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Двигателните дейности са изключително 
важна сфера за развитието на младите хора 
от ранна детска възраст. Правилният начин на 
хранене и редовната физическа активност са 
само два ключови фактора, които трябва да 
бъдат основни в областта на общественото 
здраве и предотвратяване на лоши здравни 
и хигиенни навици на младежите. Наличието 
на адекватно ниво на двигателен капацитет 
е свързано с много ползи за здравето, като 
по-високи нива на физическа активност, 
по-добър кардио-респираторен капацитет, 
по-добро и здравословно самочувствие и 
по-нисък риск от затлъстяване (Лауканен и 
колектив, 2014), така че като участват във 
физически дейности, младите хора могат 
да предотвратят много здравословни 
проблеми (Янсен & ЛеБланк, 2010; Уилиямс 
и колектив, 2008). Младежи с активен начин 
на живот, които практикуват извънкласни 
физически дейности през цялата година, 
поддържат и повишават собствената си 
физическа форма в сравнение с тези, които 
възпитават заседнали модели на поведение 
(Ара и колектив, 2006).

За нещастие, времето, в която живеем, се 
характеризира с тревожно ниско ниво на 
калорична консумация от всички възрастови 
групи, бързо научно и технологично 
развитие, липса на чувство за игра, бърза 
урбанизация, десоциализация, причинени от 
пренаселеност и забързан живот, депресия 
във фазата на растеж и липса пространство 
за игра. Това е особено налице в градовете, 
в които младежите са принудени да се 

Защо е добре да се
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изолират, което намалява възможността 
за придобиване на адекватно двигателно 
преживяване и социализация чрез игра 
в група (Carlson et al., 2012). Дори много 
малки деца намират забавление в статични 
дейности като масово и прекомерно 
използване на мобилни телефони, гледане 
на телевизия и занимания с компютърни 
игри. Тези твърдения се потвърждават от 
резултатите от чуждестранни проучвания, 
които показват тенденция на спад във 
физическата активност на децата (Коли и 
колектив, 2011; Трояно и колектив, 2008).

Докато заседналият начин на живот 
при младежите се свързва с различни 
последствия за здравено (Феърклоу 
и колектив, 2009; Вандеуотър, Шим & 
Капловиц, 2004; де Уинтър и колектив, 2018), 
младежите в по-добра аеробна форма са 
изложени на по-малък риск от затлъстяване 
и метаболитен синдром (Пейли & Джонсън, 
2018). Деца и младежи с по-високо ниво на 
физическа активност са по-малко склонни 
към проявяване на симптоми на депресия и   
тревожност, или най-малко тизи симптоми 
биха били по-слаби (Hrafnkelsdottir et 
al., 2018), което също показва колко е 
важна физическата активност в процеса 
на съзряване на младите хора. (Корчак, 

Мадиган, & Коласанто, 2017).

Изключително деликатен период, важен за 
формирането и развитието на личността, 
е периодът на детството, поради което 
играта на децата трябва да бъде централна 
и водеща дейност, за да повлияе на 
цялостното развитие на личността със 
своето позитивно действие. В допълнение, 
периодът на юношеството е критичен за 
придобиване на модели на поведение, 
които са пряко свързани с намаляването на 
рисковите фактори за появата на хронични 
неинфекциозни заболявания (Родригес и 
колектив, 2013), поради което движението и 
двигателната активност се считат за основа на 
всички важни области на детското развитие 
- социално, емоционално, когнитивно 
и физическо. Чрез физически дейности 
младите хора отговарят на основните 
био-психо-социални нужди за физически 
активност и игра, и развиват и формират 
правилно отношение, в частност отношение 
към физическите упражнения, и създават 
здравословни навици. Следователно 
процесът на социализация в семейството 
оказва огромно влияние върху физическата 
активност на младите хора.
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Най-ранното участие на човека в спорта и 
физическата активност е ключов фактор за 
двигателното развитие на способностите и 
вероятността от такова участие през целия 
живот. Хората и ситуациите постоянно 
влияят върху личния избор на дейности, а 
оттам и върху решенията. Родителите на 
детето, както и средата, в която детето расте, 
със сигурност оказват силно влияние върху 
избора на детето дали да води активен начин 
на живот (участие в организирани физически 
дейности), или заседнал (пред телевизионен 
екран и компютърни игри), или да се 
фокусира върху академично развитие, което 
съществува в обществото както на местно, 
така и на глобално ниво. Това се потвърждава 
от резултатите от проучване, което 
използва акселерометри за изследване на 
ежедневната активност на родителите и 
деветгодишните деца (Fuemmeler, Anderson, 
& Mâsse, 2011). Резултатите показаха, че 
разпределението на нивата на физическа 
активност на децата през деня и седмицата 
е значително свързано с разпределението 
на родителите. Ако семейството на детето 
насърчава и води активен начин на живот, 
вероятността от чувство за компетентност 
на детето се увеличава за споменатите 
области. Следователно е по-вероятно 
физически активно дете да произхожда от 
физически активно семейство, от най-ранна 
възраст. И обратно, ако в семейната среда 
се възпитава заседнал модел на поведение, 
едва ли самото дете ще бъде мотивирано за 
физическа активност. 

Ролята на родителите
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Изследванията показват, че периодът 
от 5 до 12 години е когато децата не са 
самостоятелни в поведението си, поради 
което родителите са един от основните 
фактори, които могат да повлияят на 
физическата активност на децата (Beets, 
Cardinal & Alderman, 2010).

Родителите са много важен фактор за 
социализация през този период; техните 
възгледи и, още по-важно, техният пример 
за физическа активност и активен начин на 
живот или заседнал модел на поведение, 
могат да действат като стимул или 
ограничение за участието на децата във 
физически дейности (Haywood & Getchell, 
2017) . Изборът на дете да се занимава с 
физическа активност е силно повлиян от 
родителските интереси и стимули (Kimiecik 
& Horn, 2012), особено ролята на бащата 
(напр. ако бащата се занимава с физическа 
активност, вероятно е детето да приеме 
същия модел на поведение и навици от 
своя родител). Младите хора са склонни да 
имитират поведението на възрастните. Те 
са любопитни и физическата активност им 
осигурява още повече пространство за игра 
и чувство за принадлежност (DiLorenzo et al., 
1998).

Влиянието на родителите върху 
физическата активност на детето също 
беше потвърдено чрез изследване на 
влиянието на съвместното семейно хранене 
в ранна детска възраст и неговото влияние 
върху общата физическа форма на децата. А 
именно, децата, които редовно са се хранели 
с родителите си в по-млада възраст, в по-
късна училищна възраст са имали по-високо 
ниво на обща физическа форма, консумират 
по-малко нездравословна диета, показват 
по-ниско ниво на физическа и реактивна 
агресия, опозиционно поведение и 
неагресивно престъпност, дори когато е 
неутрализирано влиянието на статута на 
живеене на родителите, пола, когнитивните 

способности и антропометричните 
характеристики (Pagani, Harbec & Barnett, 
2018). 

Родителите действат и като фактор, влияещ 
върху физическата активност на детето чрез 
способността да финансират тренировки, 
оборудване, пътувания и всичко, което 
съпътства активния начин на живот на 
детето (Ayers & Sariscsany, 2011).
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В допълнение към взаимоотношенията 
родители-спортисти, естеството на 
взаимодействията на спортистите с техния 
треньор също оказват значително влияние 
върху психологическото развитие на детето 
(Davis & Jowet, 2010; Jowett & Cockerill 
2002) твърдят, че връзката, установена 
между треньора и неговите / нейните 
спортисти, играе централна роля не само 
във физическото, но и в психосоциалното 
развитие на спортистите. Ефективната връзка 
с треньора е важна за спортиста, защото 
може да гарантира неговото развитие не 
само като умел и успешен спортист (Jowett, 
2005), но също така може да му даде чувство 
за сигурност в трудни моменти (например 
травми), емоционални кризи ( напр. 
неуспех на големи състезания) и др. (Yang & 
Jowett, 2012). Освен това самите треньори 
отбелязват, че за да бъдат ефективни, те 
трябва да се доближат до своите спортисти, 
за да им осигурят съответно поведение 
(например ангажираност, мотивация, 
характер) (Kassim et al. 2020). Установено е, че 
спортистите, които се чувстват ангажирани 
към треньора, са по-склонни да направят 
повече от необходимото и да се представят 
добре (Razania & Gurney, 2014).

Тези взаимоотношения обаче нямат 
само едностранно въздействие. 
Емоциите и на двамата, допринесли 
за тази сложна динамична връзка, 
техните мисли и поведение са взаимни 
и причинно-следствени. Чувството че са 
обгрижвани, харесвани и ценени, както 

Ролята на Треньора
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и способността да се доверяваме един 
на друг имат утвърдителен ефект върху 
вътрешноличностните и междуличностните 
фактори на треньорите и спортистите 
(Jowett & Meek, 2000; Jowett & Cockerill, 
2002). В допълнение, допълнителните роли, 
задачи и подкрепа, играят важна роля в тези 
взаимоотношения – дават възможност и на 
треньорите, и на спортистите, да насочат 
усилията си към постигане на поставените 
цели. 

Въпреки че взаимоотношенията треньор-
спортист обикновено се характеризират с 
близост, ангажираност и сътрудничество, 
те не винаги са неподатливи към 
междуличностни конфликти (Yang & 
Jowett, 2012), също както и участието на 
родителите в спортните дейности на детето 
не винаги има положително въздействие 
(Smoll, Cumming & Hassle, 2011). Някои от 
основните проблеми възникват, когато 
целите на възрастните не съвпадат с 
тези на младежите, и с професионалните 
модели в спорта, особено когато детето е 
малко. Следователно, когато в младежкия 
спорт се поставя прекомерен акцент върху 

победата, е лесно да се загубят от поглед 
нуждите и интересите на младия спортист 
(Smoll, Cumming & Hassle, 2011), което може 
да доведе до загуба на мотивация, чувство 
на емоционален натиск, недоволство ... и 
следователно отказ от спорта.

По време на тренировъчния процес добрият 
треньор винаги ще се грижи не само за 
физическия, но и за психологическия 
компонент на младежкия спорт и няма да 
се отнася към младите спортисти, сякаш 
са професионалисти. В това отношение 
треньорите трябва да си сътрудничат с 
родителите (Davis & Jowett, 2010) и да ги 
насърчават да гледат на участието си в 
младежкия спорт като неразделна част от 
техните отговорности по отглеждането на 
деца.
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Отпадането /отказът/ от спорта се дефинира 
като продължително отсъствие от системни 
тренировки и състезания, било то в един 
спорт (специфично за даден спорт) или 
във всички спортове (общо отпадане на 
спорта) (Keep Youngsters Involved, 2020). 
Последните проучвания в Съединените 
американски щати показват, че децата най-
често отпадат от спорта на възраст 12 или 
13 години, а често по-рано (O’Sullivan, 2015; 
Wallace, 2016). Изследванията на участието 
в и отпадането от младежки спорт в други 
страни показват сходни тенденции (Carlman, 
Wagnsson и Patriksson, 2013). Когато се 
сравнява отпадането от спорта като цяло 
и падането от конкретен спорт във връзка 
с възрастовите категории на отпадане, 
резултатите показват, че отказващите се от 
спорта като цяло се увеличават с възрастта 
на отпадане (37% на <11 години; 50% на 
11-13 години и 65% за > 13 години), докато 
специфичните за спорт отпадане намаляват 
съответно с възрастта (63% при <11 години; 
50% на 11-13 години и 35% за> 13 години) 
(Carlman, Wagnsson и Patriksson, 2013) В 
Северна Америка, годишно 35% от децата и 
юношите се отказват от спорта (Patriksson, 
1988). 

Има редица фактори, които оказват влияние 
върху решението на някого дали да остане 
в спорта или не. Сред тези фактори са 
липса на удоволствие (не се забавляват, 
скучаят), ниско възприятие за физическа 
компетентност; вътрешен натиск (напр. 
стрес), негативни чувства към отбора или 

Защо някои младежи и деца 
се отказват от спорта
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треньора, липса на мотивация, родителски 
или треньорски натиск, други социални 
приоритети, спортни травми, прекалено 
физическо натоварване / бърнаут, финансови 
ограничения и др. (Crawford & Godbey, 1987; 
Ommundsen & Vaglum, 1997; Crane & Temple, 
2015; Temple & Crane, 2016). 

На европейско ниво, последните 
проекти предлагат различни решения за 
предотвратяване на отпадането от спорта, 
особено при младежите. Повечето от тях 
идентифицират фактори за отпадане и 
показват модели на най-добрите практики, 
но има много малко изследвания, 
които свързват устойчивостта, като 
психологическата способност на човека да 
преодолява трудности, стрес, прегаряне и 
т.н., с по продължителното оставане в спорта. 
Освен това, доколкото ни е известно, няма 
проекти, които да свързват устойчивостта 
с триъгълника треньор-спортист-родител и 
отпадането от младежкия спорт.

