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Не
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АНОТАЦИЯ
Адаптирана физическа активност (АФА) е предназначена за лица, които по някаква
причина не са в състояние да участват в редовни форми на физическо възпитание и спорт.
Понастоящем хората с увреждания в световен мащаб съставляват повече от 500
милиона души. В Европейския съюз лицата с физически, ментални или сензорни
увреждания са около 38 милиона, което прави 10 – 12% от населението. В нашата страна
стойностите са в рамките на 500 хиляди. В САЩ броят достига до 54 милиона, което
представлява почти 20% от населението.
От друга страна, процентът на хора с увреждания непрекъснато нараства. Тази
неблагоприятна тенденция обуславя необходимостта от популяризиране на АФА.
Двигателната активност се определя като първостепенен фактор за благоприятно
въздействие, особено върху подрастващи, лица в напреднала възраст, лица с увреждания и
заболявания.
В тази връзка, адаптираната физическа активност и спортът се определят като
най-ефективният социален механизъм за подобрява качеството на живот, положително
въздействие върху функционалното развитие и психическото състояние на хората с
увреждания.

ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Да се запознаят студентите с нова интердисциплинарна област на научното
познание, която е свързана с двигателната активност и спорта за хора с различни
ограничения и увреждания.
Да се обучат студентите да прилагат особен вид кинезитерапия, като част от
комплексната рехабилитация при хора с увреждания, като пациентите могат да участват
активно в нещо ново и интересно, което допълнително ги мотивира, а подобряването на
двигателния акт при тези лица е въпрос на повторяемост на по-сложни движения при
висока мотивация, което самото спортно изкуство им предоставя.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
След приключване на обучението студентите трябва да имат теоритични и
познания отностно:
- същността на адаптираната физическа активност
- сферите и професионалните направления в АФА
- трите основни спортни движения за хора с увреждания
-класификация на групите инвалиди в различните състезания и спортове.
-видовете спортове за инвалиди

-медицинските въпроси в спорта за инвалиди
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ЧАСОВЕ

Развитието на отношенията на обществото към хората с
увреждания от древността до наши дни. Същност на АФА и
принципи на АФА. Видове АФА. Терминологията отразяваща
промяната на отношението на обществото към хората с
увреждания.
Видовете интеграция в зависимост от вида на увреждането и от
спецификата на разнообразните двигателни и спортни
дейности. Модели и стратегии за адаптация в АФА.
Най-разпространените умствени увреждания. Често срещаните
физически увреждания
Редки синдроми
Сензорни увреждания

2 ч.

2 ч.
2ч.
2 ч.
2 ч.

Ампутации и дисмелия

2 ч.

Стареенето на човешкия организъм и обуславящите го
функционални промени.

2 ч.

История и възникване на Стоук Мандевилските игри

2 ч.

История на Паралимпийските игри – ключови моменти и важни
документи. Българска параолимпийска асоциация.
Класификационни системи - еволюция от първите
паралимпийски дни до днес. Класификационни групи в
Паралимпийските игри

2 ч.
2 ч.

ОБЩО 20 часа

ДАТА

КОНСПЕКТ - СИП АФА /АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ/
1. Развитието на отношенията на обществото към хората с увреждания от древността
до наши дни. Същност на АФА и принципи на АФА. Видове АФА.
2. Терминологията отразяваща промяната на отношението на обществото към хората с
увреждания.
3. Видовете интеграция в зависимост от вида на увреждането и от спецификата на
разнообразните двигателни и спортни дейности.
4. Модели и стратегии за адаптация в АФА.
5. Най-разпространените умствени увреждания
6. Често срещаните физически увреждания
7. Редки синдроми
8. Сензорни увреждания
9. Ампутации и дисмелия
10. Стареенето на човешкия организъм и обуславящите го функционални промени.
11. История и възникване на Стоук Мандевилските игри
12. История на Паралимпийските игри – ключови моменти и важни документи.
Българска параолимпийска асоциация.
13. Класификационни системи - еволюция от първите паралимпийски дни до днес.
Класификационни групи в Паралимпийските игри
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