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РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИКОТ 
 
 

I. Која е правната основа во земјата во врска со училишниот спорт (во средните 
училишта)? Опишете ги актуелните правни акти и документи што се во сила во 
врска со училишните спортови како воншколска активност. 

 
II. Опишете ја врската на Владата, како на пример, Министерството за спорт, и 

заедниците, со училишните спортови како воншколска активност. 
Законските акти и документи што се во сила за училишните спортови и воншколските 
активности вклучуваат организирани форми на тренинзи и натпреварување, како составен 
дел на државните програми за физичко образование за сите нивоа на образовниот систем. 
Светската практика во последниве години покажа дека училишните спортови, во 
согласност со биолошката возраст на учениците и нивните склоности кон одреден вид 
физичка активност, сѐ повеќе се воспоставуваат како клучен елемент на современите 
системи за физичко образование. Нивната улога во откривањето на млади спортски 
таленти е исклучително важна. 

 
III. Дали во земјата се одржуваат национални училишни шампионати во 
различни спортови ? Опишете на кој начин. 

 
IV. Дали училиштата од земјата учествуваат на европски шампионати во 
училишни спортови? Опишете за кои првенства станува збор. 

Според податоците од истражувањето, во Естонија, Австрија и Романија, спортската 
ориентација е вклучена во програмата на национални училишни игри. Неопходно е 
властите во Бугарија и Северна Македонија да вложат напори за вклучување на спортската 
оиентација во програмата на национални училишни игри. Организацијата за спроведување 
на Европски училишни игри треба да го следи моделот на Светските училишни игри, каде 
има традиции што датираат од 1987 година и ориентирањето е вклучено во програмата. Во 
2017 година во Палермо, Италија 638 млади ориентирци од 24 земји учествуваа на 
Светските училишни игри, а во 2019 година во Отепа, Естонија учествуваа 600 млади 
спортисти од 23 земји. 
 
Организацијата и одржувањето на Училишните игри создаваат услови за: 
 
1. Спортување, формирање и изведување училишни тимови преку доброволно учество во 
организирани форми на спортување и натпреварувачки активности. 
2. Mожности за одредување училишни тимови за учество на меѓународни натпревари - 
Светски училишни шампионати, организирани од Меѓународната федерација на училишни 
спортови (ISF). 
3. Настапи на деца со талент за спорт и други таленти. 
 

 
 

V. Дали има непрофитни организации во земјата кои работат во доменот на 
училишни спортови и ако да, за кои видови спортови се активни. Опишете ги добрите 
практики во тој поглед. 

 
Една од водечките фондации во светот е Фондацијата за училишни спортови. Основана 

е за да се надмине јазот помеѓу привилегираните и загрозените области во пристапот до 
училишните спортови. Спортот и образованието зависат од човечки и финансиски ресурси, 
и ова создава значителен јаз во пристапот до спорт и образование. Поголемиот дел од 
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младите живеат во земјите во развој, така што Фондацијата за училишни спортови има за 
цел да ја поддржи практиката на училишни спортови, да обезбеди можности и да развива 
едукативни вештини за децата ширум светот. Позитивен пример во областа на спортската 
ориентација е швајцарската непрофитна компанија Variant 5. Од 1991 година компанијата 
делува во Бугарија. Компанијата спроведува проекти за придобивки на младите, а особено 
поддржува иницијативи од областа на спортот, како што се клубот за спортска ориентација 
Variant 5 Тарговиште и проекти од областа на музиката. Приоритет во работата на 
компанијата е размена на искуствa и директни контакти помеѓу млади луѓе од Швајцарија и 
Бугарија, како и од други земји. Проектите на Variant 5 се спроведуваат во принцип без 
државно финансирање, само со донации од поединци и членови на компанијата. Сега има 
околу 150 членови и околу 400 редовни донатори. Тиражот на печатениот билтен на Variant 
5 изнесува 600 примероци. 

Како главни насоки на работата на непрофитните организации кои работат во доменот 
на училишни спортови, може да се дефинираат следниве главни активности: 
- Стекнување навики кај учениците за водење здрав начин на живот преку  спортување 
- Превенција на хиподинамика и намален капацитет. 
- Зголемување на нивото на спортско знаење за придобивките и начините за безбедно 
практикување вежби, спортски активности и туризам. 
- Формирање на спортска култура за активности во текот на целиот животен циклус, 
вклучувајќи иновативни долгорочни кампањи со примена на социјален маркетинг, за 
промовирање на придобивките од спортот и постигнување одржлив развој.  

 
VI. Која е поддршката на заедницата или локалната власт за училиштата и 

спортските клубови во однос на нивните вообичаени спортски практики, доколку ги има? 
Опишете на кој начин. 
Националните програми што ги почнуваат министерствата или локалните власти можат да 
имаат значително влијание врз унапредувањето на спортот во училиштата. На пример, 
социјалната улога на спортот е нагласена со големиот национален проект „Фински 
училишта во движење“ во Финска. Локалната заедница, училиштата и спортските 
организации спроведуваат политики за физичка активност, поставуваат политики и 
стандарди поврзани со учество во физичка активност, нејзиното времетраење и содржина, 
користењето на училишниот простор и објекти, како за време, така и по завршувањето на 
часовите. Промовирањето физичка активност кај децата на школска возраст се состои од 
две компоненти - зголемување на физичката активност и намалување на времето 
поминато во седечки начин на живот, што бара да се преземат мерки и на училиште, и 
дома. Оваа успешна иницијатива сега има дополнително финансирање за стручните 
средни училишта. 
Друг добар пример за тесна соработка со локалните власти е програмата развиена со 
имплементација на Општинската стратегија за развој на физичкото образование и спортот 
и Уредбата за управување и администрација на општински спортски објекти и за 
финансиска поддршка на спортски активности во општина Софија, и има за цел да ги 
поддржи активностите на спортските клубови за развој на децата и младинските спортови. 
 

Програмата е во согласност со целта и главните задачи на Националната стратегија за 
развој на физичкото образование и спортот 2012-2022 година и тековните регулативи од 
областа на физичкото образование и спортот. Програмата создава услови и можности за: 
- поддршка на спортски клубови за развој на детски и младински спортови; 
- зголемување на мотивацијата на децата и учениците со извонредни таленти во областа на 
спортот; 
- проширување на опсегот на спортови достапни за децата и младите во спортските клубови; 

- организација на спортски настани со учество на деца и млади од училишта и спортски клубови. 
 
Улогата на физичкото образование низ годините веќе се гледа во поширок контекст, и до 
одреден степен имало реафирмација на неговите цели, за што некои истражувачи 
зборуваат веќе подолго време. Оваа улога вклучува постигнување на пошироки образовни 
цели и генерално подобрување на училишното образование, развој на заедницата и 
создавање лична промена во ставовите и однесувањето. Здравиот начин на живот и 
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личната благосостојба се исто така многу тесно поврзани со развојот на физичкото 
образование и спортската настава во училиштата. 

 
VII. Кои спортови се најпопуларни во училиштата и спортските клубови во 

земјата? Како спортските клубови соработуваат со училиштата? 
Анкетите на земјите учеснички во проектот КОМПАС, како што и се очекуваше, ни 
покажуваат дека спортските игри се најчесто практикувани спортови меѓу учениците од 
сите земји учеснички во проектот. Тие се најспектакуларни и најпривлечни за тинејџерите, 
со нивниот емотивен набој и тимски дух. 
Интердисциплинарните активности, покрај различните можности за вежбање спорт за 
време на и после училиште, ги мотивираат учениците да постигнат поголем академски 
успех во училиште. Поддршката на индивидуалните избори за здрав начин на живот и 
промовирањето на нови хобија поврзани со спортот мора да бидат една од клучните 
активности на владино ниво за поддршка на нивната имплементација во сите училишта. 

 
VIII. Која е улогата на спортската ориентација во училиштата во земјата? 
Опишете ги најдобрите практики. 

Пристапот кон промовирање на спортот преку интеграција во наставната програма е дел 
од политиките на многу земји. Спортот е интегриран во наставната програма на различни 
начини. Истражувањето покажува дека од 5 земји кои учествуваат во проектот, само во 
некои делови на Естонија, ориентацијата е вклучена во наставната програма. 
Интеграцијата на спортот во наставната програма, пред сè, има за цел да се поттикнат 
сите ученици на сите возрасти да се движат и да усвојат здрав начин на живот.  
Постојат многу успешни модели за балансирање на спортот и општото образование. Во 
последниве години, има промена во моторните навики на адолесцентите, со тенденција 
кон неподвижност, прекумерна дебелина и сѐ почести деформации на 'рбетот. Преку 
реализација на проектот, спроведување практична настава, вклучување на тренинг за 
ориентација во училишната програма, веруваме дека нивната мотивација за спортување ќе 
се зголеми. 

 
IX. Колкаво е учеството во различни спортски клубови на учениците на возраст 
од 14 до 18 години? Кое е нивното учество во клубови за спортска ориентација? 

Анализирајќи ги резултатите од истражувањата на земјите учеснички во проектот КОМПАС, 
може да се заклучи дека процентот на регистрирани натпреварувачи на возраст од 14 до 
18 години варира од 3 до 10% , зависно од земјата. Вистинскиот број на ученици спортисти 
е значително поголем бидејќи некои од нив не се членови на националните федерации. 
Прогресивното намалување на бројот на ученици спортисти со зголемувањето на возраста 
се должи на потесната специјализација и профилирање на вежбањето. 
Дојдовме до логичен заклучок дека создавањето на ученички клубови за ориентација треба 
да биде првиот чекор кон создавање традиција на активности во природа. Исклучителното 
влијание на спортската ориентација врз физиолошката и менталната состојба на 
организмот, како и нејзината применета природа ја прават една од преферираните 
физички активности на отворено. Една од главните карактеристики на ориентацијата е дека 
секој зависи од сопствените силни страни и способности. Ги развива самодовербата и 
самопочитта кај децата. Тие прават различни работи и учат како да надминуваат пречки, 
односно учат како да успеат. Ова е многу важно за развојот на тоа како учениците се 
доживуваат себе си. Секој зависи од своите силни страни, но секој може да смета на 
помошта од другите. Активностите за ориентација се одвиваат во природа, во околина и 
услови многу различни од дневниот урбан ритам. Ова е ново опкружување кое им 
овозможува на учениците да имаат нови можности. На овој начин, тие можат да покажат 
нови карактеристики на карактерот, па дури и да откријат ново значење, и ова е основа за 
развој на издржливоста. Децата се во природа со своите врсници и таму не само што се 
забавуваат, туку учат и корисни и важни работи. За таа цел, треба да се мапираат 
училишните дворови, градските паркови и приградските области. На овој начин се создава 
можност за спортско изразување на вештини и знаење за практикување спортска 
ориентација. 

 

X. Дали клубовите за спортска ориентација во земјата учествуваат во проекти 
за развој на спортот за сите и училишни спортови на владино ниво како и во 
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европски програми? Опишете ги најдобрите практики. 
Годишно се спроведуваат многу проекти поврзани со училишна ориентација. Водечка 
нација во овој поглед е Швајцарија, која ја започна оваа иницијатива во 2003 година и 
продолжува активно да го поддржува проектот, при што обучени се повеќе од 200.000 
деца. 
„Ориентација на училиште“ е уште еден проект имплементиран во Бугарија во 2018 година, 
во кој учествуваа 11 клубови од земјата. Беше потребно да се мапира училиште што го 
избра клубот. По изработката на мапата, беше потребно да се воспостави контакт со 
училишната администрација, да се претстави спортската ориентација и да се спроведат 
неколку нивоа на ученици. Имплементацијата на проектот ги следеше следниве стратешки 
цели: создавање услови за развој на физичкото образование и спортот во образовните 
институции и нивно истакнување, како и особено зголемување на бројот на ученици кои 
практикуваат спортска ориентација. Спортската ориентација им користи на учениците при 
стекнување навики и вештини за работа со компас и топографска карта. Ова треба да ја 
зголеми мотивацијата за учество во спортски програми, да ги прошири школските и 
воншколските спортски активности, да создаде партнерства и дијалог со спортски клубови 
и организации. Одржувањето часови за ориентација ќе помогне во формирање на спортска 
култура за активности во текот на нивниот животен циклус и ќе се постигне одржлив развој. 
Целта на проектот беше да се запознаат што е можно повеќе луѓе со нашиот спорт, да ги 
„разгориме“ децата и на крај да продолжат да се занимаваат со ориентација и во иднина. 
Проектот заврши со 24 училишни мапи за ориентација и беа обучени над 1.600 деца.  
 