В спорта атлетите са изложени на много 
психологически стресови преживявания в 
свояте състезателна дейност (Petrie, 1992), 
поради което способността за успешна 
адаптация въпреки предизвикателни или 
заплашителни обстоятелства (това, което 

наричаме „устойчивост“; Masten, Best и 
Garmezy, 1990) е от особено значение. 
Резултати от проучвания на Hill et al. (2018) 
разкриват, че устойчивите индивиди са 
успели да се върнат към предишното си ниво 
на представяне, след като са се сблъскали 
с проблеми, докато отрицателното 
представяне на неустойчивите спортисти 
е последвано от друго отрицателно 
представяне. Ueno & Suzuki (2016) показват, 
че устойчивостта е обратно пропорционално 
свързана с „бърнаут“ сред спортистите, и 
следователно стигат до заключението, че

 

 прилагането на концепцията за устойчивост 
в областта на спорта може да предотврати 
„бърнаут“ и отпадане на спортисти. 
Следователно, авторите подчертават 
необходимостта от повишаване на 
устойчивостта на спортистите, и предоставят 
обратна информация на спортисти и 
треньори относно резултатите от този вид 
проучвания. 

Както посочват Jowett & Ntoumanis 
(2003), са проведени редица качествени 
анализи на казуси, за да се установи 
естеството на връзката между треньор 
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Защо младежи и деца се 
отказват от спорта
и спортист, което може да се определи 
като ситуация, при която емоциите, 
мислите и поведението на треньорите 
и спортистите са взаимно и причинно-
следствено свързани. Gould et al. (1996; 
1997) съобщават, че ситуативните и лични 
фактори могат интерактивно да допринесат 
за „бърнаут“ при младежи- тенисисти. Те 
установяват, че психологическият стрес, 
като високите очаквания от треньори и 
родители (натиск да се угоди на другите и 
акцент върху победата / класирането ...) са 
основните фактори, водещи до бърнаут. 
Психо / социални стресови фактори, като 
изисквания при неудовлетворително 
представяне, социални отношения и 
липса на социална подкрепа са някои от 
основните фактори, свързани с прегарянето 
(Gustafsson et al., 2008) и могат да доведат 
до твърдо и неподходящо поведение, 
намалена ефективност и оттегляне от 
активност (Lu et al., 2016). Изследване на 
ефекта от устойчивостта на спортистите и 
социалната подкрепа на треньорите върху 
връзката стрес-бърнаут, Лу и колектив 
(2016) установяват, че при висок житейски 
стрес спортистите, които са едновременно с 
висока устойчивост и осезаема подкрепа, са 
по-малко податливи на бърнаут отколкото 
тези с висока устойчивост, но с ниска 
осезаема подкрепа. В условията на нисък 
житейски стрес, резултатите разкриват, 
че спортистите с висока устойчивост, но 
с ниска осезаема подкрепа са по-малко 
склонни към бърнаут, отколкото тези с ниска 
устойчивост и осезаема подкрепа. По този 
начин авторите потвърждават, че високият 
стрес е свързан с бърнаут при спортисти, 
че високата устойчивост е свързана 
отрицателно с резултатите, предизвикани 
от стреса, както и че социалната подкрепа 

е обратно пропорционална на бърнаута, 
като по този начин подчертават (добрите) 
отношения спортист-треньор като фактор 
за (предотвратяване) на бърнаут и 
следователно на отпадане.

В допълнение към връзката треньор-
спортист, важен фактор за предотвратяване 
на отпадането от спорта при младежите 
е участието на родителите в спортните 
дейности на младите спортисти. 
Изследванията показват, че загрижените 
родители, които участват в образованието на 
децата си / участват в извънкласни дейности 
(например спорт извън училище) и имат 
насърчителни взаимоотношения с учители 
/ треньори, допринасят положително за 
академичните / спортни постижения на 
децата (Nettles, Mucherah & Jones, 2000 
). Когато обаче детето влезе в спортна 
програма, някои родители не осъзнават 
ролята си в този процес и собствените си 
отговорности, така че може да пропуснат 
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Fig. 1. Athletic triangle by Hellstedt, 1987 (reprented and modified from
https://thesportinginfluencerblog.wordpress.com/athletic-triangle/).

възможности да помогнат на децата си да 
израстват чрез спорта или да правят неща, 
които пречат на развитието на децата им. 
Ако родителите поемат изключително 
активна роля в спортния живот на децата 
си, тяхното влияние може да се превърне 
във значим източник на стрес при децата 
(Smoll, Cummbing & Smith, 2011), който 
стерс може да стане хроничен (бърнаут) и 
да доведе до отпадане на децата от спорта. 
Следователно, когато децата се занимават 
със спорт, родителите им трябва да бъдат 
образовани за ролята си в младежкия 
спортен триъгълник (Holden et al., 2015). 
Спортният триъгълник (Фиг. 1), известен 
като „атлетическият триъгълник“, описва 
междуличностните отношения между 
треньор, родители и спортист – „Всички 
страни, които трябва да си сътрудничат 
позитивно в младежката спортна среда, 
за да подобрят спортното изживяване за 

всички“ (Hellstedt, 1987).

Проектът Предотвратяване на отпадането 
на младежите от спорта - PYSD има за цел 
да създаде модел на най-добри практики, на 
базата на дейности, извършвани в реалния 
спорт, за да даде ясни технически насоки за 
треньори и спортни асоциации. Участието 
в младежки спорт има положителен 
потенциал за развитие на децата и 
младежите. Въпреки това нараства акцентът 
сред родителите, треньорите,

и младежите върху превръщане на спорта 
в арена за победа, статут и реализиране 
на мечтите на родители и треньори, а не 
на тези на играчите. В много ситуации 
родителите и треньорите трябва да 
преосмислят мотивацията си и целите си, и 
да се съсредоточат повече върху развитието 
на младежта, докато полагат усилия да 
привлекат деца и младежи към спорта..
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Младежкият спорт е неразделна част от 
културата в повечето европейски страни 
(Holt, Tomlinson & Young, 2011) и по света. 
В допълнение към забавлението, той 
дава възможност на младите хора да 
изпитат радостта от успеха и да се справят 
с неуспехите, за да развият устойчиво 
поведение (White & Bennie, 2015), важно 
за преодоляване на трудни и стресови 
ситуации. В това отношение ролята на 
треньорите и родителите е да предоставят 
подкрепа на младите хора чрез създаване 
на силна връзка между треньор-родител 
и спортист (Holden et al., 2015; White & 
Bennie, 2015). Чрез намиране на начин за 
подобряване на тази връзка е разумно да се 
предположи, че спортистите ще се радват 
повече на спорта, ще ги играят на по-високо 
ниво и следователно ще го играят по-дълго 
(Blom, Watson II & Spadaro, 2011).

Има редица изследвания на този така 
наречен спортен триъгълник (Blom, Watson 
II & Spadaro, 2011; Hellstedt, 1987; Holden, 
2015; Wylleman et al., 1995; Wylleman, 2000), 
а също и на развитието на устойчивост 
чрез младежки спорт или / и отношенията 
треньор-спортист (White & Bennie, 2015), но 
доколкото ни е известно, това е първото 
проучване, което свързва устойчивостта и 
отношенията треньор-родител-спортист 
като фактори за отпадане от младежкия 
спорт. Докато предишните изследвания 
бяха фокусирани върху междуличностните 
отношения между треньора, родителите и 
спортиста, моделът за превенция на PYSD 

Моделът PYSD за превенция на 
отпадането от спорта 
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се състои от идентифициране на нивото 
на устойчивост на младежите спортисти и 
техните отношения с родители и треньори, 
и даване на предложения за действия 
от страна на родители и треньори с цел 
изграждане устойчивостта на младите 
спортисти като индикативен фактор за 
отпадането на младежкия спорт. Взимайки 
предвид всички посочени резултати от 
предишни изследвания, ние приемаме, 
че развитието на устойчивост в младежка 
възраст и изграждането на отношения с 
родители и треньори ще доведе до по-
продължително участие в спорта или 
завръщане към него.

Инструменти /механизми/

Въз основа на предишни резултати и опит 
от практиката, ние избрахме инструменти, 
които могат да бъдат приложени 
при оценката на психологическите 
характеристики на младите спортисти, 
в различни културни контексти. За да се 
проверят метричните характеристики на 
предложените инструменти върху извадка 
от млади спортисти от Италия, Испания, 
Сърбия и България, ние разработихме 

проучване, в което участваха 2407 спортисти. 
След преглед на събраните данни бяха взети 
за допълнителен анализ 2133 въпросника, 
които бяха в съответствие с критериите 
(Италия, n = 785; Испания, n = 673; Сърбия, n 
= 450 и България, n = 505). Анкетираните са 
извадка от млади спортисти на възраст 11-
15 години (13,2 ± 1,2; средно ± стандартно 
отклонение), както мъже (n = 1550), така и 
жени (n = 551) от 2 отборни спорта (баскетбол, 
n = 978 и футбол, n = 707) и от плуване (n = 
428), като индивидуален спорт. Критерият 
за включване на участници в изследването 
бе шест месеца обучение от един и същ 
треньор (Jowett & 

 

 Ntoumanis, 2004).

За оценка на нивото на устойчивост 
използвахме пет-точкова скала тип Likert 
(вариращи от 1 - никога до 5 - винаги), 
включваща 40 компонента. Скалата за 
устойчивост на ученика (Lereya et al, 2016), 
която обхваща диапазон от 10 субскали 
(Family connection, Училищна връзка, връзка 
с общността, участие в дома и училищния 
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живот, участие в живота на общността, 
самоуважение, съпричастност, решаване 
на проблеми, цели и стремежи и подкрепа 
от връстници) измерване на възприятията 
на децата за техните индивидуални 
характеристики, както и защитни фактори, 
вградени в околната среда. Като мярка за 
надеждност на инструмента изчислихме 
алфа-оценката на Кронбах (α), която беше 
висока (имайте предвид, че максималната 
стойност е „1“) върху пробата от България (α 
= 0,94), Сърбия (α = 0,92) и Италия (α = 0,91) 
и задоволителна за извадката от деца от 
Испания (α = 0,83).

3Cs концептуалният модел на Въпросника за 
отношенията треньор-спортист, 11-точкова 
версия на  CART-Q (Jowett & Ntoumanis, 2004), 
бе използван за оценка  на отношението 
треньор-спортист, дефинирано в Близост 
(междуличностно харесване, уважение, 
доверие и оценяване един на друг), 
ангажираност (връзка между идеите на 
членовете за развиване на тясно и трайно 
партньорство) и допълване (поведенчески 
транзакции на сътрудничество между 
членовете, които са благоразположени, 
отзивчиви, спокойни и приятелски 
настроени) ) (Yang and Jowett, 2012), където 
на елементите се дават точки, вариращ от 
1 (изобщо не) до 7 (изключително). Нашите 
резултати показаха висока вътрешна 
последователност (α) по отношение на 
италианската (α = 0,92), сръбската (α = 0,95) 
и българската (α = 0,91) извадка, докато 
на извадката от деца от Испания беше 
задоволителна (α = 0,85). 

Връзката родител-спортист е оценена чрез 
въпросника за участието на родителите в 

Моделът PYSD за превенция на отпадането 
от спорта

спорта (PISQ; Lee & MacLean, 1997) както за 
майката, така и за бащата / настойниците 
поотделно. PISQ се състои от 19 елемента, 
оценени по петстепенна скала тип Likert, 
вариращи от никога (1) до винаги (5), които 
оценяват степента, до която родителите 
контролират поведението на децата си в 
спорта (Директно поведение), похвалата 
и съпричастността, която родителите 
проявяват към децата си (Похвала и 
разбиране), както и активността на 
родителите в клуба или по време на 
тренировки (активно участие) . Резултатите 
показват високи стойности на α за сръбска, 
българска (α = 0,93) и италианска (α = 0,92) 
извадки, докато за испанската извадка тя е 
задоволителна (α = 0,82).

В допълнение към това, резултатите от 
изследването разкриват разлики в нивото 
на устойчивост, съотношението спортист-
треньор и спортист-родител между под-
извадките като цяло и по подскали, както 
и между подгрупи (напр., пол, доминиращ 
спорт ...), което показва че и трите 
инструмента са достатъчно чувствителни, за 
да регистрират различия между групите на 
извадката и могат да бъдат използвани като 
валиден инструмент при по-нататъшното 
изследване на оценката на психологическите 
характеристики на спортистите (въпросник 
със социо-демографски променливи е 
представен в Приложение 1).

Въз основа на предишни резултати, 
както и на тези от настоящето проучване, 
ние предполагаме, че предложените 
инструменти могат да бъдат използвани за 
скрининг (текущо състояние на устойчивост и 
връзка с треньора и родителите), извършване 
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на характеризация на субпопулацията 
(разлики за групите по пол, възраст, държава 
и др.), диагностика на специалните нужди 
(кой компонент е слаб и трябва да бъде 
развит) и оценка на интервенцията (дали се 
развиват устойчивост и взаимоотношения 
треньор-спортист, както и отношенията 
родител-спортист след намеса). 

Интервенция

Докато редица проучвания показват 
обещаващи данни за интервенции, базирани 
на устойчивост, които могат да бъдат полезен 
начин за засилване на положителното развитие 
на децата в голямо разнообразие от условия, 
Браунли и колектив (2013) подчертават 
необходимостта от проектиране на научни 
изследвания, които да включват контролни 
групи, измерване преди и след изпълнението 
на програмата, използване на изчерпателни 
инструменти за оценка на устойчивостта и 
оценка на това как тези фактори са свързани с 
конкретни положителни резултати. Авторите 
смятат, че осъществяваните програми не 
винаги целят непременно да увеличат броя 
на силните страни / устойчивостта, показани 
от младежите, но може също да се направи 
опит да се окаже подкрепа на младежите, 
чрез изплозване на съществуващите такива, 
да се решат настоящите проблеми  (Brownlee 
et al., 2013).

