принципи в приложението на кинезитерапията. 

 Общи и конкретни правила за дозировка на физическото натоварване. 

 Форми на кинезитерапията и структура на процедурите. 

 Противопоказания за прилагане. 

Вторият модул е свързан с особеностите на кинезитерапията при заболявания в детска 

възраст и се подразделя на два подмодула – ортопедични заболявания и заболявания на 

обмяната на веществата. 

В първия подмодул разглеждат следните теми: 

 Видове гръбначни изкривявания, форми, степен, методи за диагностика. 

 Лечебно-профилактичен ефект на изправителните упражнения. 

 Профилактика на гръбначните изкривявания. 

 Видове деформации на гръдния кош и профилактика. 

 Деформации на ходилото – диагностика, профилактика и лечение. 

Целта на подмодула е студентите да усвоят основни знания от областта на 

изправителната гимнастика и умения да съставят и прилагат комплекси от упражнения за 

профилактика и лечение най-вече на началните форми на деформациите. 

Вторият подмодул е насочен към придобиване на знания за принципите на 

здравословното хранене и подходящите форми на двигателна активност за редуциране на 

телесните мазнини. Студентите развиват умения за съставяне на комплекси от физически 

упражнения при наднормено тегло, както и компетенции да насочват децата към подходящия 

за тях спорт. 

Разглеждат се следните теми: 

 Видове затлъстяване – клинична картина, измерване, усложнения. 

 Профилактика и лечение на затлъстяването. 

 Основни принципи на рационалното хранене. 

 Влияние на физическите упражнения върху обмяната на веществата. 

 Диабет – видове, профилактика на хипогликемия. 

Курсовата работа е продукт на учебния процес. Самостоятелното й разработване 

отразява умението на студента да обобщава усвоените в курса на обучение теоретични 

знания. Изразява се в съставяне на комплекс от упражнения с профилактично-лечебна цел по 

избор на заболяване от изучените. Предварително преподавателят, водещ дисциплината, 

представя ясни изисквания и критерии за оценка. 

Като цяло, елементите на микронивото на курса са създадени така, че да поддържат 

заложените от макронивото цели.  

Анализът на резултатите, получени от студентите след приключване на обучението по 

дисциплината „Двигателен тренинг и кинезитерапия” показва, че 61% са се справили  

отлично с поставените задачи, като имат малки неточности, 34% показват много добър 

резултат с минимални грешки, а само 5% имат по-съществени пропуски, но като цяло 

представянето им е добро. Основните трудности се изпитват в използването на 

специализираната терминология и в подготовката на самостоятелната работа. Според нас, 

причините за това са малката предварителна общотеоретична подготовка и недостатъчният 

опит в изготвянето на комплекси от физически упражнения. Ето защо считаме, че е 

целесъобразно в бъдещата работа да се съобразим в следните посоки: 
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 Факултативна дисциплина „Двигателен тренинг и кинезитерапия” да се включи в 

учебния план след V-ти семестър, не бива да предхожда изучаването на дисциплината 

„Теоретични основи на физическото възпитание”. 

 Учебното съдържание трябва да позволява промени, адаптирани към конкретните 

потребности на студентите, техните знания и умения. По възможност да се включи и 

хоспитиране.  

 Въз основа на самостоятелните разработки да се обособят дидактически материали, 

които да се използват в бъдещото обучение на студентите. 
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