КОНСПЕКТ
за държавен теоретичен изпит в ОКС ,,Магистър”
по специалността „Адаптиран спорт и приобщаващо образование“
ПЪРВА ЧАСТ
1. Актуални проблеми на спорта и спорта за хора с увреждания. Основни нормативни
документи в областта на спортните политики на европейско и на световно равнище.
2. Съвременни тенденции и приоритети в научните изследвания в областта на спорта за
хора с увреждания. Научни издания в областта на Адаптираната физическа активност.
3. Оценка и прогноза на двигателната активност. Специализирани тестови батерии.
Представяне на научни изследвания и резултати.
4. Същност, състояние и тенденции в развитието на Адаптираната физическа активност
(АФА). Дефиниране на АФА. История и настояще. Етапи на социалната парадигма и
ролята на АФА.
5. Теория на нормализацията. Теория на адаптацията. Човешките права и достъпа до спорт
като човешко право.
6. Теория на универсалния дизайн - Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.
7. Увреждането – дефиниции, тенденции, класификации. Медицински, социален и
политически модел.
8. Увреждането като функционален модел. Международна класификация на
функционирането, увреждането и здравето.
9. Предметни области и квалификационна рамка на АФА. Същност на адаптираното
физическо възпитание, адаптирания спорт и адаптирана физическа рехабилитация.
10. Управление и “добро управление” в спорта за хора с увреждания. Управление на спората
за хора с увреждания в България. Мениджмънт на спортни събития за хора с увреждания.
11. Адаптиран спорт – спорт за всички и спорт за високи постижения.
12. Гражданското общество и хората с увреждания. Социалните промени и хората с
увреждания. Процесът „социална адаптация”. Спортът в социалното общество,
адаптация на хората с увреждания.

13. Физическа активност, спорт и здраве при хора с увреждания – състояние и тенденции.
Основни цели и задачи на физическа активност и спорт при хората с увреждания.
Физическа активност и физическа дееспособност.
14. Приобщаващо образование – дефиниции, обхват, нормативно разглеждане, теоретични
концепции, ползи и значение. Класификация на ученици със специфични обучителни
трудности (СОТ) и специални образователни потребности (СОП). Педагогика на
адаптираното ФВС.
ВТОРА ЧАСТ
15. Международни спортни движения за хора с увреждания. Паралимпийско движение.
16. Международни спортни движения за хора с увреждания. Спешълолимпийско движение.
17. Международни спортни движения за хора с увреждания. Дефлимпийско движение.
18. Медико-биологични и терапевтични аспекти на АФА. Програми за ранна интервенция
(умствени, физически, сензорни – една от трите групи по избор).
19. Адаптирана физическа активност при възрастни хора и възрастни хора с увреждания –
функции, особености и добри практики.
20. Умствени увреждания – умствена изостаналост, разстройства от аутистичния спектър,
синдром на Даун - особености на физическото и умственото и психическото развитие.
Специфика на спортните дейности.
21. Церебрална парализа - особености на физическото, умственото и психическото развитие.
Специфика на спортните дейности.
22. Гръбначно-мозъчни увреждания, ампутации, дисмелия - особености на физическото,
умственото и психическото развитие. Малки хора. Специфика на спортните дейности.
23. Сензорни увреждания (зрителни) - особености на физическото, умственото и
психическото развитие. Множествени увреждания - особености на физическото,
умственото и психическото развитие. Специфика на спортните дейности.
24. Сензорни увреждания (слухови) - особености на физическото, умственото и
психическото развитие. Множествени увреждания - особености на физическото,
умственото и психическото развитие. Специфика на спортните дейности.
25. Психология на уврежданията, личностно изграждане на човека с увреждане. Особености
на комуникацията с хора с увреждания. Етични аспекти на спорта за хора с увреждания,
етика в научните изследванията и етични норми в медийното отразяване.

26. Научни и технологични иновации в образованието и спорта за хора с увреждания.
Развитие на адаптираното спортното оборудване. История и тенденции в развитието на
специализираното оборудване за спорт за хора с увреждания. Киборгизация на пара
спорта.
27. Организиране, ръководство и провеждане на специализирани програми по вид спорт
(адаптирана гимнастика – спортна и художествена, аеробика, стречинг и адаптирани
танци за хора с увреждания, баскетбол на колички, унифайд баскетбол, тотално
включващ баскетбол, адаптирано ръгби, адаптиран хандбал, ситинг волейбол, футбол за
хора с увреждания, голбал, адаптирана народна топка, адаптирани спортнорекреационни, развлекателни и подвижни игри, боче, пара тенис на маса, адаптиран
тенис на корт, адаптиран бадминтон, прецизно ориентиране, адаптирано катерене, бойни
и прецизни спортове, адаптирани снежни и ледени спортове, пара атлетика, пара голф,
адаптиран крикет)
28. Комплексна методика по адаптирани водни спортове (плуване, водна топка, гребане,
каяк, ветроходство).
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