В съответствие с това предложение на Brownlee 
et al. (2013) и въз основа на резултатите от 
предварителното ни проучване, разработихме 
друго проучване, което включва спортисти, 
техните треньори и родители. Предполагаме, 
че прилагането на определени мерки / 
действия от страна на треньори и родители 
с течение на времето може да увеличи (или 
да използва съществуващите) устойчивостта 
на младите спортисти, както и да укрепи 
връзката между спортисти, треньори и 
родители, което косвено би довело до по-
дълго задържане в спорта. В тази връзка 
изготвихме списък с действия за развитие 
на устойчивост и взаимоотношението 
между спортиста и родителите му, и 
треньорите. Изборът на действия е резултат 
от педагогическа дискусия, където водещият 
въпрос беше: какви действия трябва да бъде 
дадено на дете на определена възраст, за да 
се подобри устойчивостта и да се развият по-
добри отношения с треньора и родителите? 
Окончателното съчетаване на дейностите е 
резултат от обширен подбор на възможни 
мерки, които са разработени и обсъдени в 
няколко експертни дискусии.
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Уважаеми оценител, изправени сте пред 
много чувствителната задача да оцените 
нивото на устойчивост на спортистите 
и качеството на техните отношения с 
родителите и треньорите. След оценка, ако 
е необходимо, трябва да дадете препоръки 
на родителите и спортните треньори как 
да развият устойчивостта на своите деца / 
спортисти и да изградят отношенията си. 
За тази цел препоръчваме да се използват 
няколко инструмента, за да бъдете 
ефективни в работата си. Имайте предвид, 
че инструментите са подходящи за деца от 
11 до 15 годишна възраст.

За оценката препоръчваме използването на 
следните инструменти:

1. Скалата за устойчивост на обучаемия 
(Lereya et al, 2016; Приложение 2 към тази 
публикация), съкращение: SRS;

2. Въпросник за отношенията между 
треньори и спортисти (Jowett & Ntoumanis, 
2004 и Yang and Jowett, 2012. Приложение 3 
към тази публикация), съкращение: CART-Q;

3. Въпросник за участието на родителите 
в спорта, (PISQ; Lee & MacLean, 1997, 
приложение 4 към тази публикация) - 
съкращение: PISQ

Освен това препоръчваме да използвате 
следните инструкции, за да имате 
последователни резултати от събирането 
на данни.

Тестът се извършва в добре вентилирано 

Iинструкции за оценителя и 
субектите в проучването
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и осветено помещение, т.е. във фитнеса, 
класната стая или на терена (ако има 
условия). Необходимо е да се осигури основа, 
върху която децата ще могат да пишат, без 
да натоварват твърде много физически 
(за предпочитане е да има маси и столове. 
Оценителят им осигурява въпросници и 
химикали, и също така запознава децата с 
целите, предназначението и процедурата на 
изпитването, както и с правата на децата в 
ролята им на интервюирани.

Това са инструкции за информацията, която 
е необходимо да предоставите на децата, 
преди да отговорят на въпросника.  

Здравейте, аз съм (вашето име и фамилия). 
По професия съм (напр. преподавател по 
физическо възпитание). В момента, заедно 
с колегите си, работя по проект, който 
разглежда удовлетвореността на децата и 
младежите, занимаващи се със спорт, както 
и проучва причините, поради които деца и 
младежи отпадат от спорта. Интересуваме 
се да разберем каква подкрепа получават 
децата и младежите от заобикалящата 
ги среда, от какво са доволни и от какво 
биха искали да бъде променено, да бъде по-
добро, биха ли искали да подобрят някои 
от личните си черти или отношения с 
приятели, родители и треньори.

Същият проект се осъществява и в други 
страни (посочете държави, например 
Италия, Испания и България). Ние се 
стремим да разберем всичко, с което децата 
и младежите се чувстват комфортно, и 

какво биха искали да е различно.  

По този начин бихме се опитали да 
разработич стратегия, която да спомогне 
за повишаване на удовлетвореността на 
децата, които спортуват, и следователно 
да намалим броя на тези, които обмислят 
да се откажат от спорта.

Бихме искали да чуем и вашето мнение, 
което ще ни бъде от голяма полза при 
постигането на тази цел. Въведените 
данни са поверителни, трябва да напишете 
имената си и само аз и моите колеги ще 
можем да видим вашите отговори. След 
приключване на отговора всички документи 
ще бъдат затворени в плик. Моля, бъдете 
честни и отговаряйте на всеки въпрос, 
защото само така можете да ни помогнете. 
Тук няма правилни и грешни отговори, така 
че не е необходимо да сте експерти, за да 
попълните този въпросник. Освен това това 
не е тест за знания или контролна задача и 
не е за оценка, затова ви моля да работите 
сами, тоест да не гледате как приятелите 
ви реагират. Опишете се възможно най-
честно и изразете мнението си възможно 
най-точно.

Ще ви раздам въпросниците, но не ги 
разглеждайте, докато не ви дам знак 
(проверяващият поставя въпросниците 
пред децата, така че да не могат да видят 
съдържанието).

Сега ще разгледаме заедно въпросниците, 
на които трябва да отговорите. Общо са 
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четири. За всеки въпросник има конкретно 
ръководство, което трябва да прочетете 
внимателно и да отговорите, когато 
бъдете помолени. На всеки въпрос трябва 
да се отговори. Прочетете внимателно 
всеки въпрос, преди да отговорите. Когато 
направите това, оградете или подчертайте 
само един от отговорите, предоставени 
за всеки въпрос от дясната страна на 
страницата. Не отделяйте твърде много 
време да мислите за значението на всеки 
въпрос. Най-добре е да изберете отговора, 
който първо ви хрумне.

(Изпитващият взема един въпросник в 
ръка и показва на децата тест по тест). 
Вземете въпросниците в ръцете си. 
Обърнете първата страница. Ето няколко 
общи въпроса за вас, като например на 
колко години сте, какъв спорт и колко дълго 
тренирате, какво са завършили родителите 
ви, имате ли братя и сестри. Там, където се 
предлагат отговори, оградете само един, 
който е най-точен, а там, където е оставен 
ред, напишете своя отговор. И накрая, не 
забравяйте да отговорите на всеки въпрос. 

Вторият тест (проверяващият показва на 
децата SRS тест) е за това как оценявате 
начина, по който се държат другите спрямо 
вас при различни обстоятелства и как се 
чувствате в някои ситуации. По този начин 
трябва да оградите едно число по скала от 
1 до 5, където 1 означава, че това никога не 
се отнася за вас, тоест изобщо не ви описва 
и 5 винаги се отнася за вас. Ако въпросът 
понякога се отнася за вас, вие ще закръгнете 
номер 4, а ако рядко ви засяга, номер 2., ако не 
сте решили или не сте сигурни, ще изберете 
номер 3. На теста имате отпечатани 
кодови номера.

Третият въпросник (проверяващият показва 

въпросника PISQ) се отнася до вашата оценка 
за това до колко са ангажирани родителите 
ви във вашия спорт, дали ви дават съвети, 
дали идват 

На мачове, дали ви подкрепят, или дали 
си сътрудничат с треньорите. Както 
в предишния въпросник, вие трябва да 
отговорите на всеки въпрос като оградите 
едно число от 1 до 5, където 1 означава, че 
това не се отнася изобщо за поведението 
на вашите родители, а 5 напълно описва 
родителите ви. Също така, кодовите 
номера са отпечатани на самия тест. 

Четвъртият въпросник (проверяващият 
показва въпросника CART-Q) е за оценка на 
връзката ви с треньора, колко сте доволни 
и как се чувствате. Тук давате оценки от 
1 до 7, където 1 означава, че определено 
твърдение изобщо не се отнася за вашия 
треньор, а 7 напълно приляга. Номер 4 е 
отговорът, ако не сте решили, или ако 
вашето мнение е по средата между тези две 
крайни гледни точки. Също така, в този тест 
имате отпечатани тагове с номера. Наясно 
ли сте какво се очаква от вас и как трябва 
да попълните тези въпросници? Някакви 
въпроси? Ако нямате въпроси, можете да 
започнете да отговаряте. Ако нещо не ви 
е ясно, вдигнете ръка и ще дойда при вас. 
Освен това, ако по някаква причина някой 
от вас не иска да отговори на тези въпроси, 
имате право да се откажете на всеки 
етап от отговора. Когато приключите, не 
забравяйте да отговорите на всеки въпрос. 
След това вдигнете ръката си и ще дойда, за 
да ви взема тестовете.

Благодаря ви много за вашето 
сътрудничество.

Инструкции за оценителите и участниците 
в проучването 
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Интерпретиране на 
резултатите от

За да изчислите въведените във 
въпросниците данни, използвайте 
предоставената база данни на Excel 
за по-лесно изчисляване. Въз основа 
на изчислените резултати, можете 
да използвате следните таблици за 
интерпретиране на вашите данни.

Резултатите са класифицирани в 3 нива: под 
средното, средното и над средното.
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Интерпретиране на резултатите от 
проучването
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Препоръчваме да изберете всички спортисти 
със среден резултат и под средния резултат 
при общия SRS (Скала на устойчивост на 
обучаемия), които да бъдат изложени с 
общо предложение, както е представено 
в Наръчниците за спортни треньори и 
родители, така че както спортният треньор, 
така и родителите трябва да използват 
предложеното действия за спортисти, които 

са имали средни и под средни резултати при 
SRS.

В допълнение към това, ако има резултати 
за под средния резултат за индикатор, 
можете да инструктирате родителите 
и спортните треньори да използват 
специфични мерки за индикатор.
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Разработихме два вида действия: общи 
предложения и конкретни мерки по 
показатели.

Общите предложения за спортните 
треньори и родители са описани в следващия 
текст и както и в Наръчниците за спортни 
треньори и родители. Препоръчваме на 
всички спортисти с общ резултат по скалата 
за устойчивост на обучаемите със средна и 
под средната стойност да бъдат субект на 
общите предложения.

Препоръчителни общи предложения за 
спортните треньори

• Създаване на сърдечна атмосфера на 
толерантност и уважение. 

a) Започвайте всяка тренировка с кратка 
дейност за сътрудничество между спортистите. 

b) Подчертавайте важността на това да си част 
от отбор/колектив – поставяйте акцент върху 
ролята на всеки един на специално събиране в 
началото или края на всяка тренировка.  

c) Започвайте всяка тренировка с игра, която да 
създаде положителни емоции.  

• Участие заедно с децата в разработване на 
личните им цели и тренировъчни планове.

a) Съвместно със спортистите, разработвайте 
краткосрочните цели за всяка тренировка, 
както за отбора, така и за всеки спортист, 

Определяне на мерки за 
треньори и родители
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по отношение на спортните умения и 
мотивацията. Спортистите по-успешно спазват 
правила, които сами са създали.

b) Записвайте постигнатите цели и 
актуализирайте съответно краткосрочния 
план. Записвайте постигнатите цели и 
анализирайте постигнатите резултати заедно 
със спортистите. 

c) Записвайте тренировките (най-малко 
веднъж седмично) и провеждайте кратък 
„брейнсторминг“ със спортистите, обсъждайки 
добрите страни, които допринасят за спортния 
успех, както и тези, които се нуждаят от 
подобрение (спортни умения, изразяване на 
чувства, мотивация по време на тренировка). 
Попитайте спортистите от какво са доволни, 
какво искат да усъвършенстват, какви чувства 
най-често изпитват, дали има нещо, което им 
тежи ... 

• Съгласие относно начина на награждаване за 
спазване на правилата, както и последиците, 
ако правилата не се спазват.

a) At началото на всяка седмица, заедно със 
състезателите, им напомняйте за основните 
правила на тренировката. Попитайте 
спортистите за тяхното мнение дали трябва 

да се променят, отпаднат някакви правила или 
трябва да се въведе ново правило.

b) Възнаградете целия отбор за спазване на 
правилата, или го лишете  от някои привилегии, 
ако някои правила не се спазват. Например, 
наградете групата/отбора с 5-15 минутна 
тренировка по начин, избран от тях. 

c) В края на всяка седмица провеждайте кратко 
обсъждане на правилата със спортистите, 
насърчавайки ги да дават предложения и 
изразяват гледната си точка.

• Обръщане на внимание на невербалната 
комуникация и посланията, които изпращате 
на спортистите по този начин (език на 
тялото, лицево изражение, тон...) 

a) Не използвайте речи на висок тон по 
негативен начин. Прилагайте начин на 
общуване, съобразен с темперамента и 
възрастта на спортиста, както и с конкретната 
ситуация.  

b) Използвайте специфичен език на тялото, 
за да подчертаете позитивните вербални 
послания към спортистите. 

c) Слушайте внимателно какво казва детето. 
Отделете време и внимание на детето. Гледайте 
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го в очите, кимайте с глава, за да покажете, че 
го слушате внимателно.  В такива моменти се 
опитайте да не се оглеждате и да не мислите за 
други неща, а се фокусирайте само върху това , 
което спортистът иска да ви каже.