„Мојата училишна книшка“ е проект поддржан од IOF во 2020 година (кандидат: Белоруска 
федерација за ориентација, заедно со Руската и Молдавската федерација), а ги има 
следниве цели: 
1. Спроведување на семинари за обука на наставници за предавање на основите на 
спортската ориентација; 
2. Организирање настани за ориентација во училиштата; 
3. Организирање меѓународна конференција за наставници, млади тренери, тренери 
насочени кон трансфер на меѓународно искуство во работа со деца на училишна возраст 
(со специјалисти поканети од Европа); 
4. Промоција на ориентацијата како рекреативен спорт. Обезбедената поддршка за IOF е 
3.000 евра. 
 

XI. Која е поврзаноста помеѓу спортската ориентација и наставните предмети 
биологија, географија или други научни предмети во училиштата во земјата? 
Опишете на кој начин. 

Дали има наставници во земјата кои одржуваат часови по ориентација за време на 
часовите по физичко образование? Тесната врска меѓу ориентацијата со географијата и 
биологијата е одредена од спецификите на самиот спорт. Ориентацијата е спорт што се 
практикува во природа, под влијание на природни фактори. Во камповите за ориентација, 
децата често спијат во шатори, учат да палат оган, да препознаваат разни растенија што 
би им помогнало во екстремна ситуација, како и да читаат траги. Дел од обуката е 
ориентација по локални објекти, небесни тела и работа со мапа и компас (вклучени во 
наставната програма по географија), организирање туристички патувања и многу други 
активности насочени кон подобрување на младите. Топографските вештини што се 
стекнуваат во пракса, знаењето и вештините за движење во планински услови ќе 
продолжат да им бидат од корист на децата во текот на целиот живот. Ориентацијата 
негува одредени позитивни квалитети кај младата генерација и ѝ дава знаење што е 
целосно применливо во секојдневниот живот. 

 
XII. Опишете ги најдобрите практики со ученици за учество на клубови за 
спортска ориентација во првенства или други добри спортски иницијативи. 

Иницијатива на IOF,  Меѓународен ден на спортската ориентација WOD  
Секоја година, спортските ориентирци учествуваат во кампови за спортска ориентација, кои 
се најдобриот начин за физичка активност во природна средина, поттикнувајќи љубов кон 
здравиот начин на живот, спортот и природата. Таму трајно се зголемува мотивацијата кај 
децата за физичка активност, спорт и туризам. Можноста за друштвен контакт на децата 
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надвор од училиште ја поттикнува нивната социјализација и интеграција во групата. Ова е 
важен елемент што влијае на развојот и менталната издржливост на адолесцентите. 

 
Одличен пример во овој поглед е СИЛВА О’Кемп. Секое лето, повеќе од 170 млади 
ориентирци од Европа се среќаваат на најголемиот тренинг камп организиран во Чешка - 
СИЛВА О’Кемп во Северна Моравија. Името на кампот за првпат беше употребено во 1998 
година. Главната идеја е децата да учат и да се инспирираат едни од други. 30-годишната 
историја на кампот докажа дека реализацијата на оваа идеја е во вистинската насока. 
Поискусните деца и млади често им помагаат на своите помлади и помалку искусни 
пријатели. Ова води кон создавање на многу нови пријателства, кои често траат многу 
години. 
 
 Иницијатива на IOF, Меѓународен ден на спортската ориентација WOD, визионерско 
дејствување 
• Секој клуб од сите национални федерации за ориентација стапува во контакт со 
најмалку едно училиште. На овој начин создаваме директен контакт со најголемата целна 
група за регрутирање за нашиот спорт 
• До крајот на пролетта 2019 година, сите клубови во светот направија најмалку 5.000 
спринт мапи  (нови мапи и ажурирани мапи) во областите на училишните игралишта и 
околните области ширум нивната земја 
• Со оглед на тоа дека на наставниците можеби им е потребна помош за спроведување 
на ориентацијата, така што учењето ќе биде забавно и возбудливо искуство, IOF работи на 
обезбедување наставни материјали на различни јазици 
• Регионалната комисија за млади и развој на IOF (RYDC) ги координира и поврзува 
заинтересираните ориентирци од нејзините национални федерации во мрежата за 
училишна ориентација, со цел да разменат материјали и искуства 
• По настанот, учениците ги чуваат своите мапи за да ги однесат дома и да им ги покажат 
на своите пријатели и семејството. На задната страна на мапата ќе најдат информации за 
локални активности за ориентација, особено за младите 
• Клубовите се регистрираат преку Интернет на веб-страницата на Светскиот ден на 
спортскатa oриентација на IOF и го пријавуваат бројот на учесниците и GPS координатите 
на училиштето. 
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Истражување КОМПАС Извештај 1 - Романија 
 

"# 1 ИСТРАЖУВАЊЕ: Најдобри практики за интегрирање на часови по спорт во национални и 
европски училишни воншколски програми, користејќи ја вредноста на спортот како едукативна 
алатка; 
Дизајн - Квалитативна студија за „Најдобрите практики за интегрирање на часови по спорт во 
национални и европски училишни воншколски програми, користејќи ја вредноста на спортот како 
едукативна алатка;” 

 
Следниот материјал е резултат на преглед на литература и документи, како и на собирање 
информации од професори во спортски училишта, тренери за ориентација, високи 
претставници на ентитети поврзани со спорт (различни претставници на национални 
спортски федерации), локални власти 

 
Која е правната основа во земјата во врска со училишниот спорт (во средните училишта)? 

 

Националниот закон бр. 69 од 28 април 
2000 година за физичко образование и 
спорт, ја регулира организацијата и 
функционирањето на националниот 
систем за физичко образование и спорт 
во Романија, при што под физичко 
образование и спорт се подразбираат 
„сите форми на физичка активност 
преку организирано или независно 
учество, за да се изрази или подобри 
физичката состојба и духовното 
удопствот, да се воспостават 
цивилизирани општествени односи и да 
доведе до постигнување резултати на 
натпревари од кое било ниво." 
Физичкото образование и спортот ги 

вклучуваат следниве активности: физичко 
образование, спорт за сите, 
натпреварувачки спортови, физички вежби 
за одржување, за профилактички или 
терапевтски цели. Министерството за 
национално образование ја организира 
активноста физичко образование и 
практикување на спортови во 
доуниверзитетско и универзитетско 
образование. Училишното физичко 
образование е задолжителен предмет, 
предвиден во наставните програми со 
различен број часови, според наставната 
програма утврдена со заеднички договор 
помеѓу Министерството за млади и спорт и 
Министерството за национално 
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образование. Исто така, спортската 
активност во образовните единици и 
институции е организирана во рамките 
на училишните и универзитетските 
спортски здруженија чија активност е 
координирана од Федерацијата на 
училишни и универзитетски спортови. 
Ги има следниве својства: 

a) промовирање на образовните 
вредности на спортот; 

b) иницирање и 
организирање на програми и акции за 
да ги привлечат учениците и 
студентите кон спортување; 

c) координација на 
спортски натпревари што се 
одржуваат во образовни единици и 
институции, организирани од 
училишни и универзитетски спортски 
здруженија; 
d) поддршка или организирање, 
зависно од ситуацијата, на 
локалните, зонските и националните 
натпревари на претставници на 
образовните единици и институции; 
e) поседување на ексклузивната 
надлежност за застапување на 
земјата на официјалните натпревари 
организирани под покровителство на 
меѓународните федерации на 
училишни и универзитетски спортови. 

Учеството во системот за 
натпреварување за ученици и студенти 
во образовни единици и институции се 
врши исклучиво врз основа на 
ученичка/студентска книшка и важечко 
лекарско одобрение. Сите образовни 
установи, државни или приватни, 
постојни или новоосновани, имаат 
обврска да поседуваат или да имаат 
пристап до спортски објекти и установи, 
со цел да овозможат развој на часовите 
по физичко образование и спортување со 
учениците и студентите. (Parlamentul 
României, 2000.) 
Според НАРЕДБАТА бр. 3462 од 6 март 
2012 година за одобрување на 
Методологијата за организирање и 
спроведување на физичко образование и 
спортски активности во доуниверзитетско 
образование, формите на воншколска 
организација на физичко образование и 
спортски активности во средното 
образование се следниве: 
 
 Во основно и средно образование: 
(i) спортска сала; (ii) обука за 
подготовка на репрезентативни 
спортови; (iii) активности за туризам 
или ориентација, најмалку еднаш во 
полугодието; (iv) натпревари или 
првенства специфични за образовната 
единица или организирани
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во рамките на Националната 
олимпијада за училишни спортови, 
преку здружението за училишни 
спортови; (v) кампови за обука, со цел 
да учествуваат во натпреварувања 
или натпревари предвидени со 
официјалниот календар на 
натпревари; (vi) спортски свечености 
организирани на крајот од секоја 
учебна година, како и во други 
прилики; 
 Во дополнителното спортско 
образование: (i) избрани активности, 
најмалку две активности во една 
учебна година; (ii) кампови за обука 
на ученици во образованието со 
дополнителна спортска програма, со 
цел 

 

да учествуваат на натпреварувања 
или натпревари предвидени во 
официјалниот календар на 
натпревари; 

 Во палати и клубови за ученици или 
деца (i) активности во рамките на 
спортските кругови; 

 Во националните центри за 
извонредност организирани за 
спортски дисциплини: (i) обука за 
практичен спортски тренинг или 
спортски тренинг; (ii) изборни 
активности (Министерство за 
образование, истражување, млади 
и спорт, 2012.) 

 

Опишете ги актуелните правни акти и документи што се во сила во врска со училишните 
спортови како воншколска активност. 

 

Во Романија, според НАРЕДБАТА за 
одобрување на Регулативата за 
организација и функционирање на 
единиците кои нудат воншколска 
активност Во согласност со одредбите 
од чл. 81 и 100 од Националниот закон 
за образование бр. 1/2011 година, врз 
основа на Одлуката на Владата бр. 
536/2011 за организација и 
функционирање на Министерството за 
образование, истражување, млади и 
спорт, учениците имаат корист од 
неформално образование преку 
воншколски образовни активности, 
спроведени во државни или приватни 
единици за доуниверзитетско 
образование, во палати и детски 
клубови, во училишни кампови, во 
спортови, туризам и простории за одмор 
или во други единици акредитирани во 
оваа област. 

 
Воншколската образовна активност се 
одвива, надвор од наставата, во 
простории кои припаѓаат на образовни 
институции, во детски палати и клубови, 
во училишни кампови, во спортски, 
туристички и рекреативни бази и на 
други образовни, културни, научни, 
спортски локации. Националната детска 
палата во Букурешт, детските палати и 
клубови се државни образовни единици 
со правен карактер. Националната 
палата на децата во Букурешт е 

директно подредена на Министерството за 
образование, истражување, млади и спорт. 

            Неговата улога е да:  
            обезбеди  
            неформално образование на деца од  
            предучилишна возраст, ученици и студенти; 
 

a) ги потврди комуникациските, 
јазичните, уметничките, техничките, 
спортските, дигиталните, граѓанските, 
претприемачките вештини стекнати од 
децата кои присуствувале на круговите 
за профилирање во рамките на овие 
образовни единици 
b) организираат воншколски активности 
на локално, окружно, регионално, 
национално и меѓународно ниво; 
c) обезбедат поддршка на програми од 
типот „Училиште по училиштето“ 
организирани во образовни единици, 
како даватели на неформално 
образование; 
d) нудат консултантски услуги, 
советувања и помош во областа на 
неформалното образование / 
воншколските активности; 
e) извршуваат менторски активности од 
областа на неформалното образование; 
f) организираат курсеви за обука, 
симпозиуми, работилници во различни 
области на неформалното образование; 
g) пружат сестрана поддршка на 
курсеви за обука, помошни дидактички 
материјали, методолошки водичи, 
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истражувачки студии, училишни 
програми, итн. во областа на 
неформалното образование; 
h) соработуваат со владини и 
невладини институции 
акредитирани во обезбедувањето 

програми за обука со преносливи 
кредити, во различни области на 
неформалното образование 
(Министерство за образование, 
истражување, млади и спорт, 2011). 
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.Опишете ја поврзаноста на вашата Влада, како на пример, Министерството за спорт, и 
заедниците, со училишните спортови како воншколска активност. 

 

Во согласност со чл. 10 од Протоколот 
за соработка потпишан помеѓу 
Министерството за образование, 
Националната асоцијација за спорт и 
Романскиот олимписки комитет, секоја 
училишна единица мора да се стреми да 
воспостави во рамките на училиштето 
Училишно спортско здружение ( 
Министерство за образование, 
Национална асоцијација за спорт, 
Романски олимписки комитет, 2007) и 
овие треба да бидат составени од 
најмалку 5 индивидуални спортови и 3 
тимски спортови. 

 
За спортот за сите, како 

рекреативна и компензаторна активност, 
физичко самостојно влијание и ментално 
здравје, кое обезбедува здравствена 
состојба, задоволување на потребите на 
движење и учество во социјалниот 
живот на секој граѓанин, Министерството 
за млади и спорт ( YSM) иницира 
програми и создава организациска 
рамка за стимулирање на интересот на 
населението за вежбање физички 
вежби, во услови на неопходен развој на 
инфраструктурата и диверзификација на 
вклучените квалификации за човечки 
ресурси. 

