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Електронната информация може да послужи и като ефективно
средство за по-лесно реализиране на контрола и оценяването на учениците. Въз основа на наши проучвания и това на S.
Kolimechkov (2017) изведохме тестови батерии, прилагани въз основа
на електронна обработка на резултатите. Електронните данни и софтуерните продукти улесняват установяването на нивата на двигателните способности на учениците (С. Боева, 2018). Такива практики има
въведени в редица страни:
– В Унгария – система за контрол NETFIT;
– Общонационални спортни състезания за ученици – т.нар. „Президентски състезания“ в Русия;
– Софтуерът WELNET® за измерване и проследяване на състоянието на физическата годност на учещите в Америка;
– FitnessGram® като наследник на създадената от института „Купър“ през 1982 г. програма „FitnessGram“. И днес годишно чрез
нея се изследват над 10 милиона деца в САЩ.
В България има утвърдена образователна платформа „Уча се“, в
която са разработени електронни уроци за всички класове по всички
учебни предмети. В последните две-три години тя се утвърди в публичното пространство. Използва се дори и от някои учители по време
на преподаване на учебния материал, но не всички от тях я одобряват.
По неин почин би могло да се разработи платформа и с учебно съдържание по физическо възпитание и спорт. То може да бъде под
надслов „Играя, спортувам и уча“ и да даде на учениците една побогата информация за видовете спорт, тяхното приложение, въздействие на физическите упражнения върху организма, някои достъпни
методически указания за физическото натоварване (как да се разпознава, прилага и контролира), да се запознаят с олимпийското движение и неговите основополагащи принципи и др.
Индивидуализация на учебния процес
Опит за усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание се прави посредством търсене на индивидуален подход към
всеки ученик. Той трябва да е съобразен с нивото на подготовка и
здравния статус на детето.
Отчитането на индивидуалните особености на индивида с цел повишаване на ефективността на обучението не е нов момент. Такъв подход с отчитане на соматотипологичната характеристика е правен още в
края на 90-те години на ХХ в. (Зайцева и кол., 1999; В. Губ,а 1999; С.
Изаак, 2004, и др.).
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