 

• Опитайте се да се доближите възможно 
най-много до начина, по който спортистите 
мислят, използвайте език (жаргон) в 
комуникацията, който е специфичен за 
тяхната възраст, интереси и среда, в която 
живеят. Използвайте хумор, примери от 
собствения си живот, примери от живота 
на известни спортисти, които са популярни 
сред поколението, с което работите.

a) Установете специален начин, по който 
поздравявате всеки спортист или отбора 

b) Използвате някои (но само някои) жаргонни 
изрази, популярни сред децата на съответната 
възраст  

c) Споменавайте марки/трендове, специфични 
за възрастта на спортистите 

d) Питайте всеки спортист дали има проблеми 
в училище/в семейството, и се опитайте да 
бъдете отворени за свободно обсъждане с 

него/нея. 

e) Общувайте със спортистите като се обръщате 
км тях по име (или прякор), а не по фамилия 
или по друг начин (номер, бъква и др.) 

• Пранирайте тренировките, така че да са 
забавни и привлекателни за спортистите, 
и да наподобяват игра. Може да използвате 
идеи и/или реквизит и от други спортове.   

a) Предложете кратки тренировки, базирани 
на други Спортове или дейности. Също така, 
положете усилия всяка тренировка да съдържа 
нещо ново, дори и минимално. Например, 
присъствие на гостуващи треньори или 
лектори, промяна в облеклото, хумор, музика...  

b) Прилагайте възможно най-много кръгови 
тренировки, които съставляват нещо като игра, 
вместо упражнения върху едно конкретно 
умение; организирайте малки състезания в 
рамките на отбора / групата и тренировка при 
необичайни и интересни обстоятелства.

• Развийте атмосфера на спортсменство, 
честна игра, взаимно уважение, подкрепа, 
признателност и толерантност. Научете 
децата на съпричастност, тоест разбиране 
на чувствата и поведението на другите.

a) Променяйте ролите на спортиста и между 
спортисти и треньор, за кратка тренировка, за 
да се придобие информираност за чувствата и 
съпричастността на връстниците към треньора. 
Попитайте децата как се чувстват и да се опитат 
да си спомнят как са се чувствали, когато са 
били в ситуацията, в която сега са техните 
съотборници или треньор.

b) Насърчавайте извършване на упражнения 
по двойки, така че всеки спортист да може да 

Определяне на мерките за 
треньори и родители
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оцени другия в двойката и да даде предложения 
за усъвършенстване (както на умения, така и на 
поведение). 

• Позволете на децата да изразяват мнението 
си за качеството на тренировките, за 
отношението с треньора и другите деца, 
както и за преживяванията си от състезания, 
цели и конкуренция, но и за полагането на 
максимални усилия от страна на всеки.

a) Приканете спортистите да направят оценка 
на всяка тренировка, и бъдете отворени и 
оценка на вашето представяне като треньор. 
Можете да постигнете това  чрез разговори 
в група, лично с всяко дете, или в писмена 
форма чрез попълване на анонимни анкети. 
Насърчавайте децата да изразяват меннието 
си и да дават предложения, защото по този 
начин те ще се чувстват значими и уважавани 
като част от групата/отбора.

b) Попитайте спортистите какво харесват и 
какво биха искали да се промени. Можете да 
постигнете това чрез разговори в група, лично 
с всяко дете, или писмено под формата на 
анонимни анкети.  

• Засилване на гъвкавия подход по отношение 
на времето на обучение.

a) Спортистите разполагат с индивидуално 
време за учене и това не се възприема като 
ограничение, така че организирайте бърза 
тренировка, в която спортистите избират 
индивидуално техническия аспект, който 
трябва да се подобри, и ги оставете да опитат.

Препоръчителни общи предложения за 
родители 

• Попитайте детето как възприема своя 
напредък.

• Попитайте го какво би искало да е различно, 
след което го попитайте дали среща някакви 
трудности по време на тренировката. 

• Попитайте детето каква е сферата на неговото 
удовлетворение и сигурност. 

• Осигурявайте подкрепа и насърчение от 
родителска гледна точка, давайте положителна 
информация и практически съвети за обучение 
и спортуване като цяло. Подкрепете детето си за 
повишаване на мотивацията и самочувствието 
му за обучение.

• Избягвайте да давате съвети на детето относно 
начина и подобряването на тренировъчния 
процес и техниките на игра, алтернативно 
предлагайте на детето да споделя повече с 
треньора.

• Ако е позволено и ако това е удачно за детето, 
понякога посещавайте някои тренировки. 

• Показвайте уважение и признателност 
към това, което треньорът прави за вашето 
дете, защото по този начин ще повлияете на 
създаването на чувство за доверие на детето 
към треньора, както и на чувство за сигурност 
в самия процес на обучение.

• Проявявайте интерес и разговаряйте с 
детето относно какво научава по време на 
тренировките. 

• Попитайте детето за това, което най-много 
го забавлява по време на тренировката. 
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Попитайте детето какво би искало да бъде 
различно, по-интересно.

• Окажете влияние върху подобряването на 
отговорността: насърчете детето да се грижи 
за спортните си неща.

• Окажете влияние за повишаване на 
самоувереността. 

• Планирайте заедно с детето седмичната 
програма и го насърчавайте да организира 
ежедневните си дейности, като счита спортния 
ангажимент за приоритет. 

• След тренировка, попитайте детето какво 
е неговото положително или отрицателно 
усещане. 

• Помогнете му да изрази и определи 
съществуващите си чувства. 

• Внимателно изслушвайте детето баз да 
съдите.

• Aпопитайте детето дали одобрява себе си по 
време на тренировка. 

• Насърчавайте работата и отдадеността, а не 
само крайните резултати. Хвалете усилията, 
работата или спортното поведение на детето 
си.

• Напомняйте на детето си за успехите 
и трудностите, преодолени в миналото. 
Напомняйте му, че то е важна част от отбора и 
че неговият принос е много важен за успеха на 
отбора.

• Наблегнете на поведението на феърплей, на 
отношенията със съотборниците, публиката 
и треньора и споделете заедно добрия 
опит по време на спортната тренировка; ако 
тези аспекти не са очевидни, опитайте се да 
насърчите разбирането за фактите, по-близки 

до тези аспекти и да популяризирате един от 
тях в следващата тренировка.

• Ценете усилията му да упражнява спорта 
и споделете заедно неговите ежедневни 
ползи (уелнес, антистрес, физическа 
активност, забавление, житейски умения, 
взаимоотношения, феърплей). Винаги, когато 
възникне възможност, подкрепете и покажете, 
че цените участието на децата в такива дейности 
и никога не ги коментирайте отрицателно.

• В съответствие с възможностите и деловата 
политиката на клуба, се включете активно 
в процеса на управление и организиране на 
планираните дейности на клуба.

• Следете дейността на клуба и се информирайте 
чрез социалните медии или по други начини с 
клубовете или спортните асоциации на вашето 
дете.

• Разговаряйте с други родители и споделяйте 
редовно впечатления за здравето на децата и 
техните постижения.

• Поискайте от треньора редовна информация 
за тренировъчния процес и напредъка на 
детето ви и за събития по време на свободни 
занимания.

• Насърчавайте взаимоотношенията между 
детето и вас, и треньора въз основа на взаимно 
доверие: попитайте треньора как да подкрепите 
мотивацията за спортните дейности или как да 
разреши конкретни проблеми, свързани със 
спорта.

• Според вашите възможности и тези на 
другите членове на семейството, и във връзка 
с обучението на вашето дете, съобразявайте 
семейните задължения и ежедневни дейности, 
като хранене, време за релаксация, почивка и 
сън.

Определяне на мерките за 
треньори и родители
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• Информирайте учителите за спортните 
преживявания на децата и информирайте 
треньорите за училищните резултати и 
занимания, практикувани от децата, също и 
относно спортните дейности, практикувани в 
училище.

Конкретни мерки по индикатори

Препоръчваме на спортните треньори 
и родителите да използват конкретни 
мерки по индикатори, които можете да 
предложите за индивидуален спортист 
/ дете. Можете да направите това само 
когато интерпретирате резултати под 
средните за индикатор по скалата. Всички 
специфични мерки по индикатори са изложени 
и в следващия текст, както и в Наръчниците 
за спортни треньори и родители..

Конкретни предложени мерки по 
индикатори за треньорите  

Мерките са основани на Въпросника за 
взаимоотношенията треньор-спортист– 
CART-Q, версия за спортистите.

Индикатор:  Отдаденост – е дефинирана като 
намерението на треньори и спортисти да 
поддържат своите спортни взаимоотношения, 
и предполага спортна когнитивна ориентация 
на диадата за бъдещето (когнитивен аспект)

• Създайте топла атмосфера, изпълнена с 
толерантност и уважение, както в личните 
взаимоотношения с всяко дете, така и в 
отношенията в група деца, така че децата да 
се чувстват в клуба като на безопасно място, 
където да им е приятно да прекарват времето 
си и да тренират, което им доставя удоволствие.

• Полагайте всички усилия, за да поддържате 
лични контакти с вашите спортисти, за да 

придобиете по-добро разбиране за характера, 
темперамента и личностните качества на всеки 
спортист и да приспособите подход и стил на 
обучение към всеки спортист. По този начин ще 
опознаете по-добре всяко дете и ще засилите 
чувството си за близост и увереност.

• Насърчете спортистите да се чувстват свободни 
да ви задават въпроси, когато имат някакви 
съмнения или нещо не им е достатъчно ясно. По 
този начин ще им покажете, че се интересувате 
от това как мислят и че се грижите да работите 
за подобряване на физическите умения.

• Изслушвайте какво иска да ви каже 
състезателят. Посветете се на спортиста, 
погледнете го в очите, кимайте с глава, за да 
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покажете, че го слушате. Задайте допълнителни 
въпроси, за да сте сигурни, че разбирате какво 
иска да ви каже вашият спортист.

• Обърнете внимание на промените в 
поведението, чувствата и мотивацията на 
спортиста. Намерете добра възможност да 
попитате спортиста как се чувства, за събитията 
в живота му. Покажете на спортиста, че сте на 
негово разположение, за да го изслушате и да 
му помогнете, ако се нуждае от това.

• Приемайте и уважавайте проблемите, 
притесненията и емоциите на всеки спортист. 
Не ги омаловажавайте, като му казвате, че не 
е нищо сериозно и ще отмине, а вместо това 
покажете на спортиста, че разбирате как се 
чувства, както и че е нормално да изпитва 
такива чувства.  Помнете, че и най-дребният 
проблем в даден момент може да е значим 
проблем за едно дете. 

• Покажете на спортистите, че наистина ви е 
грижа за тях и техния успех, като присъствате на 
тренировки и състезания не само физически, но 
и психически, тоест, че ще показвате участието, 
интереса и ангажираността си към тяхното 
спортно развитие при всяка възможност.

• Трябва да имате предварително разработен 
план за тренировки и състезания. Също така 
участвайте заедно с децата в изработване на 
техните лични цели и тренировъчни планове. 
По този начин, децата ще разберат по-добре 
процеса на своя напредък, както и ще изградят 
по-голямо доверие в работата ви.  

• Уверете се, че винаги намирате причина да 
похвалите всеки спортист за нещо, в което 
е наистина добър, за упоритата им работа 
или усилия. Правете това дори в ситуации, 
когато детето не успява. Не съдете въз основа 
на крайното постижение и не прибягвайте 

до фалшива похвала. Не забравяйте, че 
похвалата и наградата са сред най-мощните 
мотивационни инструменти.

• Бъдете реалисти с децата. Покажете, че вярвате 
в техните конкретни способности, подчертайте 
качествата на всяко дете поотделно, както и 
аспектите, по които трябва да се работи, за да 
бъде още по-добро.

• Подкрепяйте спортистите в оттренирането 
на аспекти, в които те не са най-успешните. 
Подкрепете ги и ги насърчете допълнително. 
Ако имат ниско самочувствие, от време на 
време ги карайте да тренират или да се 
състезават с равни на тях или с по-слаби от себе 
си, а не с по-добрите.

• Говорете със спортистите след всяко 
състезание. Попитайте ги от какво са доволни 
и от какво не, как се чувстват, какво според 
тях биха могли да подобрят в представянето 
си и играта на целия отбор (за колективни 
спортове). Успокойте неприятните чувства, ако 
бъдат изразени такива, като им напомните, че 
е добре да изпитвате тъга, гняв, ярост, да се 
съмнявате в собственото си самочувствие и че 
това е нормално след поражение, неуспех или 
лошо изиграна игра, или лошо представяне. 
Насърчавайте ги, като им напомняте за 
приятните чувства, които са изпитвали след 
тренировка / мачове, от които са доволни.

Индикатор: Близост – се отнася до чувството 
на емоционална близост помежду си във 
взаимоотношенията треньор-спортист 
(афективен аспект)

• Насърчаване на толерантно и спортсменско 
поведение. Във всички ситуации поддържайте 

Определяне на мерките за 
треньори и родители
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спортен режим на честна игра. Не забравяйте, 
че вие сте модел на поведение, който децата 
ще възприемат.