 
За натпреварувачките спортови, како 
активност на човечка извонредност, за 
да се потврдат националните и 
меѓународните вредности на планот, 
YSM воспоставува специфични 
политики, а организациската и 
законодавната рамка ги обезбедуваат 
потребните инфраструктури и ресурси. 

Училишната и универзитетска 
федерација за спорт (SUSF) ја 
обезбедува потребната рамка за постојан 
развој, организација и ефикасно 
функционирање на училишните и 
универзитетските спортови на ниво на 
сите негови структурни и 
инфраструктурни елементи. Ја развива и 
поддржува стратегијата за организирање 
и развој на училишните и 
универзитетските спортови и ги застапува 
интересите на Министерството за 
образование во однос на националните 
спортски федерации. 

 
Воншколската училишна спортска 

активност има два аспекта:  активност со 
натпреварувачки спортови и масовна 
спортска активност. 

 
Активностите за натпреварувачки 

спортови се одвиваат во училишните 
спортски клубови кои се подредени на 
окружниот училишен инспекторат и се 
финансираат од Министерството за 
образование, а спортските натпревари се 
организираат во соработка со локалните 
специјализирани спортски клубови и во 
партнерство со SUSF и националните 
специјализирани федерации. Масовната 
спортска активност на учениците се 
одвива во здруженија на училишни 
спортови подредени на училиштето во кое 
припаѓаат и во палатите и детските 
клубови, подредени на училишните 
инспекторати на округот, а натпреварите 
се организираат во соработка со 
специјализирани спортски клубови, 
специјализирани национални федерации 
и Спортската федерација за сите. 
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Дали во вашата земја се одржуваат национални училишни шампионати во различни спортови?  
Опишете на кој начин 

Постојат две национални првенства во училишни спортови: 
a) Се организираат национални првенства на училишни спортови за ученици 

спортисти кои се активираат во училишни спортски клубови, за следниве спортови: 
биатлон, скијање, санкање, уметничка гимнастика, мечување, пинг-понг, џудо, ритмичка 
гимнастика, бејзбол, борење, пливање, борење во грчко-римски стил, атлетика, 
веслање, кајакарење, шах, тенис. 

b) Национални олимписки игри во училишни спортови се организираат за 
активирање на ученици во здруженија на училишни спортови и детски палати и детски 
клубови, за следниве спортови: петобој, кошарка, крос-кантри, мал фудбал, пинг-понг, 
ракомет, одбојка, рагби, оина, шах, пливање, ориентација, 

 
Дали училиштата од вашата земја учествуваат на европски шампионати во училишни спортови? 
Во Романија има 82 средни училишта со спортска програма. Повеќето од нив учествуваат 
на европски првенства во училишни спортови, во спортови како што се: атлетика, 
кошарка, бокс, веслање, гимнастика, борење, рагби и други. 

 
 

Дали има непрофитни организации во земјата кои работат во доменот на училишни 
спортови и ако да, за кои видови спортови се активни Опишете ги добрите практики во тој 
поглед. 

 

Обично, разни спортски клубови 
(вклучувајќи ги и клубовите за спортска 
ориентација) - како невладини 
организации, се обидуваат да го 
промовираат својот спорт преку разни 
проекти за деца и тинејџери Општо, 
спортовите кои се попопуларни во 
воншколската воспитно-образовна 
активност (т.е. оние што се предаваат во 
разни палати за деца, детски клубови 
итн.), се оние кои се вклучени и во 
училиштата. За време на Европскиот 
ден на училишни спортови, 
Федерацијата Спорт за сите ја 
промовира меѓу училиштата потребата 
за играње разни игри (не мора да значи 
дека тоа се традиционални спортски 
натпревари) и движење. (Asociaţia 
Judeţeană “Sportul pentru Toţi” Suceava, 
2019)  Одржувањето добри лични 
односи со професори по спорт е добар 
начин да се зголеми интересот за 
одреден спорт. 
За ориентација, постојат неколку 
клубови, наречени „Училиште на 
поинаков начин“, кои се вклучени во 
текот на неделата во иницирање на 
децата и тинејџерите во спортската 
ориентација и организирање на една до 
две трки во ориентација за нив, за да 
сфатат преку практична примена на 
стекнатите теоретски објаснувања. 
Мапирање на внатрешноста на 

училишните згради и околината и ставање на 
мапите на користење за учениците со цел да 
се навикнат на читање ориентација, е уште 
една добра практика. 
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Со изнајмување училишни спортски 
објекти и организирање тренинзи и 
настани после часови, различните 
спортови имаат корист од 
блискоста што децата веќе ја имаат 
со своето училиште. Родителите 
обично се повеќе склони да им 
дозволат на своите деца да 
тренираат во истото училиште каде 
што учат, тоа им дава одредена 
доверба во професионалноста на 
тренерите. Гледајќи ги спортовите 
предложени во разни регионални 
детски палати и детски клубови, 
може да се забележи дека 
фудбалот, кошарката, шахот, 
тенисот, аеробик вежбите, 
боречките вештини, пливањето, 
танцувањето се меѓу 
најпопуларните спортови ( Clubul 
Copiilor Sector1, 2020; Clubul Copiilor 
Sector 2, 2020; Palatul Copiilor Cluj, 
2020; Palatul Copiilor Iaşi, 2020; 
Palatul Copiilor Timişoara 2020; 
Palatul Copiilor Constanţa, 2020; 
Palatul Copiilor Braşov, 2020). Во 
Националната палата на децата 
лоцирана во Букурешт - главниот 
град на Романија, се промовираат 
следниве спортови: Атлетика, 
боречки вештини, бадминтон, 
танцување, фудбал, аеробик, 
ритмичка гимнастика, тенис, 
ориентација, скијање. Туристичкото 
возење велосипед е спорт поврзан 
со ориентација, што се учи во Клуж 
како воншколска активност (Palatul 
Naţional al Copiilor, 2020) 

http://www.palatulnationalalcopiilor.ro/
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Кои спортови се најпопуларни во училиштата во вашата земја и кои спортски клубови или 
училишни спортски клубови дејствуваат во училиштата?  

 
Според извештајот издаден од Euridyce објавен во 2013 година, спортските игри, 
гимнастиката и атлетиката се најчестите задолжителни активности во училиштата - 
видете слика бр. 1 1 (European Commission/ EACEA/Eurydice, 2013). 

 
 

 

 
 

Слика бр.1. Спортски активности во училиштата за време на основен циклус (ISCED 1) и среден долен 
циклус (ISCED 2) 

Извор: European Commission/ EACEA/Eurydice, 2013. 
 
 

Која е улогата на спортската ориентација во училиштата во вашата земја? Опишете ги најдобрите практики. 
Романија нема спортска ориентација како предмет што се учи во ниту едно училиште,  
како дел од наставните активности. 

 

Колкаво е учеството во различни спортски клубови на учениците на возраст од 14до18години Кое 
е нивното учество во клубови за спортска ориентација? 
Според последниот Романски спортски алманах (Ministerul Tineretului şi Sportului, 2018), има 
118 935 младинци, јуниори и кадети кои се активираат во различни спортски клубови. Од 
нив, 94 413 учествуваат во националниот спортски систем. 
Во 2019 година имаше 189 ориентирци на возраст од 14 до 19 години, кои учествуваа на 
Националното првенство за ориентација. 
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Во Романија има училишни спортски клубови во секој окружен град, Детски палати во  секој 
град со повеќе од 1 000 ученици и Детски клубови во секој град или село со помалку од 1 
000 ученици. Има еден училиштен спортски клуб со оддел за ориентација и е поврзан со 
Романската федерација за ориентација (FRO, 2020). 
Има 34 детски палати со оддели за ориентација и учествуваат во Националната школска 
олимпијада за ориентација. 5 од нив се дел од FRO. Некои од одделите за ориентација се 
комбинирани со географија, туризам или други дисциплини. Нормата за формирање оддел 
за ориентација во училишен спортски клуб или Детска палата е 90 ученици. 

 
 

Дали клубовите за спортска ориентација во земјата учествуваат во проекти за развој на спортот за 
сите и училишни спортови на владино ниво како и во европски програми? Опишете ги најдобрите 
практики. 

 
Клубот Ментор Силва имаше Еразмус+ спортска програма „Спорт во природа за сите“ 
помеѓу 2016 - 2017 година, насочена кон здружување на аматерски млади спортисти од 
повеќе европски земји за да уживаат во атрактивни трки за ориентација, мобилно 
ориентирање, штафета од мешани земји, обично ориентирање на кратки растојанија 
(Спорт во природа за сите, 2016 година). Исто така, Клубот Ментор Силва редовно 
организира локални настани и за поискусни спортисти, и за почетници и аматери, кои 
имаат широко учество во категоријата Отворено семејство, исто така благодарение на 
одличната соработка со професорот за ориентирање од Националната палата за деца. 
(Ментор Силва, 2020). Сите клубови за спортска ориентација соработуваат со локалните 
власти и училиштата при организирање на разни трки во парк; имаше и организирани трки 
за ориентација во затворени простории во училиштата, каде што учениците и тинејџерите 
учеа да навигираат користејќи мапа. Ниту еден спортски настан не може да се одржи без 
одобрение од градската администрација кога различни спортски активности, вклучително и 
ориентација, се организираат во урбаните области, парковите и околните шуми. Сепак, 
може да се забележи отвореноста на локалните власти во помагањето на организацијата 
на разни вакви настани. 

 
Која е поврзаноста помеѓу спортската ориентација и наставните предмети биологија, географија 
или други научни предмети во училиштата во земјата? Опишете на кој начин. 

 
Бидејќи ориентацијата не се учи во училиштата, не можеме да кажеме дека постои 
интердисциплинарен пристап во наставните програми во училиштата во овој поглед. 
Сепак, географијата, со тоа што ги учи децата да читаат разни мапи и да знаат за 
кардиналните точки и употребата на компас, создава услови за сфаќање на ориентацијата. 
Исто така, на часови по биологија, децата се учат дека некои растенија во шумата (како 
мов) растат претежно кон Север, дека сончогледот ја менува својата позиција според 
движењето на Сонцето итн. Во наставниот план за физика, особено во средните училишта, 
се објаснуваат електромагнетните теории, што овозможува разбирање за начинот на кој 
работи компасот. 

 
Дали има наставници во земјата кои одржуваат часови по ориентација за време на часовите по 
физичко образование? 

 
На универзитетите за физичко образование, спортската ориентација е вклучена во 
студиските програми. Значи, секој наставник по физичко образование има основно знаење 
од спортска ориентација. Сепак, дури и ако во училишната програма не е вклучена 
спортската ориентација, ако има наставници кои практикуваат спортска ориентација, би 
можеле, по избор, да одржуваат часови по ориентација. 

 
Опишете ги најдобрите практики со ученици за учество на клубови за спортска ориентација во 
првенства или други добри спортски иницијативи. 

 
Бидејќи сите спортисти на возраст од 14 до 18 години се ученици, FRO го подготвува 
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календарот на натпревари, така што националните шампионати не се преклопуваат со 
важни училишни активности, како што се училишни испити, училишни тестови и училишни 
олимписки игри. (FRO, 2020) 
Во Романија, во сите клубови или спортски здруженија што ги посетуваат ученици, 
активноста за спортска ориентација ја координираат тренери кои ги придружуваат 
учениците на натпревари. 
Некои спортски клубови имаат буџет и плаќаат за трошоци за учество, а други клубови ги  
подмируваат трошоците делумно, а други воопшто немаат буџет, па трошоците ги сносат  
семејствата на спортистите. 
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Која е поддршката на заедницата или локалната власт за училиштата и спортските клубови во 
однос на нивните вообичаени спортски практики, доколку ги има? Опишете на кој начин. 

