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Определение на социално здраве 

Способността на хората да имат висока

удовлетвореност от живота, чувство за цел,

да управляват стреса, да се чувстват

щастливи, социално свързани и

целенасочени. В нас самите.
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Определение на партньорите „APPLE“ 

Способността за взаимодействие и

формиране на положителни, значими и

подкрепящи взаимоотношения с връстници

и възрастни.

Това е как се отнасяме към другите.
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Ролята на спорта

Ролята на спорта е да 

осигури рамка от опит и 

умения, които развиват 

положително социално 

благосъстояние. Или как 

се отнасяме към 

другите.
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Дружба или работа в екип

• Взаимно доверие и приятелство

• Да работим заедно, не отделно

• Заедно всички постигат повече

• Безкористност - поставяне на вашия екип на първо място

• Различни роли

• Различни екипи

• Различна социална мрежа извън нормалната мрежа

• Може да бъде лидер в една група и последовател в друга

• Промяна на ролите по време на тренировка или игра (ежедневие)

• Силно чувство за общност

• Да бъдеш част от нещо по-голямо от себе си

• Да бъдеш част от тази общност ще помогне да се пребориш с чувството на 

изолация
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Преподаване на „меки“ умения 

• Желани качества за определени форми на работа, които не зависят от 

придобитите знания

• Управление на времето

• Следвайки указанията

• Работа с други

• Решаване на проблеми

• Фокус и концентрация (външен шум)

• Изучаване на взаимодействието в екип

• Вашата роля като физическо лице в групата
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• Поставете цели за себе си и отбора

• Целите трябва да бъдат конкретни и постижими

• Целите трябва да се различават при всеки състезател

• Фокусирайте се върху процеса на постигане на 

конкретната цел

Поставяне на цели 

• Усещане за постижение, когато всяка стъпка към целта е постигната

• Когато не постигнем целите си

• Трябва ли да се направят корекции в нашия подход

• Успешните хора преразглеждат пътя, по който са поели, за да постигнат целите си
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Социална мрежа

• Как да се справяте в социална обстановка

• Общуване

• Изразяване на себе си

• Градивна критика

• Настоятелни, без да е обидно

• Умения за вземане на решения и последиците

• Като равноправен член в групата



SOCIAL WELL-BEING

Самочувствие и самоувереност

• Връзка с други играчи и треньори

• Отговорност на двете страни

• Усещане за самоувереност

• Културата на отбора или програмата ще помогне на ученика-спортист да види 

ценността както за отбора, така и за себе си

• Изграждане на групи за работа в екип

• Спортното участие ще допринесе за положителното възприемане от индивида 

на собствената стойност, когато се прави правилно
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Взаимовръзки 
• Отношенията или връзките, които спортистите формират, могат да бъдат много силни

• Подкрепяйте се

• Имайте солидарност като отбора

• Съпричастност един към друг

• Подкрепяйте се в добри и лоши времена

• Бойна изолация

• Чести преживявания

• Общи спомени

• Работа заедно

• Общи цели

• Трайни взаимоотношения, създадени чрез спорта
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Връзки 

• Връзката, изградена между играч и треньор, е приоритет номер едно за успешните 

отбори и успешните групи

• Емоционалното и социално здраве на спортиста е първата стъпка в развитието на 

спортиста

• Силна връзка с всеки член на отбора или програмата (играч в помощ на треньора)

• Отнема само две минути разговор за период от десет дни (отделете време)

• Треньорите трябва да се наслаждават на това, което правят

• Радостта на треньорите трябва да идва от наблюдението на растежа на всеки спортист

• Опитът на детето (положителен или отрицателен) обикновено зависи от начинът, по 

който спортът се представя от треньора или родителя

• Треньорите имат пълен контрол върху начина, по който спортът се представя на 

спортиста на терена
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Връзки
• Кога можете да изградите връзка

• По всяко време, когато сте около спортиста

• Планирайте дейностите, когато всеки научи нещо за някой друг в екип или  

програма

• Извън тренировки

• Отборни излети

• Хранене

• Наблюдение

• Преди, по време или след тренировка

• Винаги давайте на спортистите уважението, което бихте искали те да ви 

отдадат

• Слушането е най-добрият начин да покажете грижата си

• Намерете общ интерес - вече имате такъв
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Моделиране 

• Имаме възможност да покажем поведението, което искаме

• Бъдете развълнувани и се наслаждавайте на това, което правите

• Бъди подготвен

• Споделете индивидуалния успех с всички

• «Дайте пет», страхотна работа, начин на 

движение, език на тялото

• Непрекъснато влияем на нашите играчи и 

зрители

• Това, което казваме, ще бъде чуто и може да има огромно въздействие

• Всеки от нас има късмета, че има тази възможност
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Моделиране 

• Спортисти и зрители чуят реплики от треньори, когато нещата вървят зле

• На тренировките коригирайте с положителен подход това което може да бъде 

коригирано

• В състезание коригирайте грешките по начин, който бихте искали 

• Направете длъжностни лица наши приятели

• Как реагираме на загуба или лоша игра

• В крайна сметка Вие носите отговорност за всяка загуба, а

• играчи и помощниците са отговорни за всички победи

• Как ще подходим към победа или загуба
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Заключение 

Социалните умения, научени и развити

чрез участие в спорта, са същите

социални умения, които използваме в

живота. Всеки треньор има щастието

да има такава възможност да сподели

любовта си към спорта, но също така

да повлияе на емоционалното и

социалното развитие на младежта
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За авторите

• Лора Пипин е магистър по училищна психология от 

университета в Акрон, Акрон, Охайо. Нейната 

бакалавърска степен, получена от Hiram College, и е по 

психология и немски език.

• Лора има тридесет и две годишна кариера в училищната 

психология в четири различни държави. Тя е член на 

Националната асоциация на училищния психолог, 

Асоциацията на училищните психолози в Южна Каролина 

и бивш член на щатските асоциации в Кентъки, Охайо и 

Мичиган.

• Нейната работа включва оценка, програмиране и 

планиране за ученици. Тя беше основен фактор в 

създаването на образователни екипи, които да 

подпомагат младите хора за да успеят не само в 

училищна обстановка, но и да се подготвят за успех в 

живота.
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За авторите 

• Дан има магистърска степен от Колумбийския колеж в 

Колумбия, Южна Каролина по дивергентно обучение и 

бакалавърска степен по средно образование от Saint

Joseph’s College.

• Дан е имал възможност да работи с млади хора в 

четири различни щати и седем различни училища. Той е 

имал голям късмет, че е имал възможността да бъде 

мотивационен лектор за различни университети и 

граждански групи в Съединените щати през 30-

годишната си кариера. Основният му фокус е върху 

изграждането на екипи и позитивното лидерство.

• Дан е носител на множество награди като учител, 

главен треньор по футбол и спортен директор. На 

местно, държавно и национално ниво. 
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Благодаря!


