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При момичетата в проявата на тази двигателна способност не се
установиха значителни различия във възрастов диапазон. Това потвърждава наличието на полово различие в проявата на гъвкавостта в
полза на жените. Ученичките от така наречената група „в норма“ достигат най-високо ниво в трети клас, след което следва спад в постиженията.
1.5. Контрол и оценка на двигателните способности
1.5.1. Проблеми при определяне на тестови батерии за
диагностициране и оценяване на двигателните
способности в масовата училищна практика
Измерването и оценяването на физическата годност е проблем,
вълнувал специалисти в областта на физическото възпитание и спорта
от дълги години. Немалко специалисти, изследователи и научни организации са посветили години в своите научни търсения в решаването
на проблеми с различен обхват в тази област (Кр. Рачев, 1983, 1992; К.
Костов, 1987; В. Маргаритов, 1991, 2002; В. Кузин, Б. Никитюк, 1995;
В. Губа, 1997, 2000, 2003; В. Столяров, 1998; Л. Волков, В. Лях, 1998;
Н. Йорданова, 2006, 2007; Т. Виленская, 2006; K. Bös, 1985, 2002;
C. Corbin, R. Lindsey, 2005, и много др.). В годините са разработвани и
тествани разнообразни методики за измерване и оценяване.
Физическата годност може да се измерва в лаборатория и на терен. Първият вариант дава много по-голяма обективност, но е свързан
с използването на сложен инструментариум, квалифицирани измерващи и налага ограничения във времето. Измерването на терен се явява разумна алтернатива, защото не предполага скъпо струващо оборудване, позволява тестиране на повече хора по едно и също време.
Тези предимства на тестирането на място са наложили в рамките на
училищното физическо възпитание да се използва този подход на
оценяване.
Същността в създаването на една тестова батерия за диагностика
на ДС в масовата училищна практика е тя да позволява да се даде
комплексна оценка на двигателните възможности. Този избор обаче е
нелека задача и трябва да бъде добре теоретично обоснован, практически и метрологично изпитан. Неслучайно и възникващите проблеми
са на две нива (теоретично и методическо).
В годините някои автори ( M. Robert, P. Katzmarzyk, 2006;
J. Castro-Piňero et al., 2010; D. Cvejić et al., 2013; С. Боева, 2012;
S. Kolimechkov, 2017) са правили опит за систематизиране на най41

популярните по приложимост тестови батерии с цел извличане на изводи за практиката. Не е изненадващо, че се срещат едни и същи тестове в различни по произход тестови батерии. Причина за това е приликата в целта и възрастовия диапазон на проучване. Освен това измерването на едни и същи съставни компоненти на двигателната годност на индивида предполага използване на идентични и найдостъпни тестове.
Правилният избор на тестовете за всяка тестовата батерия е в пряка зависимост от целта на изследването. Целта предопределя и методическия инструментариум. Разбираема е разликата между тестовете,
използвани в училищната и в спортната практика. За нуждите на
спорта и високото спортно майсторство е необходимо прецизно и
точно измерване на съответната (в повечето случаи специфична) способност или комплекс от такива, докато за масовата практика не е така. Подборът на тестовете за масово обслужване има по-общ характер, валидността им може и да е с по-ниска степен (T. Jürimäe & J.
Jürimäe, 2000). Същевременно, както посочва Л. Семенов (2005), необходимо е да получим максимално пълна и надеждна информация с
колкото се може по-малко на брой тестове.
Тестирането се разглежда като ефективно средство за мониторинг
не само на дееспособността, но и на физическата активност в популационни проучвания, както и за насърчаване на физическата активност
през целия живот, което в крайна сметка ще доведе и до подобряване
на здравния статус (Corbin, 2007; Tremblay and L. Loyd, 2010).
Израз на тази зависимост са редица проекти и програми, инициирани от здравни, образователни, научни и обществени институции,
изследващи трите компонента ведно. Примери в това направление са
проектът на института „Купър“ – „FITNESSGRAM“, действащ в Америка; „EUROFIT“ – валиден за Европейската общност; проектът
„ALPHA-Fit“ на финландския институт UKK; „SOLfit“, действащ в
Словакия; „HETFIT“ система прилагана в Унгария; в Германия действуващите програми са: „Motorik-Modul“ (MoMo), Münchner-FitnessTest (MFT), в Русия – спортен и здравен фестивал „Президентски състезания“. Някои от посочените системи са приложими в по-широк
възрастов и териториален обхват за разлика от други.
Голямо предимство, което подсигурява масовост, широка информираност, възможност за самостоятелно отчитане и съпоставяне на
личните резултати, е разработването на уеббазиран ресурс, такъв, какъвто в нашата страна все още не съществува, но е известен в редица
други. Такава разработка би подсигурила бързо събиране на инфор42
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