 

Окружните дирекции за спорт и млади, 
согласно со општината Букурешт, 
соработуваат со локалните власти во 
организирање и промовирање на 
спортски активности. Организацијата, 
функционирањето и доделените 
овластувања на окружните дирекции за 
млади и спорт, согласно со општината 
Букурешт, се утврдени со регулатива 
изработена од Министерството за млади 
и спорт. Окружните дирекции за млади и 
спорт, согласно со општината Букурешт, 
ги имаат следниве главни овластувања во 
областа на спортот: 

 

a) да водат евиденција за спортските 
структури во округот, со нивно 
регистрирање во Регистарот на спортови; 
b) да дистрибуираат, врз основа на 
договор, субвенции за програмите на 
спортските клубови лоцирани во 
соодветниот административно-
територијален радиус, доделени од 
специјализираното централно тело на 
јавната управа за спорт; 

 
c) да соработуваат со локалните совети со 
цел ефикасно искористување на 
субвенциите доделени од 

локални буџети за активности за 
натпреварувачки спортови на 
територијата; 
d) да ги разработуваат и спроведуваат, во 
соработка со локалните власти, 
плановите за изградба и унапредување на 
спортските бази и инсталации, со цел 
развој на спортот воопшто и на 
активностите за натпреварувачки 
спортови на територијата; да 
субвенционираат некои специјални 
програми за спортисти, делови или 
тимови од административно-
територијалната област; 
e) да соработуваат со училишните 
инспекторати, образовните единици и со 
високообразовните институции за 
организација и развој на училишните и 
универзитетските спортови, како и за 
формирање и усовршување на стручното 
оспособување на спортските инструктори; 
f) да иницираат неопходни мерки за 
спречување на насилство на спортски 
настани организирани во нивната 
територијална област, како и допинг во 
спортот; 
g) да го поддржуваат со материјални и 
финансиски средства практикувањето на 
спорт за сите; 
h) да насочуваат и контролираат од 
техничко-методолошка и специјализирана 
гледна точка на спортските структури во 
округот. (Parlamentul României, 2000.) 
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 Истражување КОМПАС Извештај 1 - Естонија 

Најдобри практики за интегрирање на часови за спорт во национални и европски 
училишни воншколски програми, користејќи ја вредноста на спортот како едукативна 
алатка; 

Генерално резиме 

 
Како резултат на истражувањето, може да се каже дека естонскиот образовен систем и 
локалните самоуправи го завршија својот дел од работата да ги охрабрат младите да 
учествуваат во разни активности. Како што поддршката за учениците поминува низ 
окрузите и градските власти, а во моментот има поголема мобилност на учениците по 
затворањето на малите училишта, има случаи кога поддршката за воншколски 
активности не може да се овозможи за ученик што патува во друг град, бидејќи тој или 
таа живее во друга општина. 

 
Спортската ориентација одамна се почитува во Естонија, а особено во помалите 
училишта и окрузи во Јужна Естонија, поради нејзината тесна поврзаност со природната 
средина. Ориентацијата исто така е дел од наставната програма за основно училиште и 
средно училиште, што значи дека треба да се практикува на часови по физичко 
образование. Како и да е, реалноста е дека наставниците сметаат  дека немаат доволно 
обука и за ова е потребно дополнително време, затоа се практикува во помалку часови 
отколку што е предложено. 

 

Претходни сознанија 

 
Целта на истражувањето беше, најпрво, да се утврди кои се тековните карактеристики 
на спортската политика во Естонија во однос на интеграцијата на спортот во наставната 
програма на училиштата и дополнителните наставни програми. Второ, каква е улогата 
на државата и на локалните власти во унапредувањето на спортското учество. Трето, 
да разбереме какви се ставовите на невладините спортски организации во врска со 
процесот на спортска политика во врска со средните училишта и нивната улога во нив. 
Понатаму, да се знае кој одлучува за образовната програма на средните училишта во 
ЕУ и која е вистинската целна група што треба да се постигне со активностите на 
КОМПАС со цел да се обезбеди одржливост на проектот. На крај, имавме за цел да 
утврдиме кои спортски програми и иницијативи постојат во дополнителните наставни 
програми на средните училишта на ЕУ и како се оценуваат? Предлози за подобра 
интеграција на спортот во училишните програми и соработка на спортски клуб-
заедница. 

 

Метод на истражување  

 
Анкетата беше спроведена преку телефонски интервјуа, поради фактот што интервјуата 
лице в лице не беа можни, а одговорите беа нашироко образложени, со што заклучивме 
дека целната група повеќе сака да разговара за темите отколку да пишува долги 
одговори. 
Списокот на потенцијални кандидати за интервју е утврден преку интернет пребарување 
во области како што се лица одговорни за спорт и активност во локалната самоуправа, 
невладини организации, наставници по физичко образование и директори на училишта 
и раководители и инструктори на спортски институции. 

 
За време на интервјуто беа поставени сите или избор на следниве прашања: 
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1. Која е правната основа во земјата во врска со училишниот спорт (во 

средните училишта)? Опишете ги актуелните правни акти и документи што 
се во сила во врска со училишните спортови како воншколска активност. 

2. Опишете ја врската на Владата, како на пример, Министерството за спорт, и 
заедниците, со училишните спортови како воншколска активност. 

3. Дали во земјата се одржуваат национални училишни шампионати во различни спортови?  Објаснете. 
 

4. Дали училиштата од земјата учествуваат на европски шампионати во училишни 
спортови? Опишете за кои првенства станува збор. 

5. Дали има непрофитни организации во земјата кои работат во доменот на училишни 
спортови и ако да, за кои видови спортови се активни. Опишете ги добрите 
практики во тој поглед. 

6. Која е поддршката на заедницата или локалната власт за училиштата и 
спортските клубови во однос на нивните вообичаени спортски практики, 
доколку ги има? Опишете на кој начин. 

7. Кои спортови се најпопуларни во училиштата и спортските клубови во земјата? 
Како спортските клубови соработуваат со училиштата? 

8. Која е улогата на спортската ориентација во училиштата во земјата? Опишете ги најдобрите 
практики. 

9. Колкаво е учеството во различни спортски клубови на учениците на возраст од 14 до 18 години? 
Кое е нивното учество во клубови за спортска ориентација? 

10. Дали клубовите за спортска ориентација во земјата учествуваат во проекти за развој 
на спортот за сите и училишни спортови на владино ниво како и во европски 
програми? Опишете ги најдобрите практики. 

11. Која е поврзаноста помеѓу спортската ориентација и наставните предмети 
биологија, географија или други научни предмети во училиштата во земјата? 
Опишете на кој начин. 

12. Дали има наставници во земјата кои одржуваат часови по ориентација за време на 
часовите по физичко образование? 

13. Опишете ги најдобрите практики со ученици за учество на клубови за спортска 
ориентација во првенства или други добри спортски иницијативи. 

 

Резултати од истражувањето 

 
Резултатите ќе бидат поделени по теми и податоците од истражувањето и одговорите на 
учесниците во интервјуата ќе бидат 
соодветно собрани и категоризирани. 

 
Правни основи во врска со училишниот спорт  

Сите преземени акти треба да се усогласени со Законот за основни училишта и за 
средни училишта (https: // www.riigiteataja.ee/akt/13332410) со кој се утврдуваат основите 
на организацијата на студијата, правата и обврските на ученикот и родителот или 
старателот на ученикот, правата и обврските на училишниот персонал, основите на 
одржување и финансирање на училиштата и основите на државниот надзор над 
училишните наставни и воспитни активности. 

 
Во Естонија основното училиште е од прво до деветто одделение, со ученици на 
возраст од 7-16 години. Средното училиште се смета за 10-12 одделение и има ученици 
кои главно се на возраст од 17-19 години. 

 
Преку наставата по физичко образование, се бара до крајот на основното училиште ученикот: 
1) да ја разбира важноста на физичката активност за неговото здравје и способност 
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за работа и неопходноста од редовна физичка активност; 
2) да сака да биде здрав и издржлив; 
3) да поседува основни знаења и вештини со цел да вежба движење независно во 
затворен простор и на отворено. 
4) да се движи/спортува во согласност со безбедносните и хигиенските барања и да 
знае како да се однесува кога се занимава со спорт 
во потенцијално опасни ситуации; 

5) да ужива во вежбање/спортување и да е подготвен е да научи нови вештини за движење и  вежбање, 
да вежба самостојно; 
6) да ги знае принципите на фер-игра, да е подготвен е да соработува и да се 
движи/спортува почитувајќи ги неговите / нејзините врсници, 
да ги следи договорените правила/прописи на натпреварување и одржување на животната средина;  
7) да стекне техники за спорт/спортови вклучени во наставната програма за основни училишта; 
8) да ја следи својата физичка состојба, да знае како да ја подобри својата способност 
за работа со редовно тренирање; 
9) да е заинтересиран за спортски, движечки и танцувачки настани што се случуваат во Естонија и 

во светот; 
10) да ја вреднува традицијата на естонските фестивали за танц. 

 

Еден средношколски матурант : 
1) да го цени животот и ја разбира важноста на физичката активност за здравјето 
на луѓето и ужива во вежбање/спортување; 
2) да има знаења, вештини и искуство во изведување вежби/спортување, 
независно и во услови на отворено 
3) да се движи/спортува во согласност со безбедносните и хигиенските правила и 
да знае како да се однесува кога се занимава со спорт 
во опасни ситуации што можат да се појават за време на спортот; 
4) да умее објективно да го процени нивото на неговите физички способности и да 
употреби соодветни средства и методи за нивен развој; 
5) да се движи/спортува почитувајќи ги неговите/нејзините врсници и зачувување на животната 

средина; 
6) да е кооперативен, способен е да ги поучува своите придружници во 
изведување едноставни физички вежби; 
7) да е заинтересиран за спортски, движечки и танцувачки настани што се случуваат во Естонија и 

во светот; 
8) да има познавање на историјата на развојот на физичката култура во 
Естонија и во светот, ја разбира улогата на физичката култура во денешното 
општество. 

 

За време на основното училиште, 
главните области на наставната 
програма за физичко образование на 
основните училишта вклучуваат шест 
спортови: гимнастика, атлетика (трчање, 
скокање и фрлање како главни начини 
на учење во резултатите и содржината 
на учење од прво ниво), вежби и 
спортски игри (кошарка, одбојка и 
фудбал - училиштето е должно да 
предава две од нив), танц, зимски 
области (скијање и лизгање - 
училиштето има должност да предава 
една од нив) и ориентација. На ниво од 
1 или 2 на училиште, учениците одат на 
основен курс за часови по пливање. 

Познавањето на спортот и вежбањето 
спортови се пренесува на часови по физичко 
образование во практични активности и/или 
со насочување на учениците кон независно 
(воншколско) учење. 
За време на средното училиште, 
задолжителните часови по физичко 
образование вклучуваат гимнастика, 
атлетика, спорт (кошарка, одбојка и фудбал - 
училиштето е должно да предава два од нив), 
танцово движење, ориентација и зимски 
спортови (скијање и лизгање - училиштето е  
должно да предава еден од нив). 
Познавањето на движењето/спортот и 
нивните активности, вклучително и спортска 
историја, култура на движење, планирање 
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вежби, самоконтрола и сл., се 
пренесува на практична настава за 
време на активноста и со насочување 
на учениците кон независно 
(воншколско) учење. 
 

Директорот на училиштето 
објаснува дека тие имаат различна 
тема секој месец во врска со 
вежбање и спорт: „Септември беше месец на велосипедизам, многу возевме велосипеди и разговаравме за правилата и барањата за 

безбедност. Октомври го посветивме на 
атлетиката и отидовме на блискиот 
стадион за трчање и скок во далечина. 
Ноември беше за игри со топка, се 
запознавме со игри со топка и вежбавме 
техники на фрлање. Темата на 
декември беше шах, дама и загатки 
воопшто. Во јануари скијавме и 
санкавме. Бидејќи нашата позната крос-
кантри скијачка Кели Силдару беше 
многу успешна на натпреварите во 
јануари, добро беше да им се даде  
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Пример на нејзините деца. На пример, 
во февруари изведувавме спортови на 
мраз. Бидејќи во близина немаме 
лизгалиште, отидовме на уметничко 
лизгање. Спортовите во март беа 
гимнастика и танц. Учениците сакаат да танцуваат, но вежбите за кои е потребна координација се тешки за нив. Навиките 
за движење кај децата се променија, 
има повеќе простории. Има помалку 
вртење 

 

и искачување на отворено, а со тоа и 
вежбите на ѕид за качување и со јаже се 
тешки за повеќето деца. Во април, 
тренер во блискиот центар за голф 
отиде да ги учи учениците мини голф и 
организираше одлични игри и 
натпревари. Во мај, учениците поминаа 
курсеви за пливање“. 

 

Дополнителни активности 
 
 

Во Талин, информациите за школите 
за хоби, спортски клубови, младински 
центри и групи за хоби и тренирање 
беа собрани преку електронскиот 
водич за хоби „Just Look“. Водичот собира информации за скоро 200 различни хобија и тренинзи во Талин и околината. Хоби школите и активности 
лесно можат да се најдат по области. 
Претставени се разни спортови, од 
таеквондо и таи чи до фудбал и 
кошарка. Покрај тоа, водичот нуди 
хобија во полето на уметност, рачни 
изработки, општа култура, музика, 
песна и танц. 
Слични водичи и информации се 
собираат во секоја земја за да се 
обезбеди дека секое дете ќе најде 
соодветна хоби група за себе. 