• Бъдете авторитет за спортистите. В 
допълнение към приятелското отношение 
към децата е необходимо да бъдете строги, 
справедливи и последователни, съответно 
да заемете позицията, че едни и същи 
правила винаги важат за всички, независимо 
от обстоятелствата, вашето настроение или 
резултата от мача / представянето.

• Разберете кои актуални теми представляват 
интерес за спортистите, които тренирате, 
теми, които можете да обсъдите с тях между 
тренировките или упражненията.

• Опитайте се да се доближите възможно най-
много до начина, по който спортистите мислят, 
използвайте език (жаргон) в комуникацията, 
който е специфичен за тяхната възраст, интереси 
и средата, в която живеят. Използвайте хумор, 
примери от собствения си живот, примери 
от живота на известни спортисти, които са 
популярни сред поколението, с което работите.

• Освен времето за тренировка, опитайте се 
да осигурите на спортистите време, което ще 
бъде посветено на общуването им помежду си.

• Контролирайте своите неприятните емоции 
и поведение (гняв, импулсивна реакция, 
силни страхове...). Старайте се да не приемате 
лично неподходящи реакции на децата и да 
реагирате спокойно. Осъзнайте собствените си 
слабости и се опитайте да работите за тяхното 
отстраняване, обсъждайки проблемната 
ситуация с колеги и експерти от клуба 
(психолог). 

• Изградете и поддържайте отношения на 
доверие. Винаги говорете открито и честно със 
своите спортисти и ги помолете да направят 
същото. Опитвате се да ги слушате активно, 
всеотдайно и наистина да разберете какво 
искат да ви кажат.

• Не гледайте спортистите отвисоко, не 
ги осъждайте, не ги пренебрегвайте, не 
използвайте груби шеги, не ги обиждайте. 
Имайте предвид, че в допълнение към 
родителите и учителите, вие може да сте 
една от много важните фигури за тяхното 
психофизическо и / или бъдещо професионално 
развитие.

• Не говорете за спортисти в тяхно отсъствие, 
нито коментирайте отрицателно други 
деца в тяхно присъствие. Не споделяйте 
съдържанието на разговорите с деца в личен 
контакт с останалата част от групата. Не 
преразказвайте съдържанието на разговорите 
с непознати за тях деца.

• За да поддържате отношения на доверие, по 
отношение на родителите, както и на останалите 
възрастни, не предавайте съдържанието на 
разговорите си със спортисти, освен ако не 
сте получили одобрението на децата, или ако 
съдържанието на разговора не застрашава 
безопасността или достойнството на децата. 
Стремете се да установите отношения на 
сътрудничество с родителите, като редовно 
ги информирате за поведението и напредъка 
на децата в тренировъчния процес, като 
същевременно проявявате уважение към 
информацията за децата, която получавате от 
тях. 

• Бъдете чувствителни към разликите между 
спортистите, които могат да се дължат на 
различия между половете, възрастови (етапи 
на развитие), когнитивни и емоционални 
възможности, темперамент, морално 
развитие, развитие на социални умения, 
физически предразположения, здравословен 
статус, индивидуални специфики, различия 
в културния, социално-икономически, 
религиозен и семеен произход.

• Установете ясни правила на поведение със 
спортисти по време и извън тренировките. 
Решете как да ги възнаградите за спазване 
на правилата, както и за последиците, 
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ако правилата не се спазват. Бъдете 
последователни и упорити в спазването 
на определени правила. По този начин ще 
помогнете на децата да развият отговорност 
за собственото си поведение. Действайте в 
съответствие със съветите, които давате на 
децата, бъдете последователни в поведението 
си, по отношение на установените правила и 
дадени обещания. Само по този начин децата 
ще възприемат желаното поведение.

• От време на време давайте на всеки спортист 
поотделно, както и на групата / отбора като 
цяло, обратна връзка за тренировъчното 
поведение и постигнатото ниво на напредък 
в тренировъчния процес и въз основа на това 
предефинирайте заедно целите и плановете 
на тренировките.

• Обърнете внимание на невербалната 
комуникация и посланията, които изпращате 
на спортистите по този начин (език на 
тялото, изражение на лицето, тон на речта 
...). Необходимо е тези послания да бъдат 
хармонизирани с това, което изразявате 
словесно. Също така е необходимо вашата 
вербална и невербална комуникация да следва 
съдържанието и тона на това, което спортистът 
ви казва (например, ако спортистът е тъжен, не 
трябва да имате усмивка на лицето).

• Избягвайте да назидателната комуникация. 
Общувайте по начин, който е по-мотивиращ, 
инициативен, съвместен. Добре е да бъдете 
сериозни, но когато ситуацията позволява, 
бъдете весели и не забравяйте да се усмихвате.

• Ако направите грешка във взаимоотношенията 
си с децата по време на обучението, моля, 
приемете я и покажете какво чувствате и се 
извинете, ако е необходимо. Като се държите 
така, ще бъдете модел на желано поведение в 
същите и подобни ситуации, ще покажете, че 

е добре да правите грешки и спортистите ще 
уважават вашата честност.

• Покажете със собствен пример важността на 
упоритата работа и постоянството. Споделете 
история с децата за вашите успехи, постижения, 
спортни резултати, с които се гордеете.

• Мотивирайте децата да останат в спорта, 
като посочите чрез собствения си пример 
предимствата, които спортът ви е донесъл, след 
приключване на активна дейност (високо ниво 
на самоувереност, организираност, познанства, 
пътувания, удовлетворение).

Показател: Допълняемост – отразява 
взаимно допълване или взаимодействие между 
треньори и спортисти, особено по време на 
тренировка (поведенчески аспект).

• Насърчавайте позитивен и подкрепящ 
климат в тренировъчния процес, който до 
голяма степен ще се основава на искрена 
похвала, награди, насърчение и подчертаване 
на добрите страни на представянето на всеки 
спортист.

• Планирайте обучение, което да бъде забавно 
и привлекателно за спортистите и да прилича 
на игра. Опитвайте се да въведете нещо ново 
на всяко обучение. Можете да използвате 
различни реквизити, които могат да бъдат 
заимствани от други спортове, да промените 
начина на тренировка, да запишете обучение, 
да доведете гост-треньори или лектори, да 
въведете промени в облеклото, да използвате 
хумор, музика и други подобни.

• Развийте атмосфера на спортсменство, 
честна игра, взаимно уважение, подкрепа, 

Определяне на мерките за 
треньори и родители
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признателност и толерантност. Научете децата 
на съпричастност, тоест разбиране на чувствата 
и поведението на другите.

• Опитайте се да съпреживявате с децата, да се 
поставяте в тяхното положение и по този начин 
да разберете как се чувстват в различните 
ситуации, през които преминават.

• Адаптирайте стила и контекста на обучение 
към всеки спортист, като вземете предвид 
разликите по отношение на пола, възрастта 
(етап на развитие), индивидуалните 
специфики, физическите умения, социалната, 
емоционалната и моралната зрялост, 
мотивацията и нивото на ангажираност на 
децата.

• Създайте тренировка, в която всеки спортист 
да може да покаже своите качества. Избягвайте 
ситуации, при които спортистите могат да се 
чувстват неуспешни.

• Опитайте се да проявявате еднакво 
отношение към всеки спортист, без 
да изразявате предпочитания или 
пренебрежение към отделните спортисти. 
Независимо от съществуващите разлики в 
способностите и уменията, опитайте се да 
отделите еднакво време на всеки спортист и 
да бъдете приблизително еднакво включени в 
играта / представянето.

• Имайте реалистични очаквания от 
спортистите, за да избегнете негативните 
последици и разочарования от тях.

• Подчертайте, че най-добрият резултат, т.е. 
победата, не трябва да бъде крайната цел на 
състезанието, а полагането на максимални 
усилия, усилия от страна на всеки спортист.

• Мотивирайте спортистите, като им казвате 
да вярват в себе си. Напомнете им за добри 
ходове и резултати от миналото, насърчавайте 
ги, когато не се справят добре. Обяснете им, 
че дните, когато постигат по-лоши резултати и 
преживяват поражения, са неразделна част от 

кариерата на всеки спортист, от която могат да 
научат много.

• Избягвайте открита критика. След като 
похвалите това, което правят добре, спокойно 
и с умерен тон на гласа, посочете на спортиста 
аспектите на тренировката, върху които трябва 
да работи повече, дайте му точни, кратки и 
ясни насоки как да подобри аспекта, който е не 
е задоволително.

• Когато посочвате с какво спортист не 
се справя максимално добре, посочете 
конкретното поведение, техническите 
сегменти и аспектите на изпълнението, 
върху които трябва да се работи. Никога не 
оценявайте характеристиките и способностите 
на спортиста, така че спортистът да не тълкува 
лошия резултат като собствена неадекватност.

 

• Позволете на децата да изразят своето 
мнение за качеството на обучението, 
отношенията с треньора и с други деца, както 
и преживяванията от състезанието. Можете да 
постигнете това, като говорите в група, лично 
с всяко дете или писмено, чрез попълване на 
анонимни анкети.

• Обърнете внимание на всяко дете лично, 
покажете, че се интересувате от това как 
се чувства и какво се случва в спорта, както 
и в живота му, който надхвърля спортния 
контекст (училище, семейство, среда ...). Ако 
детето не иска да говори, уважавайте това, не 
настоявайте за разговора, а покажете, че сте до 
него.

• Организирайте дейности (за изграждане на 
екип), които са извън контекста на обучението, 
за да се работи за укрепване на връзката между 
треньорите и децата, както и за повишаване 
на сплотеността в отбора или групата деца 
(организиране на парти, пътуване, кино, 
посещение на спортно събитие).
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Индикатор: Скала за насочено/
контролирано поведение (DB) - оценява 
степента, до която родителите 
контролират поведението на децата си в 
спорта.

• Независимо от постигнатия резултат, след 
края на спортното събитее не забравяйте 
първо да похвалите детето си за това, което 
е направило добре, за положените усилия 
и работа, и за проявената отдаденост. В 
този момент детето се нуждае най-вече от 
похвала, и тове е което можете най-добре да 
направите. Ако искате да дадете на детето 
съвет, който според вас би бил полезен 
за подобряване на представянето на 
детето, не го правете непосредствено след 
спортното събитие. Изчакайте детето да си 
почине след спортното събитие, и когато 
впечатленията и емоциите и на двама ви 
утихнат, разговаряйте за предишно изиграна 
игра или състезание. 

• След по-неуспешен мач или представяне, 
избягвайте да се фокусирате върху 
направените грешки и по-слабите аспекти 
на представянето на детето ви. Вместо това, 
изтъкнете всичко, което детето е направило 
добре. Похвалете го за високия спортен 
дух, спортсменското поведение и упоритата 
работа.  

• След неуспешни състезания или по-слаби 
резултати, не критикувайте и не обвинявайте 
детето, че не е направило достатъчно, или че 
не е положило максимални усилия. Децата са 

Предложени конкретни мерки 
за родители по индикатори 
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много чувствителни към негативната критика 
и обвиненията. Такива взаимоотношения 
могат да внушат на детето чувство на вина, 
да понижат самочувствието му, и по-късно 
да доведат до неговото отпадане от спорта. 

• Окажете подкрепа на детето си, за да 
превъзмогне поражението или лошия 
резултат. Помогнете му да се фокусира не 
върху поражението, а върху една обективна 
оценка на своето поведение, както и 
върху качеството на всички компоненти на 
предварителната подготовка на детето.

• След състезанието се опитайте се да 
не задавате на детето си въпроси, които 
подчертават важността на победата и 
състезателния резултат („Колко гола вкара? 
Кой игра най-добре?“). Задайте на детето 
си въпроси относно неговото или нейното 
преживяване от играта и състезанието, за 
да подчертаете важността на забавлението 
и показаните усилия и усилия („Как се 
чувствахте, докато играете? Наслаждавахте 
ли се на играта? отношение към състезанието 
в сравнение с играта от миналата седмица? 
”).

• Разговаряйте с детето си за напредъка 
на тренировъчния процес и резултатите 
от състезанията. Попитайте детето как 
възприема своя напредък, от какво е доволно 
и от какво не е, какъв е неговият проблем 
и какво е сферата му на удовлетвореност 
и сигурност. Осигурете на детето си 
подкрепа и насърчение от ролята на 
родител, положителни отзиви и конкретни 
съвети. Избягвайте да давате съвети на 
детето относно начина и подобряването на 
тренировъчния процес и игровите техники. 
Треньорът на детето ви отговаря за тази част 
от работата и допълнителни насоки от вас 
могат да имат объркващ ефект върху детето.

• Много е вероятно детето ви да разбира 
и преживява участието си в спорта по 
различен начин от вас. Не проявявайте гняв 

в ситуации, в които смятате, че играта на 
детето може да бъде по-добра. Покажете, 
че сте с детето, дори когато то не се справя 
добре. Бъдете източник на подкрепа, вяра и 
мотивация за него.

• Не забравяйте, че отношението ви към 
спортните постижения на детето ви влияе 
върху самочувствието му. Желанието на 
детето е да бъде обичано и прието, както 
и родителите му да бъдат доволни от това, 
което прави. Не се ядосвайте на детето, 
не го укорявайте, не го унижавайте и не 
омаловажавайте неговите постижения,  
защото детето може да развие комплекс за 
малоценност, чевството, че „не заслужава 
любовта ви“ или да започне да се възприема 
като провал.

• Бъдете внимателни, когато давате съвет на 
детето преди игра или състезание. Опитайте 
се да бъдете вдъхновяващи, мотивиращи и 
насърчаващи. Избягвайте съветите, които 
детето може да възприеме като задължение, 
критика или напомняне за предишен провал, 
които могат да му окажат допълнителен 
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натиск и да предизвикат негативни чувства 
като страх и безпокойство..

• Избягвайте да давате на детето си 
конкретни съвети за състезание или мач 
преди игра. Оставете това на треньора, 
който трябва да бъде зона за безопасност 
за вашето дете. Вашият съвет може да 
обърка и допълнително да натовари детето. 
Вместо това се опитайте да се отпуснете и да 
насърчите детето си да даде всичко от себе 
си, да повярва в себе си и треньора и да се 
вслуша в предложенията на треньора.

• Времето непосредствено преди началото 
на играта / състезанието е много важно за 
последната подготовка на детето. Оставете 
достатъчно място за детето да се концентрира 
и да се подготви за играта / състезанието. 
Именно тогава повечето деца трябва да се 
посветят на някои от обичайните си ритуали, 
които изпълняват, преди да излязат на 
терена (медитация, дихателни упражнения, 
слушане на музика, игра на игри, загряване 
...) или да бъдат в контакт със съотборници 

и треньорът (окончателни договорености), 
взаимна мотивация и подкрепа, съвместно 
затопляне ...). Ако детето не обича някой 
да се намира в неговата непосредствена 
близост, да му оказва силна подкрепа, 
трябва да уважите потребностите на детето 
и да показвате подкрепата си по време на 
играта или състезанието.

• Не реагирайте неподходящо, агресивно и 
неспортсменски, докато насърчавате детето 
си. Подкрепете добрите страни и действия 
на целия екип на детето си, както и добрата 
игра на противника. Не забравяйте, че 
вие сте модел за подражание и че е много 
вероятно детето да възприеме вашия модел 
на поведение. Също така, ако поведението 
ви е прекалено „шумно“, то може да причини 
на детето чувства на неудобство (срам, страх, 
яд, ярост...), които могат да доведат до спад 
на концентрацията, и оттук до влошаване на 
качеството на играта / представянето. 

• Имайте предвид, че всяко дете има свои 
собствени нужди и мотивация за спортуване, 
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които могат да се различават от вашето 
схващане за причината, поради която 
детето трябва да се занимава със спорт. 
За повечето деца спортът е забавление, а 
само за малък брой от тях спортът ще бъде 
бъдеща професия. Уважавайте желанията 
и отношението на детето към спорта и 
тренировъчния процес, и се старайте да не 
им налагате собствените си амбиции.

• Бъдете реалисти в оценката на 
способностите на детето си, въз основа 
на която ще формирате реалистични 
очаквания за детето. Насърчавайте детето 
си да спортува в сферата на възможностите 
и интереса си. Не го притискайте за 
интензивни тренировки, които надхвърлят 
възможностите му, за да не загуби детето 
удоволствието от спорта и да сe откаже от 
спорта.

• Покажете на детето, че се интересувате от 
неговия напредък в тренировъчния процес. 
Ако е позволено и ако детето няма нищо 
против, от време на време посещавайте 
обучението. Бъдете наблюдател и не 
се намесвайте в тренировъчния процес 
на детето. Показвайте уважение и 
признателност към това, което треньорът 
прави за вашето дете, защото по този начин 
ще повлияете за създаването на чувство 
на доверие на детето към треньора, както 
и чувство за сигурност в самия процес на 
обучение.

• За да покажете интерес и участие в 
спортната дейност, с която се занимава 
детето, говорете с детето за това, което 
научава по време на тренировка. Ако 
разбирате тренировъчния процес, можете 
допълнително да помогнете на детето да 
разбере целта на определени упражнения 
или да подобри определени движения 
или техники, по които вече е работил с 
треньора. Не препоръчвайте на детето си да 
упражнява движения или техники, различни 
от това, което е научило досега или което 

надхвърля работата с неговия треньор..

• Позволете на детето си да взема 
самостоятелни решения, когато спортува, 
но го уведомете, че сте на разположение, в 
случай че се нуждае от помощ. По този начин, 
освен върху развитието на самостоятелност, 
ще повлияете и на развитието на 
отговорност, чувство за компетентност и 
самочувствие у детето, което е в основата 
не само на успешния спорт, но и на успеха в 
други сфери на интерес на детето.

Индикатор: Похвала и разбиране

• След мач / състезание, независимо от 
крайния резултат, похвалете всички усилия, 
работа или спортно поведение на детето 
си. Не забравяйте, че похвалата е важна 
и значима награда, оказваща огромно 
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въздействие върху мотивацията на детето 
да полага все повече усилия и да постига все 
повече и повече.

• В ситуации с по-малко успешни резултати 
в игра / по-слабо представяне, изместете 
фокуса от поражението или неуспеха, и се 
опитайте да откроите и похвалите добрите и 
успешни аспекти на играта на детето си. Със 
сигурност ще намерите поне един аспект, 
ход или действие на детето, в които то 
блести. Също така, акцентът може да бъде 
върху честната игра, върху отношенията със 
съотборниците, публиката и треньора.

• Ако сте разочаровани или тъжни поради 
лошите резултати от играта / състезанието 
на детето си, опитайте се да не показвате 
тези чувства пред детето, а да показвате 
весело и оптимистично отношение. П този 
начин ще покажете на детето, че е нормално 
да има лоши дни, както и че победата не е 
най-важния аспект на спорта. 

• Хвалете детето след всеки мач / състезание, 
в което е постигнало добър резултат или 
победа. Дори и тогава се опитайте да го 
похвалите за положените усилията, труда 
и ангажираността, а не само за крайния 
резултат.

• Опитайте се да не подчертавате прекалено 
много радостта, щастието и другите 
положителни чувства, за да не повлияете 
на детето да възприема победата като 
най-важния аспект на спортната дейност и 
единствен повод, заслужаващ празнуване и 
радост.

• Говорете с детето си за чувствата му към 
спорта, с който се занимава. Помогнете 
му да определи съществуващите чувства. 
Насърчавайте го да говори с вас за неприятни 

чувства. Попитайте го какво влияе върху 
чувствата му, кои аспекти на спортната 
дейност, както и как вие, приятели от клуба и 
треньорът влияете върху това как се чувства. 
Слушайте внимателно какво ви казва 
детето ви и се опитайте да нормализирате 
чувствата си, като му кажете, че е напълно 
добре да се чувствате така в някои ситуации, 
че всеки има дни, в които не се чувства 
добре, но че ще дойдат дни, в които ще се 
почувстват по-добре. Не омаловажавайте 
или преувеличавайте чувствата на детето, 
просто му дайте да разбере, че го разбирате 
и подкрепяте.

Индикатор: Скала за активно участие

• За да допринесете за по-доброто 
функциониране на клуба, в който детето ви 
тренира, и в съответствие с възможностите 
и деловата политика на клуба, участвайте 
активно в процеса на управление и 
планиране на дейността на клуба. 

• Бъдете част от спортни събития, в 
които детето ви участва, като допринесе 
за промотирането, организацията, 
подготовката, реализацията, чрез 
дарение или друга форма на подкрепа за 
самото събитие, в съответствие с вашите 
способности и интереси.

• Работете с треньора на детето си. 
Получавайте редовна информация за 
тренировъчния процес и напредъка на 
вашето дете, както и за събития по време 
на свободните занимания. Запознайте 
треньора с проявеното поведение и 
чувства на вашето дете, които може да са от 
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значение за тренировъчния процес. Също 
така е важно детето да бъде запознато с 
вашето сътрудничество и съдържанието на 
разговора, който ще бъде представен по 
приятелски за детето начин и в съответствие 
с възрастта му. Подхранвайте отношения на 
доверие на детето, както по отношение на 
вас, така и по отношение на треньора.

• Проявете интерес към спортните 
дейности на детето си. Отделете време, 
което да отделите за разговори за текущи 
тренировъчни събития. Ненатрапчиво 
помолете детето си да ви разкаже за събития 
по време на тренировка или състезание. 
Насърчавайте го да споделя с вас по-малко 
приятно съдържание, като лични неуспехи, 
притеснения, проблеми, неподходящо 
поведение или неприятни чувства, както 
и възможни проблеми в отношенията с 
приятели или треньори. Слушайте какво 
ви казва детето ви и се опитайте да не 
оценявате представеното съдържание, а да 
го приемете като настояща тежест за вашето 
дете, което се нуждае от вашата подкрепа. 
Ако е необходимо детето да коригира 

спокойно и точно собственото си поведение, 
посочете му аспектите на това поведение, 
върху които той трябва да работи. Ясно и 
точно обяснете на детето как и защо трябва  
да коригира определено поведение. В такъв 
случай наблегнете на поведението, което 
изисква корекция, а не на характеристиките 
и другите качества на детето. Например 
кажете на детето си: „Начинът, по който се 
отнасяш към приятел, не е добър“, вместо 
да кажеш „Не си добър“.

• Според възможностите на вашето и 
другите членове на семейството, във връзка 
с обучението на вашето дете, коригирайте 
семейните задължения и режими, като 
хранене, време за релаксация, почивка и 
сън. По този начин ще осигурите подкрепа 
на дететов спортната му дейност, ще 
елиминирате потенциалната загриженост 
на детето по отношение на организацията 
на задълженията и в същото време ще 
допринесете за по-добра организация на 
вашето време и времето на останалите 
членове на семейството.
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About the project
PYSD “Preventing Youth Sport Dropouts” (www.pysd.eu) is a project financed by European 
Commission though Erasmus+ Program  (Project 603143-EPP-1-2018-1-IT-SPO SSCP). Four european 
countries: Italy, Spain, Bulgaria and Serbia have cooperated to reach the final project outcome: the 
sport dropout prevention standardized model. 

PYSD is today a Sport european standardized model to aim and encourage the social inclusion and 
equal opportunities in sport, fighting the early abandons of sport activities by the teenagers.

This new sports model of prevention answers the possible different sports needs of young people 
and represents a solution to recover young sport dropout from the competition and also for young 
dropout due to exclusion of tough top-level scouting. 

In PYSD project the limits and national-local habits, training approaches spoiled by lack of exchange 
of experiences which negatively affect the sports activities can be overcome thanks to the sharing 
of project partners’ best practices and other european approaches and through the implementation 
of an alternative way of sport playing. The project PYSD measures the effectiveness of the 
standardized prevention methodology through a specific monitoring of project development in 
order to fine-tune the procedure and to ensure the related sustainability and applicability in all 
european sport contexts. 

Pysd prevention model links existing sport partners’ best practices with a scientific approach in 
order to  monitor and prevent the sport dropout phenomenon through the empowerment of 
resilient skill of young people. 

The project PYSD is aimed at the whole youth sport sector. The intervention methodology 
addresses the world of sports associations and physical education and it has also been designed for 
the schools and their sport activities. The guidelines that are developed within PYSD are directly 
addressed to sports educators, coaches, technical directors and parents.

The beneficiaries of the project are young people, especially 11-15 years old and their family 
contexts, but also the coaches themselves and the world of sports associations and european 
professional sports clubs, at local and international level.
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Partners on project
CGFS - Coordinator of PYSD project
CGFS (Centro Giovanile di Formazione Sportiva - Youth Centre 
for Physical Training) is an association with a long experience in 
sport, camps and education, and has been active in Prato’s area 
(Tuscany, Italy) since 1962.

Every year about 7000 children and teenagers participate in the activities organized by CGFS 
(www.cgfs.it). Founded in 1962, CGFS’s objectives are the promotion of sport activities among 
children, adolescents up to 18 years old in Prato and surrounding areas. The CGFS executive board 
is composed of stakeholders in the local sports, including public authorities and private company 
representatives. CGFS employs 55 permanent staff and  more than 150 professionals to lead and 
run courses and sport activities. The sports offer range of CGFS consists of a wide choice of the 
water-related activities, which is addressed to different targets: from 3-months newborns to 
aged people. We propose beside the swimming courses, also water-polo, synchronized swimming, 
triathlon, finswimming and aquafitness. The qualifications and the skills of the water activities 
technicians are the driving force of the formative offer and they are monitored and updated on a 
regular basis thanks to the involvement of academic professionals.

Furthermore the Gym activities represent a flagship of CGFS’s offer that embraces different kind 
of sport and expressive activities for the kids and guys, like dancing, rhythmic gymnastics and all 
the disciplines related to artistic and mental field. Also the team sports play an important role 
for the activities proposed, in fact the main sports are volleyball and basketball, both supported 
by qualified federal coaches and teachers. Other opportunities are offered by courses of martial 
arts, like Fencing and Judo and by the teaching of combat Philosophies and fair fight. Beside the 
prevalent activity related to sports promotion, CGFS has tightened agreements with 20 local sports 
associations in order to boost the sports dissemination and to enhance the sports professionals 
training. CGFS has a wide offer of activities in the frame of soft sport tourism and adventure travels, 
as well as, summer and winter camps for children and several  sport events for citizenship.