 
Образованието за хоби се стекнува во 
училиштата за хоби врз основа на 
наставната програма и е регулирано 
со Законот за хоби школи. Според 
податоците на образовниот 
информативен систем, при што 
истражувани се 2017/2018 година, 
72.981 млади луѓе биле во хоби школи, 
односно 27% од сите на возраст од 7–
26 години. Споредбата по окрузи 
покажува дека младите учествувале 
најмногу во образованието за хоби во 
округот Харџу (31%), Тарту 

округ (30%) и округ Парну (28%) и 
најмалку во округот Валга (12%), 
округот Јагева (14%) и округот Лоне-
Виру (15%), што дава индикација за 
достапноста на хоби школите и 
географски, и економски. Активноста 
на учество на момчиња и девојчиња во 
образованието за хобија беше 
прилично слична низ цела Естонија: 
25% од момчињата и 28% од 
девојчињата посетувале хоби школи. 
Од нив, 17% биле вклучени во спортот 
во хоби школите. 

 
За разлика од образованието стекнато 
во хоби школата, хоби активностите не 
мора да се засноваат на наставната 
програма и често се одвиваат надвор 
од хоби школите. Училиштата за 
општо образование се важни за 
учеството на младите во хобија и тие 
имаат поголема улога, особено за 
помладите и учениците од рурални 
средини, за кои хоби школите се 
подостапни. Според податоците на 
образовниот информативен систем, 
при што истражувани се 2017/2018 
година, имало 78 063 ученици во 
училиштата за општо образование во 
учебната година, односно нешто 
повеќе од половина (52%) од 
учениците, од кои 17% биле вклучени 
во спорт. 
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Владина поддршка за дополнителни активности 
 
 

Од 2017 година, Естонија има измена и 
дополнување на Законот за младинска 
работа, Законот за приватни училишта и 
Законот за хоби школи, што создаде 
основа за дополнителна државна 
поддршка за образование и активности за 
хоби за млади, така што повеќе млади 
луѓе ќе имаат пристап до хоби. Целта на дополнителната државна поддршка е да се подобри достапноста на хоби едукација и активности и да им се понудат на младите луѓе поразновидни можности за учество. Износот на 
дополнителната финансиска помош за 
руралните општини и градовите се 
пресметува врз основа на компоненти 
како што се бројот на млади, бројот на 
млади лица со попреченост, бројот на 
млади на возраст од 7- 19 години, 
финансискиот капацитет на локалното 
население владата и регионалната 
достапност на хоби едукација и 
активности. 
Законот предвидува руралните општини и 
градовите да изготват план за употреба 
на дополнителна поддршка, во кој е 
утврден бројот на уникатни млади луѓе и 
можностите за 7-19 годишна возраст кои 
учествуваат во хоби едукација и 
активности, ги опишува проблематичните 
области и активностите за нивно 
решавање . Резултатите од 
спроведувањето на планот се 
презентираат годишно. 
Поддршката доделена на локалните 
самоуправи е дел од вкупното 
национално дополнително финансирање 
за хоби едукација и хоби активности, 
сочинувајќи 95% од него. Вториот дел од 
дополнителната државна поддршка е 
наменет за унапредување на соработката 
меѓу локалните самоуправи, 

 
советување за подготовка на планови и 
понатамошно следење. Третиот дел е 
поддршка на репрезентативни здруженија 
на хоби области за подобрување на 
квалитетот на хоби областите, на пример, 
развој на методологии, обука и 
олеснување на вмрежувањето и 
размената на информации. 

 

Специјалист за здравствена заштита во 
локалната заедница објаснува дека 
нивната мисија е да вклучат што е можно 
повеќе ученици во воншколските 
активности, бидејќи расте недостатокот 
на активен животен стил и дебелина кај 
децата и учениците. Отворен проблем се 
јавува што многу помали училишта се 
затворени, учениците посетуваат 
училиште во градот во кој работат 
нивните родители, ова значи дека 
ученикот треба да биде поддржан од 
окружната, а не од градската управа. 
Така, не можеме да обезбедиме 
поддршка за тие ученици и тие треба да 
аплицираат за тоа во нивната заедница. 

Локален инструктор за одбојка вели дека 
според него има повеќе помлади ученици 
кои активно се занимаваат со спорт и 
хоби, но како што се зголемуваат 
школските обврски, а исто така и 
пријателите стануваат поголем дел од 
нивниот живот, кај тинејџерите има 
помалку чувство на должност да се 
вклучат во тренинзи. Во исто време, има 
многу во оваа возрасна група кои 
тренингот го сфаќаат многу сериозно и 
сакаат да го прават тоа на врвно ниво и 
да работат напорно за тоа. Иако во 
Естонија нема стипендии засновани на 
спортски достигнувања, како во САД, 
многу е охрабрувачки да се види дека 
учениците се подготвени да вложат толку 
многу време и енергија. 
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Естонската асоцијација за училишни 
спортови е доброволна асоцијација која 
работи во јавен интерес и за 
добротворни цели, чии цели и главни 
активности се насочени кон развој на 
училишните спортови во Естонија. 
Ги обединува спортските клубови на 
училиштата за општо образование и 
другите здруженија за училишен спорт 
во Естонија, преку здруженија на 
училишни спортови или спортски 
федерации на градови и окрузи, за 
заеднички активности, промоција на 
училишен спорт и координација на 
сродни активности. Унијата ги дефинира 
училишните спортови како 

  НВО   

спортски активности на училиште, 
меѓуучилишни натпревари и други 
спортски настани што се одвиваат во 
форма и со поддршка на училишните 
власти и служат за образовните цели на 
учениците. Целите на активностите на 
Унијата се промовирање на спортски 
стил на живот на ниво на извонредност, 
натпреварување и аматерски спортови 
кај младите кои учат преку развој на 
училишни спортови. 
Тие исто така имаат програма за 
интерактивно учење на следниве теми: 
пливање, фудбал, 
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одбојка, атлетика, здрава исхрана и 
кошарка. 

 
Здружението за физичко образование 
на Естонија (EKKL) е добротворно 
доброволно здружение кое работи како 
непрофитно здружение од јавен 
интерес, чија цел е да придонесе за 
развој на физичко образование и спорт 
и да ги обедини наставниците по 
физичко образование, спортските 
специјалисти и љубителите на спортот 
во Република Естонија. 
Главната цел на EKKL е да го зголеми 
значењето на физичкото образование 
како предмет. Промовирање на здрав 
начин на живот кај учениците и нивните 
родители. Физичката активност е една 
од најважните основи во секојдневниот 
живот на една личност. Поблиска 
соработка со Министерството за 
одбрана за решавање на прашања 
поврзани со образованието за 
национална одбрана, како и 
зголемување на физичкиот капацитет на 
младите мажи, бидејќи младите мажи 
кои влегуваат во армијата денес имаат 
многу слаби физички способности. Со 
цел здравиот начин на живот да се 
вкорени што е можно порано, треба да 
се посвети поголемо внимание на 
интерната обука 

 

на наставниците во основно и средно 
училиште. Да се прошират надворешните односи и да им се понудат на членовите на EKKL можностите за самоподобрување од меѓународните професионални настани. Да се продолжи веќе 
воспоставената традиција на 
организирање меѓународни летни 
курсеви и конференции. EKKL учествува 
во развој и дополнување на делот за 
наставно-правна програма и 
соодветните наставни програми 
засновани врз основа на традиции и 
практики, препораки на меѓународни 
организации во областа на физичкото 
образование. EKKL соработува на три 
нивоа: со државниот образовен систем 
(Ministry of Science and Education, 
Innove, University of Tartu Movement 
Laboratory), со членови на EKKL 
(наставници) и со приватниот сектор. 

 
Покрај тоа, постојат синдикати со 
седиште во заедницата во скоро секој 
округ кои ги собираат сите настани 
поврзани со спортот и хоби клубовите 
под нив. Исто така, постојат национални 
сојузи за секој спорт, на пример, 
веслање, гимнастика, возење ролери, 
танцување итн. 

 

Најпопуларни спортски области 

Несомнено, спортските игри избиваат на прво место меѓу преференциите за хоби.  
Најчесто се бираат одбојка, кошарка и фудбал. По нив следат танцување, музика, атлетика 

и скијање. 
 

Наставниците по физичко образование велат дека игрите со топка се многу популарни. 
На часовите во основно училиште уште се игра доџбол. Популарноста на фудбалот е во 
пораст. Многу луѓе одат на спортски натпревари. Не е познато дали ова се должи на 
лошите зими или снемуваат одлични примери, но за жал скијањето покажува тренд на 
опаѓање. 

 

Локален инструктор за одбојка објаснува дека натпреварувањето развива дисциплина, 
чувство на должност, можност да се земат предвид другите, но има деца кои со 
задоволство спортуваат, но не сакаат да се натпреваруваат. Не мора да се 
натпреварувате секојпат, пак можете да имате фиизчка активност, да играте 
авантуристички игри и да пешачите. Важно е исто така да се движите и надвор од 
тренинзите. 
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Спортска ориентација 

 

Во Естонија има повеќе од десетина 
клубови за ориентација кои главно се 
категоризирани според локацијата. На 
веб-страниците за ориентација тие исто 
така предлагаат некои онлајн игри за да 
се подобрат во тоа (на пр.,  
http://mobo.osport.ee,  
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.ht
m  l etc.) 

 Направена е програма за предавање ориентација на училиште, бидејќи беше дел од официјалната наставна програма. 
Наставната програма се состои од 
методологија, како да се регулира 
тешкотијата на патеката, како да се 
избере место, како да се прочита мапа и 
различни типови ориентација. 
Една студија направена во 2015 година 
покажува дека две четвртини од 
наставниците по физичко образование 
кои учествуваат во истражувањето 
одржуваат часови за ориентација каде 
што е можно. Обемот на часовите е 
помал од она што предвидува 
наставната програма. Наставниците не 
ги запознале учениците со мобилна 
ориентација. Тренинзите насочени кон 
мобилна ориентација и игри/софтвер за 
ориентација преку мобилен телефон се 
на врвот на листите на интереси. 
Наставниците признаа дека имаат 
потреба од интерна обука и за развој на 
теоретски, и на практични вештини. 
Очигледно е дека наставниците кои 
имаат повеќе претходно искуство со овој 
спорт обезбедуваат повеќе часови за 
ориентација. 

 
Најголемата аматерска спортска серија 
во Естонија е деновите на ориентација 
што се одржуваат низ цела Естонија од 
април до октомври. Естонците се 
заинтересирани за ориентација, а тоа го 
покажува и фактот дека Европското 
првенство се одржа во Отепа во 2006 
година и требаше да се одржи во 
Раквере во 2020 година, како 
единствена земја во која двапати се 
одржуваа игри од почетокот на 2000 
година. 
Здравствениот специјалист од 
локалната заедница посочи дека 

недостатокот на практично искуство во 
ориентација главно ја попречува наставата за 
ориентација, иако е дел од наставната 
програма. Во исто време, недостатокот на 
практичното искуство ги спречува 
учениците да планираат патека на  
ориентација според нивните 
способности и поставување  
контролни пунктови на околината. 

 

Наставникот по физичко образование 
забележал дека имал потешкотии во 
читањето на мапата со теренот, како и 
со компасот, а не сите негови колеги 
имаат мотивација да предаваат 
ориентација. Имено, планирањето 
патеки и поставувањето контролни 
пунктови во околината одзема многу 
дополнително време. Има и малициозни 
ученици или луѓе кои се движат по 
улиците, и ги преместуваат контролните 
пунктови. 

 

Друг наставник истакна дека учениците 
ќе бидат позаинтересирани за тренинзи 
за воведување игри за ориентација и 
ориентација на мобилни 
компјутери/компјутерски програми, но за 
ова е потребно и дополнително време за 
да се запознаат со компјутерот, а тоа не 
кореспондира со наставната програма, 
иако може да биде поврзано со друг 
предмет , како што се биологија, 
информатика или географија. На прашањето од директорот на училиштето, таа рече дека собраќајот на улиците во близина на училиштето се смета за премногу опасен и затоа ориентацијата не може да се изведе во градското подрачје со ученици. За блиски 
шумски патеки би било потребно да се 
ажурираат мапите за ориентација, 
бидејќи тие не одговараат на реалната 
слика. Исто така, учениците и нивните 
родители се чини дека се плашат од 
крлежи. 
Во врска со поврзаноста со другите 
предмети, таа секако ги охрабрува 
наставниците да соработуваат, но не 
може да ја направи задолжителна. 
Естонската наставна програма за 
образование е веќе кохерентна, но секој 
наставник има право да направи избор 
на што ќе посвети поголемо внимание, 

http://mobo.osport.ee/
http://mobo.osport.ee/
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.html
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.html
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.html
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.html
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под условсите цели да се 
исполнети. Исто така, 
вообичаено е наставниците со 
поблиска комуникација да 
прават заеднички проекти и да 

комуницираат едни со други за да ги 
поддржат другите предмети. Ова е 
нешто кон што се стремиме како 
училишно семејство, но не можеме да 
натераме никого насила. 
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Додатоци 

Овозможува придружен материјал, вклучувајќи го истражувањето и 
поимник на термини.  
Upper Secondary School National Curriculum: 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/2925/13275405.pdf 
 
Национална наставна програма за основно образование: 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4018/141m%20lisa8.pdf  
 
Estonian regional development. 2018.  
 
Youth in Estonia: https://www.stat.ee/publication-download-
pdf?publication_id=44736  
 
Orientation lessons learning environment and methodology 
 
http://oppekava.innove.ee/wp-
content/uploads/sites/6/2017/01/Orienteerumistundide_õpikeskkond_ja_lä
biviimise_metoodika.pdf 
 
  

 

Summer season competition list by the Estonian Physical Education Association.  
 

 

 

 

http://www.riigiteataja.ee/akt/13332410)
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4018/141m%20lisa8.pdf
http://www.stat.ee/publication-download-
http://www.stat.ee/publication-download-
http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2017/01/Orienteerumistundide_�pikeskkond_ja_l�biviimise_metoodika.pdf
http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2017/01/Orienteerumistundide_�pikeskkond_ja_l�biviimise_metoodika.pdf
http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2017/01/Orienteerumistundide_�pikeskkond_ja_l�biviimise_metoodika.pdf
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 Износот на пари дистрибуирани во Естонија за дополнителни наставни активности во 2017-2018 година  
 

 

 

 

 

КОМПАС Истражување 1 Извештај  - БУГАРИЈА 

Која е правната основа во земјата во врска со училишниот спорт (во средните училишта)?  Опишете 
ги актуелните правни акти и документи што се во сила во врска со училишните спортови како 
воншколска активност.. 

 

Законските акти што ги регулираат физичкото образование и спортот на училиште се: 
- Закон за физичко образование и спорт (PESA), 
- Закон за предучилишно и училишно образование (PSe) и  
- Подзаконските акти за нивно спроведување. 

 

Со стапувањето во сила на новиот Закон за 
физичко образование и спорт, спортските 
активности во училиштата кои се надвор од 
оние вклучени во наставната програма беа 
регулирани со нова уредба на министерот 
за млади и спорт и министерот за 
образование и наука. 

 

Според чл. 55 од PESA, училиштата и 
центрите за поддршка за личен развој 
обезбедуваат услови за спортски 
активности на деца / ученици надвор од 
наставната програма, бидејќи спортската 
активност е организирана преку спортски 
федерации и нивни членови, училишта и 
центри за поддршка на личен развој. 

Според став. 3 од истиот член, условите и 
редоследот за организирање и вршење на обука 
и натпреварувачка активност на децата надвор 
од наставната програма се утврдуваат со 
уредба на министерот за образование и наука и 
министерот за млади и спорт. 

 

Согласно законската делегација, беше издаден 
Правилник № 24 од 5 ноември 2019 година за 
условите за организирање и спроведување 
активности за обука и натпреварување на деца 
и ученици надвор од наставната програма, со кој 
се регулираат односите и активностите во врска 
со организирање и спроведување на 
воннаставна обука и натпреварувачки 
активности на децата во училишниот образовен 
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систем. 
 

Уредбата ги дефинира институциите и 
спортските организации кои создаваат 
услови за активности за тренинг и 
натпреварување, барањата што треба да 
ги исполнуваат педагошки специјалисти, 
како и главните цели на активности за 
обука и натпреварување поврзани со 
промовирање на децата и учениците кон 
здрав начин на живот. и редовни спортски 
активности. 

Условите и редоследот за организирање и 
спроведување на активност за обука на 
децата и учениците се регулирани, бидејќи 
опсегот на активноста за обука вклучува 
активности по вид на спорт, други спортски 
и спортско-туристички активности, 
организирани од училиштата и центрите. 
Децата и учениците (за малолетници од 
нивните родители) имаат право на избор на 
тренинг активности. Поставено е барање за 
подготовка на распоред за спроведување 
активности за обука, регулиран е бројот на 
деца и ученици во групите за различни 
активности, местото на одржување и 
барањата за педагошките специјалисти кои 
ги извршуваат активностите. 

 

Со уредбата се уредуваат и условите и 
редоследот за организирање и 
спроведување на натпреварувачки 
активности, давајќи им право на 
училиштата, центрите, лиценцираните 
спортски федерации и на спортските 
клубови членки да ги организираат овие 
натпревари. Се утврдуваат местата каде 
што може да се спроведе натпреварувачка 
активност - училиштата, центрите или на 
спортски места надвор од нивната 
територија, како и постапката за 
одобрување и објавување на спортските 
календари на институциите и 
организациите врз основа на кои активност 
е организирана и спроведена. 

 

Во согласност со барањата на новиот 
PESA, Уредбата го регулира начинот на 
основање во училиштата на еден или 
повеќе  училишни спортски тимови  по 
видови на спортови од ученици на слична 
возраст и одделенија. Предвидено е 
училишниот спортски тим да биде 
организиран од наставник по физичко 
образование и спорт од соодветното 
училиште и / или спортски тренер по 
согласност на директорот. Оваа 
регулаторна можност создава реални 
услови за воспоставување ефективни 
партнерства помеѓу спортски клубови и 
училишта. Се утврдуваат 
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неопходните елементи за составот и 
активноста на тимот, како и неговите 
специфични функции. 

 
Во врска со организацијата и одржувањето 
на Училишните игри вклучени во 
Спортскиот календар на Министерството за 
образование и наука, предвидено е 
одобрување на правила, бидејќи 
предлозите за правила се изготвени и 
доставени до Министерството за млади и 
спорт од соодветните лиценцирани 
спортски федерации. Предлог-уредбата 
предвидува назначување на експертска 
комисија за разгледување на предлозите и 
подготовка на конечен нацрт-правилник 
што ќе го достави на одобрување 
министерот за млади и спорт по 
консултација со министерот за 
образование и наука. 

 

Уредбата ги регулира условите за 
финансирање на натпреварите во 
училишните игри, бидејќи финансирањето 
доаѓа од буџетите на Министерството за 
млади и спорт и Министерството за 
образование и наука и се спроведува во 
согласност со финансиските планови - 
составен дел од правила. Општините и 
лиценцираните спортски федерации врз 
основа на финансиските услови утврдени 
во правилата ги спроведуваат градските, 
регионалните и зонските игри. 

 

Покрај финансирањето на активностите за 
обука и натпреварување, Уредбата 
предвидува финансирање на национални и 
меѓународни програми и проекти. 

 

Опишете ја врската на Владата, како на пример, Министерството за спорт, и заедниците, со 
училишните спортови како воншколска активност.  

 
Како резултат на плодната соработка 
помеѓу двете министерства, новиот Закон 
за предучилишно и училишно образование 
ја одрази водечката улога на 
Министерството за млади и спорт (MYS) во 
врска со училишниот спорт 
- часот за спортски активности стана дел 
од задолжителното училишно време 
вклучено во наставната програма. 
Создадена е можност, овој час спорт да го 
водат педагошки специјалисти со стручна 
квалификација „спортски тренер“, додека 
вообичаените спортски активности се 
спроведуваат во сите фази и нивоа на 
средно образование од страна на 
педагошки специјалисти со стекнати 
стручни квалификации „наставник по 
физичко образование и спорт ". Овие мерки 
се ефикасна алатка за поддршка на 
мотивацијата на учениците за здрав начин 
на живот, како и за спречување на 
зависности и агресивно однесување. 

 

Еден од приодите за привлекување 
ученици кон спортот и зголемување на 
нивната мотивација за спортски 
перформанси се мерките за заштита на 
талентирани и извонредни деца од областа 
на спортот. Откривањето, насочувањето и 
задржувањето на талентираните ученици 
во спортот се водечки фактори за 
формирање позитивни примери за децата 
и младите. Истакнати спортисти од сите 

возрасти се модели на толерантно однесување, 
модели кои помагаат во градењето на 
вредносниот систем на адолесцентите. Во овој 
поглед, стимулацијата на истакнати спортисти 
може да послужи како алатка за привлекување 
на учениците кон спортски активности, 
вклучително и оние од ранливи социјални групи 
и деца во ризик. Секоја година, министерот за 
култура, министерот за млади 
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и спорт и министерот за образование 
и наука заеднички развиваат програма 
за мерки за заштита на надарени деца 
од државни, општински и приватни 
училишта, која вклучува национални и 
меѓународни натпревари, настани и 
натпревари од областа на уметноста, 
науката и спортот. Секоја година, во 
рамките на програмата, MYS 
обезбедува финансиски стимулации 
преку стипендии за студенти за 
поддршка на развојот на нивниот 
спортски талент. Финансиските 
средства за стипендирање од областа 
на спортот во државните спортски 
училишта, сите општински и приватни 
училишта се обезбедени според 
предлог на министерот за млади и 
спорт. 

 

Со оглед на тоа што образовните 
институции имаат клучна улога во 

промовирање на физичка активност и 
поддршка на здрав начин на живот кај 
учениците, обезбедувањето модерна 
спортска база во нив е можност да се 
спречи агресијата, лошите навики и 
неповолните трендови во здравјето, 
здравјето. MYS започна процес за 
собирање податоци за достапноста на 
спортски објекти во затворено во 
училиштата низ целата земја. Во врска со 
ова, по спроведувањето на потребната 
координација, Националниот институт за 
статистика во 2018 година спроведе пилот-
студија за постоење затворени спортски 
објекти во бугарските училишта и градинки 
со цел да се испланираат акциите и да 
одреди кои региони имаат приоритет. 
Достапните податоци и информации беа 
алатка за утврдување на точни критериуми 
во спроведувањето на политиката за 
изградба на нови спортски објекти во 
затворено во образовните 
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институции, во кои нема или во кои се 
одржува настава во објекти прилагодени за 
спорт. Ова е поврзано со спроведувањето 
на Програмата за управување на 
бугарската влада за периодот 2017-2021 
година. 

 

Со цел да се регулираат и обезбедат 
добрите практики на општините во врска со 
воспоставени ефективни партнерства со 
спортски клубови за спроведување на 
воннаставни спортски активности, MYS ги 
истражува можностите за обезбедување на 
овие активности, кои во моментов се вршат 
главно доброволно. Во врска со ова, 
подготвен е мотивациски предлог и тој е 
вклучен во нацрт 

 

оперативна програма „Наука и 
образование“ 2021-2027 во врска со 
следниве активности: Обезбедување на 
тренерски кадар во училиштата за 
спроведување тренинг сесии за спортски и 
воннаставни спортски активности со 
назначување тренери во општините за 
одржување на часовите според распоредот 
во јавните училишта. 
Со цел да се докаже потребата од 
спроведување на оваа политика, MYS 
спроведе функционална „Анализа на 
државната политика во областа на спортот 
за подобрување на физичката активност на 
учениците и младите и алатки за нејзино 
спроведување“, финансирана од 
Националната оперативна програма  Добро 
управување . 

 

Дали во земјата се одржуваат национални училишни шампионати во различни спортови? Опишете на кој 
начин. 

 

 

Секоја година, министерот за образование 
и наука го одобрува Националниот 
спортски календар (NSC), кој вклучува 
значајни годишни спортски настани и 
натпревари за ученици. Значајно место во 
NSC заземаат Училишните игри, кои се 
најпопуларен настан за училишните деца и 
се главната форма на изразување во 
областа на училишниот спорт. Тие се дел 
од мерките за спроведување на 
политиката, насочени кон развој на 
интересите, способностите и потребите на 
студентите од областа на физичката 
активност, физичкото образование и 
спортот, промовирање на здрав начин на 
живот, развој и унапредување на 
спортските и техничките вештини, избор на 
спортски таленти и создавање можности за 
изразување во областа на спортот. 

 

Натпреварите на Училишните игри се 
одржуваат за ученици во три возрасни 
групи - V-VII, VIII-X и XI-XII одд., по пол и 
дисциплини на осум спортови во четири 
фази - внатрешни и општински, 
регионални, зонски 

 
и финални. Програмата на Училишните 
игри вклучува спортови предвидени во 
наставните програми за физичко 
образование и спорт за соодветните класи 
(атлетика, одбојка, кошарка, ракомет, 
фудбал, бадмингтон, пинг-понг и шах). 
Организатори на игрите се училишта, 
општини, Бугарска асоцијација на 
училиштен спорт (BASS) и нејзини членски 
спортски клубови. Финансирањето и 
координацијата се обезбедени од 
Министерството за образование и наука, 
вклучително и преку регионалните 
министерства за образование (RDE), 
Министерството за млади и спорт и 
општините. Опсегот на ученици на 
натпреварите во четирите фази на 
Училишните игри е околу 90 000 учесници. 
NSC исто така вклучува и Студентски игри 
за ученици со оштетен слух, телесен 
инвалидитет и попреченост на централниот 
нервен систем, кои се организираат и 
спроведуваат со слична координација и 
финансирање со учество на MES, MYS, 
RDE, општините и спортските организации 
кои вршат спорт за луѓе со попреченост. 
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Дали училиштата од земјата учествуваат на европски шампионати во училишни спортови? Опишете за кои 
првенства станува збор. 