Concerning the CGFS best practice to prevent young sport dropout phenomenon, CGFS is 
developing a teaching sportive model preventing the sports dropout of young people about the 
swimming activities, since 2009. Every year, there are 2800 children which participate to CGFS’s 
swimming courses and only a small part of them undertake the federal competitive practice, due to 
the current tough scouting. Towards the problem solving, CGFS has established specific swimming 
groups, in order to prevent the water sports dropout, adopting a different method to involve the 
athletes, which PYSD project is derived from. The issue of dropout phenomenon is studied by in-
house staff CGFS in all sport fields and above all also in the activities carried out in the schools. A 
new important scientific sector is developed internally since 2018, namely the “CGFS Research Study 
Center”, which has been supported by researchers and University professors of Sport education, in 
order to implement the research in the overall sport field.
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CBG - Club Basquet Granollers, partner of PYSD 
Project
CBG is the official name of the basquetball club of the city of 
Granollers. It was founded in 1932 and is one of the oldest 
basketball clubs in Spain. In 1977 it won promotion to the top 
flight of Spanish basketball, where it remained until 1993. With 
25 teams between men and women teams is one of the most 
important basketball teams in Spain.

CBG has long and wide experiences in collaborating with schools and municipalities in education 
and social programmes. Since 2001, CBG has hosted one of the most important minibasket 
championships in Spain. For the last 6 years CBG hosted the conferences “Sport and values” with a 
very good success in terms of level of speakers and attendees. Every year CBG hosted three sport-
education campus (christmas, Easter and summer). In 2015, Granollers was “the city of basketball” 
in the region and championships and conferences were hosted.

Nowaday, 28 trainers and a Board are involved in CBG with more than 300 young people playing 
(50% Girls). All the coaches of the CBG have a coach license. One of the primary goals of the CBG is 
that the social-emotional development of the youth athletes’ life skills are taught and not caught.

CBG has a strong collaboration with the Sports Area of Municipality of Granollers as well as Catalan 
Basketball Federation in all related with improving the skills of trainers.

CBG has also common programmes with primary and secondary schools in the city for promoting 
sport and healthy activities as well as with an Advanced expert in animation of physical and 
sport activities (TAFAD) Bachelor Center. About internally best practice to prevent sport dropout 
phenomenon in basketball, CBG has always focused the attention on training their coaches and 
having analysis to better prepare them on how to motivate the players and make them feel a part 
of a team. After this first experience, CBG experimented with a new model of training based on 
Emotional Coach: where the Coach works with individual players to work on insecurities, fears, 
concentration, limiting belief and at the same time to boost their confidence as well as listening 
how the player is feeling emotionally and keeping their motivation up. Emotional Coach works with 
Basketball Coaches individually to provide communication tools, inclusion strategies as well as talk 
about fears, insecurities, boost confidence and motivation that later on will result in a more rich 
and healthy environment and learning for the athletes. Coach also works with the team as a whole 
through team building activities, and works on team cohesion so that every player has a feeling of 
belonging and acceptance, which could be a risk factor on athletes’ drop out.

Partners on project
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BFU - Bulgarian Football Union, partner of PYSD project 
Bulgarian Football Union is a national football association responsible for the 
governance, development and promotion of football in Bulgaria. The BFU is a 
member of FIFA and UEFA and is licensed under the Bulgarian Ministry of Youth and 
Sport. The federation currently has approximately 160 paid employees.

The football clubs-members of the Bulgarian Football Union are 546, 30 of which are 
professional clubs and the rest with amateur status.

The Bulgarian Football Union is the organization on national level, which is in charge of the promotion of 
football in the country. As such, BFU is running on a yearly basis a few projects, aimed on the development 
of equal opportunities for all to practice the sport in a safe and attractive environment. Amateur sport is one 
of the pillars of the new BFU Vision 2018/22, including several different projects, such as “Football Fitness” 
(targeting adults to practice football for healthy lifestyle) and “Fun Football” (targeting kindergarten boys 
and girls).

The Bulgarian Football Union has contributed to the PYSD project  with its expertise and experience 
about developing athletes from a very early age to the professional level of football. The federation has 
a sophisticated system of competitions and tournaments under its umbrella, where young athletes are 
involved.

BFU provides the project with an interesting point of view, since it is involved in sport at professional level 
and it enhances the applicability of the PYSD model to a wider range of sports.

SDCS Sports Diagnostic Center Šabac”, partner of Pysd 
Project 
Association “Sports Diagnostic Center Šabac” is a voluntary, non-
governmental and non-profit Association, established for an indefinite 
period in order to achieve goals in sport, physical education and recreation. 
Established 15.February 2011, is legalized by SBRA as association of 
professionals and has 23 members.

The goals of the Association are the professional support to development of sport, physical education, 
recreation, as well as the development and promotion of sport and sports training and recreation, the 
development and improvement of physical education.

Among its main results, it’s worth to mention the established sustainable system for periodic monitoring of 
physical abilities, children, adolescents, adults and athletes and established system for better control of the 
sport form of children, youth and athletes, and creation of an education system that will provide advisory 
role. Moreover, other important results achieved by SDCS are: published scientific researches,created 
sport documentation database, building of facility for regional sport institute with local office, planned 
departments and sport training center, good impact on postural status of children and youth. Furthermore, 
SDCS has created sport measuring devices and software, partnerships and cooperation with domestic 
and foreign organizations form the field of sport, recreation and physical education, partnerships with 
producers of sport measuring devices. Then, the association has given support to young and unemployed 
faculty degree professionals (sport and physical education) to get working skills, competencies, experience 
and references, helping them in getting scholarships and support in mobility. 

SDCS is the scientific partner of PYSD project, which has guided the research in all steps and the has 
guaranteed the validation of PYSD model.
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Municipality of Prato 
Prato is the third city of Central Italy, in terms of population. Historically its 
attitude to evolution and experimentation represents the added value of 
this city located so close to Florence. Sport is considered by the Municipality 
as a value and an asset that leads to increase the involvement of all people 
in multiple sports, sacrificing even some awards opportunities in order 
to spread the participation of as many citizens as possible. Nevertheless 
the relationship between Prato and sports is demonstrated by the high 

number of athletes and champions who have distinguished themselves in different disciplines and 
by many sports clubs, agencies and volunteers involved in different initiatives. Prato hosts about 50 
federations, and over 100 sports facilities all over the city: swimming pools, tennis courts, football 
and five-a-side football fields, archery and shooting ranges, bocce courts, rugby fields, beach volley 
courts, street basket.

In PYSD project the Municipality of Prato has implemented the 
communication activities thanks to the creative and graphic support 
of Promo Pa Fondazione. Promo PA is a research Foundation 
working in the field of communication and technical assistance for 
public and private bodies. In terms of communication, Promo PA  

can implement a wide range of activities and tools: communication strategies, dissemination tools, 
social media management, audio visual material, etc.

Partners on project
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Annex 1. Socio-demographic questionnaire

Questionnaire General
This is a questionnaire about some general information about you. For questions where answers are 
offered, circle only one that best describes you, and where a line is drawn, write down your answer. 
Make sure you answer as honestly as possible. You have to write your names, and only I will be able 
to see your answers, neither your coaches or your parents won’t be able to see it. After completing 
answering, all papers will be enclosed in an envelope.

At the end of completing this and other questionnaires, check that you have answered each question.

1. Write your name and surname ___________________________________

2. Gender:    a) Male          b) Female

3. Write your date of birth  ________________________

4. Write your coach/coaches name _____________________________

5. Write the name of the sport you play  ______________________________

6. In the club where you complete this questionnaire how long have you been training? _____ years 
and_____ months.

6.1. How many days a week? ___________

7. What is the highest school your parents (guardian) completed? 

Father (or other person _________):   Mother (or other person _________):

a) elementary school     a) elementary school

b) high school      b) high school

c) high school      c) high school

d) college       d) college

e) master, master’s, doctorate    e) master, master’s, doctorate
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Annex 2

SRS
This questionnaire is about how you evaluate how others behave towards you in different circumstances, 
and how you feel in some situations. In doing so, you should circle one number on a scale from 1 to 5, 
where 1 means that it never applies to you, that is, it does not describe you at all, and 5 always refers 
to you. If the question hardly ever applies to you, you will circle number 2, and if it sometimes concerns 
you, number 3 if it quite often applies to you, you will choose number 4.

1
NEVER

3
SOMETIMES

2
HARDLY 

EVER

4
QUITE 
OFTEN

5
ALWAYS

1 At home there is an adult who is interested in my school work. 1 2 3 4 5
2 At home there is an adult who believes that I will be a success. 1 2 3 4 5
3 At home there is an adult who wants me to do my best. 1 2 3 4 5
4 At home there is an adult who listens to me when I have something to say. 1 2 3 4 5
5 At school, there is an adult who really cares about me. 1 2 3 4 5
6 At school, there is an adult who tells me when I do a good job. 1 2 3 4 5

7
At school, there is an adult who listens to me when I have something to 
say.

1 2 3 4 5

8 At school, there is an adult who believes that I will be a success. 1 2 3 4 5
9 Away from school, there is an adult who really cares about me 1 2 3 4 5

10 Away from school, there is an adult who tells me when I do a good job. 1 2 3 4 5
11 Away from school, there is an adult who believes that I will be a success. 1 2 3 4 5
12 Away from school, there is an adult who I trust. 1 2 3 4 5
13 I do things at home that make a difference (i.e. make things better). 1 2 3 4 5
14 I help my family make decisions. 1 2 3 4 5
15 At school, I decide things like class activities or rules. 1 2 3 4 5
16 I do things at my school that make a difference (i.e. make things better). 1 2 3 4 5

17
Away from school I am a member of a club, sports team, church group, or 
other group.

1 2 3 4 5

18 Away from school I take lessons in music, art, sports, or have a hobby. 1 2 3 4 5
19 I can work out my problems. 1 2 3 4 5
20 I can do most things if I try. 1 2 3 4 5
21 There are many things that I do well. 1 2 3 4 5
22 I feel bad when someone gets their feelings hurt. 1 2 3 4 5
23 I try to understand what other people feel. 1 2 3 4 5



Разработено с най-добрите партньори

24 When I need help, I find someone to talk to. 1 2 3 4 5
25 I know where to go for help when I have a problem. 1 2 3 4 5
26 I try to work out problems by talking about them. 1 2 3 4 5
27 I have goals and plans for future. 1 2 3 4 5
28 I think I will be successful when I grow up. 1 2 3 4 5

29
Are there students at your school who would choose you on their team at 
school?

1 2 3 4 5

30
Are there students at your school who would explain the rules of a game if 
you didn’t understand them?

1 2 3 4 5

31 Are there students at your school who would invite you to their home? 1 2 3 4 5
32 Are there students at your school who would share things with you? 1 2 3 4 5
33 Are there students at your school who would help you if you hurt yourself? 1 2 3 4 5

34
Are there students at your school who would miss you if you weren’t at 
school?

1 2 3 4 5

35
Are there students at your school who would make you feel better if 
something is bothering you?

1 2 3 4 5

36 Are there students at your school who would pick you for a partner? 1 2 3 4 5

37
Are there students at your school who would help you if other students 
are being mean to you?

1 2 3 4 5

38 Are there students at your school who would tell you you’re their friend? 1 2 3 4 5

39
Are there students at your school who would ask you to join in when you 
are all alone?

1 2 3 4 5

40 Are there students at your school who would tell you secrets? 1 2 3 4 5
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Annex 3

PISQ
This questionnaire is related to your assessment of how involved your parents are in your sport activities, 
whether they give you advice, whether they come to matches, whether they support you, or whether 
they cooperate with coaches. As in the previous questionnaire, you answer each question by rounding 
up a number from 1 to 5, to indicate which response best reflect how you feel about the behavior of 
your parents or someone other who takes care about you (caregiver, guardian?), where 1 indicates that 
the item does not refer to your parents’ behavior at all, and 5 to fully describe your parents. 

You need to evaluate each parent, mother (on the left) and father (on the right) separately for each 
question. If you have only one parent, then you only do the assessment for that parent. Also, if you 
have a guardian or other person who cares about you, you will make an assessment for that person, 
by writing in relation to that person only in the first question and deleting the person who is not the 
subject of your assessment. In this case, please feel free to contact the person who conducts this survey 
to give you more detailed instructions on how to complete this questionnaire.

1
NEVER

3
SOMETIMES

2
HARDLY 

EVER

4
QUITE 
OFTEN

5
ALWAYS

1. After a gala do you parents tell you what they think you need to work on?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

2. Do your parents tell you how they think you can improve your technique?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

3. After a poor race/match do your parents point out what they think you did badly?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

4. Before a race/match do your parents tell you what particular things you need to work on to do well?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

5. Before a gala do your parents tell you how to swim your races or play a match?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

6. Do your parents yell and cheer before a race or match?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

7. During training do your parents tell or signal what you should do?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

8. Do your parents push you to train harder?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________
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9. Do your parents get upset with you if they think your swimming/match play is not as well as it should be?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

10. After a race/match do your parents tell you that you didn’t try hard enough?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

11. Even after you have swam a poor race / or had bad match play do your parents praise you for the good things you did?

5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

12. After a race or match do your parents praise you for trying hard?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

13. Do your parents show they understand how you are feeling about your swimming or match playing?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

14. After a race or match play do your parents praise you for where you were placed?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

17. Do your parents discuss your progress with your coach?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

15. Do your parents take an active role in running your club?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

18. Do your parents encourage you to talk to them about any problems or worries you may have in your swimming or sport play?