 

Натпревари во училишни игри 
 

Натпреварите во рамките на училишните игри се вклучени во спортскиот календар на 
Министерството за образование и наука, опфаќаат околу 90 000 учесници годишно и се 
одржуваат во 8 спортови во три возрасни групи во четири фази: 
- општински; 
- регионални 
- зонски - опфаќаат 3-4 блиски региони; 
- финални. 

Тие се финансираат годишно од Министерството за млади и спорт со средства во износ од 
508 000 лева (околу 260 000 евра). 

 

Министерството за млади и спорт годишно го финансира учеството на Светските училишни 
игри на тимовите рангирани на првото место на националните училишни игри.  

 

Натпреварите на Училишните игри за ученици со оштетен слух, оштетен вид, телесен 
инвалидитет и повреди на централниот нервен систем се одржуваат во 11 спортови и 
опфаќаат околу 350 учесници годишно. 

 

Тие се финансираат годишно од Министерството за млади и спорт со средства во износ од 
508 000 лева (околу 260 000 евра). 

Дали има непрофитни организации во земјата кои работат во доменот на училишни спортови и 
ако да, за кои видови спортови се активни. Опишете ги добрите практики во тој поглед.  

Постојат две непрофитни организации кои се тесно поврзани со училишниот спортски домен.  

  Бугарското здружение Спорт за ученици (BASU) е доброволно здружение на спортски клубови 
и други спортски организации кои вршат активности за развој на физичкиот капацитет и 
здравјето на учениците во Република Бугарија. Претседател на Бугарското здружение Спорт 
за ученици е истакната кошаркарска репрезентативка Јулија Бојанова.  

Воспоставувањето на ваква структура во 2007 година излезе на виделина по ниското ниво 
на спортска активност во училиштата, занемарената училишна спортска инфраструктура и 
намалениот интерес за спорт кај адолесцентите. Здружението се обидува да ги врати 
децата на игралиштата со ангажирање наставници по физичко образование за да ги 
постигнат овие цели. Со финансиска поддршка на Министерството за млади и спорт, ова 
здружение има единствено право да организира национални студентски шампионати. 
Спортовите опфатени на шампионатите се главните спортови во основата - кошарка, 
одбојка, фудбал, пинг-понг, ракомет, атлетика, бадминтон, шах. 

 

Здружението на бугарски наставници по физичко образование и спорт   (ABUFVS)  е основано 
во 2014 година како независна, доброволна јавна организација со седиште во Софија, во 
согласност со одредбите на Законот за непрофитни правни лица. Како главна цел има да ги 
шири добрите педагошки практики и научни достигнувања на теоријата за физичко 
образование, теоријата за спортска обука и да мотивира развој и имплементација на научни 
производи од областа на физичкото образование, спортот и олимпизмот. 

 

Здружението ги поддржува националните институции со експертиза и истражување за развој 
на физичкото образование и спортот. 
 
ABUFVS организира училишни игри за деца само во основните училишта. Игрите вклучуваат 
штафетни игри, пливање, кошарка и многу повеќе. 

Од 1991 година, швајцарската непрофитна компанија Variant 5 е ангажирана во Бугарија. 
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Компанијата спроведува проекти што им се од корист на младите, а особено поддржува 
иницијативи од областа на спортот, како што се клубот за спортска ориентација Variant 5 
Тарговиште и проекти од областа на музиката. Приоритет во работата на компанијата е 
размена на искуствa и директни контакти помеѓу млади луѓе од Швајцарија и Бугарија, како и 
од други земји. Проектите на Varient 5 се спроведуваат во принцип без државно 
финансирање, само со донации од поединци и членови на компанијата. Сега има околу 150 
членови и околу 400 редовни донатори. 

 
Тиражот на печатениот билтен на Variant 5 изнесува 600 примероци. 

 
Повеќе информации на бугарски јазик за тековните проекти, како и детали за празничните 
спортски курсеви за деца и натпреварите за ориентирање може да се добијат на: 

 
Website:www.variant5.org Email:variant5@tourism.bg 

 

 
Која е поддршката на заедницата или локалната власт за училиштата и спортските клубови во 
однос на нивните вообичаени спортски практики, доколку ги има? Опишете на кој начин. 

 
Министерството за млади и спорт развива 
и координира програми, чии корисници се 
спортски организации. Главните цели се 
поврзани со создавање услови за учество 
во спортски активности, настани и 
натпревари на целните групи - деца и 
ученици, вклучително и деца во ризик. 
Програмите „Развој на спортови за 
ученици“, „Спорт за деца во ризик“, „Научи 
да пливаш“, „Спорт за деца во слободно 
време“, „Деца и спортски клуб“, „Научи да 
скијаш“ се спроведуваат годишно, 
„Програма за развој на детски фудбал“, 
„Тенис - спорт за сите“, „Голф - спорт без 
граници“, „Деца и бадминтон“, „Развој на 
детска атлетика во Бугарија се 
спроведуваат на територијата на сите 
општини во земјата, а општинските 
администрации се вклучени во 
обезбедувањето на спортската 
инфраструктура и 

игралишта за активности, настани и 
натпревари, бидејќи повеќето од терените 
се општински имот и се обезбедени за 
употреба од спортски организации. 
Програмите се изработени и финансирани 
во согласност со барањата на Законот за 
физичко образование и спорт и Уредба № 
3 од 02.04.2019 година за постапката за 
финансиска поддршка на активности од 
областа на физичката активност, 
физичкото образование, спортот и 
спортскиот туризам. Од друга страна, 
општините имаат свои програми насочени 
кон спортот за учениците, кои се 
спроведуваат на територијална основа, 
насочени кон истите корисници и целни 
групи. Во оваа смисла, потребно е да се 
проучи кои пристапи ги применуваат 
општините за поддршка на спортските 
клубови во однос на спортските активности 
за учениците и дали обемот на спортови 
има специфики во секоја од општините. 

 

http://www.variant5.org/
mailto:variant5@tourism.bg
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Кои спортови се најпопуларни во училиштата и спортските клубови во земјата? Како спортските 
клубови соработуваат со училиштата? 

 

Најбарани и најпопуларни се фудбалот и кошарката. 

Два добри примери за соработка помеѓу училиштата и спортските клубови се: 

Во Општина Варна (Европски град на спортот 2019) спортските клубови се примаат 
слободно на еден час за физичко образование неделно - Иницијатива час за тренинг. Тука 
вистински спортски тренери од различни спортски клубови влегуваат во училиштето и ги 
обучуваат децата во соодветниот спорт, давајќи им од една страна мотивација да 
учествуваат, а од друга страна се во потрага по деца талентирани за спорт.  

 

Во Општина Пазарџик (Европски град на спортот 2020 година) директорите на училиштата 
се договараат со спортски клубови да им ги даваат спортските објекти на затворено за 
тренинзи, по симболични цени. За возврат, децата што учат во таквото училиште добиваат 
бесплатни тренинзи во спортскиот клуб. 

Која е улогата на спортската ориентација во училиштата во земјата? Опишете ги најдобрите практики. 
 

Нема информации за посебната улога на клубовите за ориентација во училиштата. 
Ориентацијата како спорт е почеста во училиштата каде наставниците по физичко 
образование се обучени / квалификувани или покажуваат страст за овој спорт.  

Колкаво е учеството во различни спортски клубови на учениците на возраст од 14 до 18 години? 
Кое е нивното учество во клубови за спортска ориентација? 

 
 

Само 35 000 деца на возраст меѓу 14 и 18 години во Бугарија се регистрирани во спортски 
клуб, според Националниот институт за статистика. Од нив, најбројни се оние кои играат 
фудбал  - 18 000, скоро 5 400 тренираат одбојка,  околу 5 000 -  кошарка, помалку од 2 000 
атлетика, 1 500 тренираат ракомет. 
 
Само 3% од бугарските тинејџери велат дека понекогаш одат во теретана затоа што сакаат 
да изгледаат добро и да добијат мускулна маса. 

Спортските и адреналинските спортови добиваат популарност. 

Бугарската младина не прави исклучок од главниот тренд на спортските тинејџери - има 
многу од нив кои ги привлекуваат борачките спортови. Тенисот и пливањето исто така се 
често избирани спортови. 

Има регистрирано 187 спортисти во Бугарската федерација за ориентација во 2019 година,  

на возраст меѓу 14 и 18 години. 

Дали клубовите за спортска ориентација во земјата учествуваат во проекти за развој на спортот за 
сите и училишни спортови на владино ниво како и во европски програми? Опишете ги најдобрите 
практики. 

 

Девет од интервјуираните 15 клубови за спортска ориентација во Бугарија велат дека 
учествуваат во национални програми за развој на спортот - Спорт за училишта, Мој прв 
спорт, Спорт за слободно време, Успех итн. Сите овие програми се финансирани од 
Министерството за млади и спорт. 

 

Клубовите за ориентација (и исто така сите девет интервјуирани во други спортови) рекоа 
дека тие немаат капацитет и квалификација за елаборирање и управување со национални 
или меѓународни спортски проекти. 

 

Административниот товар во врска со висината на грантовите што ги добиваат клубовите, сѐ 
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почесто има попречувачка улога и ги обесхрабрува спортските клубови да аплицираат за 
финансирање во рамките на националните програми. 
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Која е поврзаноста помеѓу спортската ориентација и наставните предмети биологија, географија 
или други научни предмети во училиштата во земјата? Опишете на кој начин. 

 

Дали има наставници во земјата кои одржуваат часови по ориентација за време на часовите по физичко 
образование? 

 

Бугарското Министерство за образование и наука признава и спроведе интердисциплинарни 
врски во развојот на содржината за предучилишно и училишно образование, според г-ѓа 
Љубка Алипиева, главен експерт, одговорна за содржината на предучилишното и 
училишното образование во Министерството. Европската рамка за клучни компетенции 
усвои 8 клучни компетенции што треба да се развиваат како основни вештини: 
- Повеќејазична компетенција 

- Лична, социјална и компетенција за учење 

- Компетенција за државјанство 

- Компетенција за претприемништво 

- Компетенција за културна свест и изразување 

- Дигитална компетенција 

- Математичка компетенција и компетенција во науката, технологијата и инженерството 

- Компетенција за писменост 

Само во Бугарија како земја-членка на ЕУ, Министерството за образование и наука додаде 
деветта компетенција што треба да ја развиваат училишните деца 

-  личен одржлив развој и компетенција за одржлив животен стил.  

Таа е поврзана и води корени од интердисциплинарната содржина на училишните наставни 
програми и се заснова на дисциплините за спорт и рекреација / туризам во училиштето. 

Ориентацијата се користи на часови по географија за: 
- толкување географски и туристички мапи и знаци, 
- ориентирање во природата без уред - според природни одлики - ѕвезди, мов, сонце. 

Сепак, тоа не е задолжителна форма, туку е избрана од соодветниот наставник, во 
согласност со неговите / нејзините квалификации. 

 

Во бугарските училишта има многу малку заинтересирани за овој спорт, според 
Министерството, што беше потврдено и од претставниците на клубовите за ориентација.  

 

Има наставници кои се подготвени и ги диверзифицираат своите часови, но по физика и 
астрономија, како и на часовите по биологија, наставниците претпочитаат лабораториски 
лекции, отколку практични на отворено. 

 

Спроведувањето на часови за ориентација зависи главно од директорите на училиштата, а 
потоа од родителите и децата, сметаат претставниците на интервјуираните спортски 
клубови. Некои општини (на пр. Варна, Пазарџик, Русе, Софија) заедно со регионалните 
министерства за образование (дел од Министерството за образование и наука) нудат 
спроведување на спортски активности од квалификувани тренери во соодветниот спорт. До 
училиштата се доставува список на спортски клубови, а исто така и на училишните возрасти 
кои може да имаат корист од спортските тренинзи. Назначен е неделен распоред за посети. 
Целта е двострана - од една страна да им се понуди на децата можност да добијат тренинзи 
и бесплатна демонстрација на спортот од квалификуван тренер, а од друга страна 
клубовите да можат да изберат деца и да ги привлечат во клубот.  Привлекувањето деца за 
тренинг за систематска ориентација од ваквите училишни активности станува многу тешко. 
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Опишете ги најдобрите практики со ученици за учество на клубови за спортска ориентација во 
првенства или други добри спортски иницијативи.. 

1. Во Бугарија постои практика да организира, во траење од една недела на страна од 
училишните распусти, ЗЕЛЕНИ (во природа), БЕЛИ (за скијање) и СИНИ (за пливање) 
училишта. Во текот на оваа недела, децата учат и учествуваат во активности на 
отворено, кои ги надополнуваат училишните предмети. Во повеќето случаи во овие 
училишта учествуваат и наставници по физичко образование и ги поддржуваат другите 
наставници. Сепак, не учествуваат инструктори или обучувачи за ориентација. 
Ориентација подучува само наставникот кој е квалификуван или има интерес за 
ориентација. 