5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

16. Do your parents volunteer to help at galas as officials, whips etc?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________

19. Do your parents change mealtimes so that you can train and go to galas?
5 54 43 32 21 1MOTHER (or other person) ______________ FATHER (or other person) ______________
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Annex 4

CART-Q
The fourth questionnaire (the examiner shows the CART-Q questionnaire) is about assessing your 
relationship with the coach, how satisfied you are and how you feel. Here you are giving grades 1 
through 7, where 1 means that a particular claim does not apply to your coach at all and 7 to fully 
apply. Number 4 is the answer if you are undecided, or if your opinion is halfway between these two 
extreme views.

1 –  I don’t agree at all

2 –  Mostly I disagree

3 –  I partially disagree

4 –  Half-way, I’m not sure

5 –  I partially disagree

6 –  Mostly I agree

7 –  Extremely I agree

Please make sure you have answered every 
question.

Thank you very much for your time!

1. I feel close to my coach. 1 2 3 4 5 6 7

2. I feel committed to my coach. 1 2 3 4 5 6 7

3. I feel that my sports career is promising with my coach. 1 2 3 4 5 6 7

4. I like my coach. 1 2 3 4 5 6 7

5. I trust my coach. 1 2 3 4 5 6 7

6. I feel appreciation for the sacrifices my coach has experienced in order 
to improve his/her performance

1 2 3 4 5 6 7

7. I respect my coach. 1 2 3 4 5 6 7

8. I feel appreciation for the sacrifices my coach has experienced in order 
to improve his/her performance.

1 2 3 4 5 6 7

9. When I am coached by my coach, I feel at ease. 1 2 3 4 5 6 7

10. When I am coached by my coach, I feel responsive to his/her efforts. 1 2 3 4 5 6 7

11. When I am coached by my coach, I am ready to do my best. 1 2 3 4 5 6 7

12. When I am coached by my coach, I adopt a friendly stance. 1 2 3 4 5 6 7
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Annex 5

Parents’ tested tool based on partners’ best 
practices to apply PYSD recommendation

ОБЛАСТ НА 
ИНТЕРЕС

ПРИЛОЖЕНИЯ СПОРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ 
ПРАКТИКИ НА ПАРТНЬОРИТЕ

СТЕПЕН НА ПРИЛАГАНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

ЗАБЕЛЕЖКИне се 
прилага

веднъж 
седмично

два пъти 
седмично

повече от 
два пъти

НАПЪТСТВАЩО 
ПОВЕДЕНИЕ

Контрол на 
родителите на 

поведението 
на децата им в 

спорта

1. Попитайте детето как възприема своя напредък 

2. Попитайте детето дали е доволно от представянето си

3. Попитайте го какво би искало да е различно, и след 
това го попитайте дали изпитва някакви затруднения по 
време на тренировка. 

4. Попитайте го в каква област е доволно, както и за 
сигурността

5.  Оказвайте подкрепа и насърчаване от родителска 
гледна точка, давайте позитивна информация и 
практически съвети за тренировките и участието в 
спортове като цяло. Подкрепете детето си, за да повиши 
своята мотивация и самоувереност при тренировките.

6. Избягвайте да давате съвети на детето относно начина 
и подобряването на тренировъчния процес и техниките 
на игра, вместо това предложете на детето да споделя 
повече мнението си с треньора.

7. Ако е позволено, и ако това не притеснява детето, 
периодично посещавайте тренировките.

8. Демонстрирайте уважение, както и че оценявате 
това, което прави треньора за вашето дете, защото по 
този начин ще повлияете на изграждането на доверие 
от страна на детето към треньора, както и чувство за 
сигурност в самия тренировъчен процес.

9. Проявявайте интерес и разговаряйте с детето за това, 
което научава от тренировките.

10. Попитайте детето какво най-много го забавлява по 
време на тренировки. Попитайте детето какво би искало 
да е различно, по-интересно. 

11. Повлияйте за повишаване на чувството за 
отговорност: насърчавайте детето само да се грижи за 
спортните си принадлежности.

12. Повлияйте на повишаване на самочувствието на 
детето.

13. Планирайте с детето седмичната програма и го 
насърчете да организира ежедневните си дейности като 
поставя спортните си ангажименти като приоритет.
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ЗАБЕЛЕЖКИне се 
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седмично
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два пъти

ПОХВАЛА И 
РАЗБИРАНЕ

Емпатия от 
страна на 

родителите
към децата 

им.

1. След тренировка, попитайте детето какво е 
предизвикало неговото положително/отричателно 
отношение

2. Помогнете му да определи и опише своите чувства

3. Изслушайте внимателно детето си без да изразявате 
осъдителни оценки

4. Попитайте го дали харесва себе си по време на 
тренировки.

5. Насърчавайте усилията и отдадеността, а не само 
крайните резултати. Хвалете усилията, работата или 
спортното поведение на детето си.

6. Напомнете на детето си за успехите му и трудностите, 
които е преодоляло в миналото. Напомнете му, че е важна 
част от отбора и че приносът му е много важен за успеха на 
отбора.

7. Акцентирайте върху поведението, върху честната 
игра, върху отношенята със съотборниците, публиката 
и треньора, и споделените позитивни преживявания по 
време на тренировката; ако тези аспекти не са проявени, 
опитайте се да насърчите разбиране на фактите, по-
близко до тези аспекти, и насърчете един от тях при 
следващата тренировка.

8. Оценявайте усилията на детето да тренира, и ежедневно 
споделяйте ползите от това (общо добро състояние, анти-
стрес, физическа активност, забавление, умения от живота, 
отношения, честна игра). Когато изникне възможност, изразете 
подкрепа и покажете, че цените участието на детето в такива 
дейности, и никога не изказвайте негативни коментари.

АКТИВНО 
УЧАСТИЕ

Активност 
на 

родителите 
в клуба или 
по време на 

тренировки.

1. Според възможностите и деловата политика на клуба, 
участвайте активно в процеса на управление и организиране 
на планираните дейности на клуба.

2. Следете дейността и постоянно се информирайте чрез 
социалните медии и по други начини за клубовете и 
спортните асоциации на вашето дете.

3. Разговаряйте с други родители и споделяйте редовно 
впечатления относно добруването на децата и техния напредък.

4.  Редовно изисквайте от треньора информация за 
тренировъчния процес и напредъка на детето си, както и 
за събития по време на свободните дейности.

5. Насърчавайте отношенията между детето, вас и 
треньора, базирани на взаимно доверие: попитайте 
треньора как можете да съдействате за мотивиране 
на спортната дейност или как да разрешите конкретни 
проблеми, свързани със спорта.

6. Според възможностите ви, както и тези на членовете 
на вашето семейство, и във връзка с тренировките 
на детето си, съобразете семейните ангажименти и 
дейности, като хранене, време за почивка, релакс и сън.

7. Информирайте учителите в училище за спортните 
занимания на детето си, и информирайте треньорите за 
академичните резултати и дейности, с които се занимава 
детето, както и спортните дейности, извършвани в училище.
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ОТГОВОРНОСТ

намерението 
на треньори 
и спортисти 

да поддържат 
своитеспортни 

отношения, 
и предполага 
когнитивна 
ориентация 

натази двойка 
спортисти 

към бъдещето 
(когнитивен 

аспект)

Започване на тренировката с кратка дейност за 
сътрудничество между атлетите

Подчертаване на важността да си част от отбор - 
акцентиране върху ролята на всеки при събирането на 
всички вначалото или края на всяка тренировка

Започване на тренировката с игра за създаване на 
положително настроение и атмосфера

Заедно със спортистите, определяне на краткосрочни 
цели на тренировката, за отбора иза всеки спортист, 
относно спортните умения и мотивацията. Спортистите 
по-успешно спазват правила, които сами са създали.

Записване на постигнатите цели и съответно 
актуализиране на краткосрочния план. Записване 
на постигнатите цели, и заедно със спортистите - 
анализнапостигнатите резултати.

Запис на тренировки (поне веднъж седмично) и 
след това анализ на записа, заедно със спортистите, 
със задача да се идентифицират положителните 
аспекти, които допринасят за спортния успех, както 
и аспектите, които трябва да се подобрят (спортни 
умения, изразяване на емоции, мотивация по време 
на тренировката). Спортистите трябва да споделят от 
какво са доволни, какво биха искали да подобрят, какви 
емоции преобладават, дали съществува нещо, което им 
тежи…

БЛИЗОСТ

Чувство на 
емоционална 
близост един 

с друг и в 
отношението 

треньор-
спортист 

(афективен/
емоционален 

аспект)

В началото на всяка седмица, заедно със спортистите, 
да им се припомнят основнитеправила на тренировката. 
Спортистите се приканват да споделят мнението си дали 
някои правила трябва да бъдат променени, премахнати, 
или да бъдат въведени нови.

Възнаграждаване на целия отбор за спазване на 
правилата, или лишаване на отбора от дадени 
привилегии, ако не спазват правилата. Например, 
награждаване на отбора/групата с 5-15 минутна 
тренировка по начин, избран от тях.

Кратък разбор и дискусия на правилата със спортистите 
в края на всяка седмица, като се насърчават техните 
предложения и мнения

Annex 6

Coaches’ tested tool based on partners’ best 
practice to apply PYSD recommendation
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емоционална 
близост един 

с друг и в 
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Да не се използват изказвания на висок глас по 
негативен начин. Възприемане на начин на общуване, 
съобразен с възрастта и темперамента на спортистите, 
както и със ситуацията, в която се намирате.

Възприемане на конкретен език на тялото, който да 
подчертава позитивните вербални послания към 
спортистите.

Внимателно изслушване на децата. Отделяне на време 
и внимание на всяко дете. Гледайте детето в очите, 
кимвайте положително, за да покажете, че слушате 
това,  което детето иска да каже. В такива моменти не се 
оглеждайте, мислейки за други неща, а се съсредоточете 
единствено върху това, което детето има да ви каже.

Възприемане на начин на индивидуаленпоздрав за всеки 
спортист или отбор.

Използване на някои (и само няколко) жаргонни израза, 
които са популярни сред децата от дадена възраст.

Рефериране към /споменаване на/ брандове и тенденции, 
специфични за възрастта на спортистите.

Запитване на всеки спортист дали има проблеми в 
училище/семейството, и полагане на усилия да бъдете 
открити за свободни обсъждания с тях. Проявявайте 
интерес към събития в училище или семейството, или 
друго, за което те имат желание да разговарят. Попитайте 
ги как се чувстват, от какво са щастливи и от какво не са 
доволни. Демонстрирайте готовност да разговаряте с тях. 
Опитайте се да си се представите в тяхното положение, 
на тяхната възраст. Споделете подобни примери от 
вашия живот, за да им покажете, че разбирате през какво 
преминават, и да ги насърчите да развият доверие към 
вас. Също може да използвате подобен пример с известни 
спортисти, популярни сред тяхното поколение.

Общувайте със спортистите като се обръщате към тях по 
малко име (или прякор), а не по фамилия или друг начи 
(номера, букви и др.)
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ДОПЪЛВАНЕ

Взаимното 
допълване на 
треньори и 
спортисти, 

или съвместно 
взаимодействие, 
особено по време 

на тренировка 
(поведенчески 

аспект).

Предложете кратка тренировка, базирана на друг спорт 
или дейност. Също така, постарайте се всяка тренировка 
да съдържа нещо ново, дори и минимално. Например, 
присъствие на гости-треньори илилектори, промяна в 
облеклото, хумор, музика...

Въведете, доколкото е възможно, кръгова тренировка, 
включваща някаква игра, вместо упражнения с фокус 
върху едно умение. Организирайте малки състезания в 
рамките на отбора / групата, и тренировка в необичайни 
и интересни условия.

Сменяйте ролите на спортистите, между спортисти 
и треньор в кратка тренировка, за да повишите 
разбирането между съотборниците и емпатия към 
треньора.     Попитайте децата как се чувстват и се 
опитайте да запомните как са се чувствали в ситуация, в 
която сега са техни съотборници или треньори.

Промотирайте упражнения, които се изпълняват по 
двойки, така че всеки спортист да може да направи 
оценка на другия от двойката, и да предложи начини за 
подобрение (както на уменията, така и на поведението)

Поискайте от атлетите да оценят всяка тренировка и 
открито да оценят вашето представяне като треньор. 
Можете да постигнете това като разговаряте в група, 
лично с всяко дете, или писмено, като ги помолите да 
попълнят анонимни анкети. Насърчавайте децата да 
изразяват своите мнения и предложения, защото така те 
ще се почувстват като важна и уважавана част от отбора/
групата.

Попитайте спортистите какво им харесва и какво биха 
искали да се промени. Можете да постигнете това като 
разговаряте в група, лично с всеки спортист, или  чрез 
попълване на анонимна анкета.

Времето, необходимо на спортистите да се обучат, е 
индивидуално, и не се приема като ограничение, затова 
организирайте кратки тренировки, при които те могат да 
избират индивидуално техническите аспекти, които да 
усъвършенстват, и ги оставете да опитат.
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