 

2. За децата I-XII одделение од 2004 година постои можност дадена со новиот Закон за 
физичко образование и спорт, еден од трите задолжителни часови за физичко 
образование во училиште може да се практикува на модуларна основа. Децата можат да 
избираат помеѓу различни опции. Една од опциите е туризмот. Училиште во градот 
Шумен (во североисточниот дел на Бугарија) се одлучи за обука за модуларен туризам 
по  истражување  меѓу учениците. Еве го нивниот случај: 

 

Туризмот има јасна интегративна врска со другите предмети што се изучуваат на училиште, 
како што се географија, историја, биологија, екологија, историја, музика, ликовна уметност и 
многу повеќе. Ова е дополнителен предуслов за зголемување на интересот, љубопитноста и 
мотивацијата на студентите да учествуваат во различни форми на туризам. 

 

Времетраењето на модулите е регулирано со методолошки упатства, а за соодветните 
образовни степени се следниве: 

✓ I - IV одделение во почетната фаза на основната образовна 
диплома се -2, 4, 6 часа; Примерни форми на имплементација се: 
- прошетка - во комбинација со мобилни игри во областа; 
- Екскурзија - во комбинација со мобилни игри, вклучувајќи применети вештини од областа; 
- Планинарење - (на рамен и нерамен терен - планински терен), во комбинација со 
обука за азимутска ориентација, преку игри; 
- туристички празници - според традициите, заштита на природната средина и 
еколошкото образование на учениците; 
- натпревари и натпреварувања во посетената област 
✓ V - VIII одделение од основно образование 4 - 6 часа; Пример за форми на 
спроведување: 
- туристички игри и вештини во природа (кампување, ориентирање со компас и мапа); 
- пешачење; 
- велосипедски патувања; 
- туристички планинарења (во летни и зимски услови); 
- искачување на локални планински врвови; 
✓ IX - XII одделение средно образование 4 - 6 часа (со еднодневно или дводневно 
траење) 
- Екскурзии и планинарење од натпреварувачка природа во ориентација. туристички 
игри и вештини во природа (кампување, ориентирање со компас и мапа); 
- велосипедски патувања; 
- планинарење (дури и во зимски услови) 
- Искачување на популарни врвови; 
- Маршеви по стапките на познати Бугари; 
- Планинско спасување; 
- натпревари и натпреварувања во посетената област 
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Во 2018 Благодарение на швајцарското здружение Variant 5, беа спроведени два проекта за 
ориентација. Тоа се „Ориентирање на училиште“ и „Гранд куп“. Проектите имаа за цел да ги 
стимулираат младите спортисти, нивните клубови и тренери. 

Гранд Куп 
 

„Гранд куп“ е проект во кој можеа да учествуваат спортисти од возрасните групи МАШКИ и 
ЖЕНСКИ 12, 14 и 16 години. 

 

Вклучуваше пет поаѓања/старта од календарот на BFO. Секој старт носеше одреден број 
поени во зависност од рангирањето на конкурентот и бројот на стартови во соодветната 
возрасна група. Ова создаде дополнителна мотивација за тинејџерите да се подготват уште 
подобро за специфичните натпревари. Победниците во секоја категорија освоија бесплатно 
учество на меѓународниот натпревар „Истанбул 5 дена“ Турција. Специјално изработените 
тркачки тимови и носителите на залихи беа дополнителни награди за победниците. Покрај 
победниците на Гранд купот, имаше и парична стимулација за ШЕСТЕ најдобри екипи, и беа 
дистрибуирани 5 900 лева. 

Ориентација на училиште 
 

Ориентацијата на училиште е другиот проект во кој би можеле да учествуваат сите клубови 
во земјата. Беше потребно да се мапира училиште што го избра клубот. По изработката на 
мапата, беше потребно да се воспостави контакт со училишната администрација, да се 
претстави спортската ориентација и да се спроведат неколку нивоа на ученици.  

 

Целта на проектот беше да се запознаат што е можно повеќе луѓе со нашиот спорт, да ги 
„разгориме“ децата и на крај да продолжат да се занимаваат со ориентација и во иднина. 
Проектот беше поделен во две фази: Фаза 1 (1 јануари - 30 јуни), Фаза 2 (15 септември - 10 
октомври). Вкупно 11 екипи учествуваа во проектот со 24 мапи за ориентација. 6 000 лева е 
сумата што се дистрибуира меѓу клубовите. 

Резултати од истражувањето: 
 

Во училиштето на средното училиште „Сава Доброплодни“ во Шумен, по обработката на 
истражувањето, управата на училиштето откри зголемен интерес за модулот „Туризам“. Од 
210 ученици кои одговориле, од 5 до 12 одделение - 63,2% изразиле желба да практикуваат 
туризам, 26,5% - спортски игри, 6,8% - спортови на вода 
- пливање Овие податоци докажуваат дека туризмот е најпосакуван модул од страна на 
учениците, бидејќи тие се убедени во неговите образовни, здравствени и спортски функции. 
Часовите ги привлекуваат затоа што се одржуваат во природа во еколошки чиста средина и 
се полни со голема емоционалност и просторна слобода. 

 

Паркот на природата Шумен Плато е соодветно место за третиот час физичко образование и 
спорт. Просечната надморска височина е 350 метри, со највисока точка 502 метри и 
површина од 3 895 хектари. Близината на градот од 500-600 метри и добро развиената 
мрежа на патишта го олеснуваат пристапот до сите нејзини точки. Има бројни пешачки и 
тематски патеки, кои го обиколуваат паркот и водат до интересни терени и карпести 
формации. Особено погодни и интересни за патување со учениците се: Еколошката патека, 
комбинирана со дендролошка патека од туристичкиот комплекс „Орбита“ - пештера 
„Русалка“ - пештера „Бисерна“ - „Кјошковете“; 

 

- траса од областа „Кјошковете“ - „Стариот град“ 

- Резерватор Букака - колиба Букаците; 

Екстремната траса од комплексот „Боеми“ - карпести круни Дивдјадовски - карпеста појава 
„Полжав“ - комплекс „Созадавачи на бугарската држава“ и други. 
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На отворените простори и пред туристичките засолништа има можност да се игра фудбал, 
одбојка, фудбал и други игри во природа. 

 

Добрата поставеност на шумата обезбедува оптимални услови за практикување ориентација 
и планински велосипедизам. Развиени се и обележани патишта за обука за почетна обука за 
ориентација. 

 Изборен спорт за час по физичко образование:  
 

Туризам, ориентирање, зимски спортови Се движи по разни терени во парк / во пониските 

делови на планината. 

Користи туристички вештини во игри во природа. Применува правила за постапка за 
зајакнување и етичко однесување во планина. Изведува и спроведува мерки за заштита на 
природата. Печати на главната мапа туристички симболи и знаци. Користи вештини за 
навигација во игри во природа. 

 

Врши активности или елементи на планинска опрема во согласност со индивидуалните 
можности за учество на лицата со попреченост. 

Потребно е да се совлада наставната програма во атлетика, гимнастика и спортски игри. 

Од достапните области на едукативната содржина на барем еден спорт или една мото-

когнитивна активност. 

Изборот на вид на спорт / мото-когнитивна активност го вршат наставникот по физичко 
образование и спорт и раководството на училиштето според неговата квалификација, 
интересите на учениците, условите, можностите и традициите на училиштето. Тренинзите по 
пливање и спортови на вода и туризам, ориентирање и зимски спортови се реализираат, 
бидејќи планот на часовите може да се групира според карактеристиките на моделот на 
спортот или спортската дисциплина. 
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Истражување КОМПАС Извештај 1  - Северна Македонија 
 

#1 ИСТРАЖУВАЊЕ: Најдобри практики за интегрирање на часови по спорт во национални и 
европски училишни воншколски програми, користејќи ја вредноста на спортот како 
едукативна алатка; 

 

Која е правната основа во земјата во врска со училишниот спорт (во средните училишта)? 

 
Правната основа во земјата во врска со училишниот спорт е  Федерација на училишен спорт 
во Македонија , која работи под  Министерство за образование и наука  и  Агенција за спорт и 
млади  (на пр. Министерството за Спорт). 

 
Федерација на училишен спорт во Македонија:   
http://fusmak.org.mk    
Министерство за образование и наука:    
http://www.mon.gov.mk    
Агенција за спорт и образование:    http://www.ams.gov.mk   
Статутот за училишни спортови 
(http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/STATUT-NA-FUSM-2017.pdf) е главниот и 
најрелевантен документ во врска со училишните спортови како воншколски активности.  

 
Федерацијата на училишен спорт на Македонија (во натамошниот текст: ФУСМ) е здружение 
на локални синдикати за училишен спорт на територијата на земјата, и работи на 
остварување на заедничките цели и задачи од областа на спортот во училиштата. 
ФУСМ е член на Меѓународната федерација на училишен спорт (во натамошниот текст: ISF) 
и Сојузот на спортски федерации на Македонија. 
ФУСМ е независен во однос на управувањето, воспоставувањето и постигнувањето на 
целите и активностите утврдени со: Статутот во согласност со Уставот на Северна 
Македонија, Законот за здруженија и фондации и Законот за спорт. Работата на ФУСМ е 
јавна. 

Дел 2, член 9  ги опишува следниве цели и задачи: 

 предлагање мерки за усогласување на развојот на спортските активности во училиштата; 
 воспоставување на единствени критериуми и стандарди за системот на натпревари и 

управување со националните натпревари во земјата; 
 развој на училишните спортови; 
 вклучување на учениците во спортски активности, што ќе придонесе за нивното здравје, работна 

способност итн. 
 развој на училишните спортови преку соработка со другите спортски здруженија во 

земјата и странство; 
 организирање на разни форми на настани, како што се едукативни, рекреативни и 

натпреварувачки настани; 
 обезбедува разни награди и признанија; 
 самостојно следи, проучува, третира и решава или предлага решенија за решавање на прашања 

од својата област; 
 предлага иницијативи за нормативно регулирање на одредени прашања преку 

закони, регулативи, договори и сл.; 
 соработува со други училишта и спортски здруженија; 
 предлага и прилагодува мерки за развој на училишниот спорт; 
 обезбедува и спроведува програми и презема мерки и активности за унапредување 

на училишниот спорт; 
 го промовира училишниот спорт; 
 соработува со компании, со цел да се подобрат условите за функционирање на Федерацијата;  

http://fusmak.org.mk/
http://fusmak.org.mk/
http://www.mon.gov.mk/
http://www.mon.gov.mk/
http://www.ams.gov.mk/
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/STATUT-NA-FUSM-2017.pdf
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 соработува со федерации на училишни спортови во странство; 
 извршува други активности и задачи утврдени со овој Статут и други акти на ФУСМ.  
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Дел 3, член 11  ги пропишува условите за членство во Федерацијата. 
Членови на Федерацијата се општинските организации - синдикати за училишен спорт што 
функционираат во општините на територијата на земјата. Доколку во некои општини има 
помалку од 5 (пет) училишта и училишни спортски клубови, може да се формира Одбор за 
училишни спортови со цел општината да стане членка на ФУСМ, но без право на глас или 
донесување одлуки. Училишните спортски клубови се членови на општински синдикати и 
одбори. Членови на училишните спортски клубови можат да бидат: ученици, училишни 
наставници, родители на ученици и претставници на соодветни спортски здруженија.  
Училишните спортски клубови можат да се основаат во согласност со членовите 2 и 3 од 
Законот за спорт (Службен весник бр. 66/2004). Организациите имаат даночно и царинско 
олеснување во согласност со законот. 
Закон за спорт:  http://mrf1952.mk/images/documents/zakoni-i-podzakonski-akti/zakon-za-sport.pdf  
Членството во ФУСМ е на доброволна основа. Членството во ФУСМ се врши со 
потпишување документ помеѓу Федерацијата и заинтересираното спортско здружение, 
општинскиот сојуз или одбор за спортски училишта. 
Постојат 3 главни тела одговорни за управувањето со Федерацијата: 

o Собрание 
o Извршен одбор 
o Надзорен одбор 

Според  Дел 2, член 40,  , сите ученици од основните и средните училишта можат да имаат 
статус на натпреварувачи на училишни спортски натпревари. Идентитетот на конкурентот се 
докажува со унифицирано членство и картичка за натпреварување издадена од ФУСМ.  

Различни нормативни акти може да се најдат на врската подолу:  http://fusmak.org.mk/нормативни-акти-
3/   

 Препораки и поднесоци што содржат активни планови за системски развој и 
зголемување на бројот на млади во училишните спортови; 

 Директиви за успешно функционирање на училишните спортски клубови; 
 Дисциплински правилник; 
 Финансиски правилник; 
 Кодекс на однесување; 
 Критериуми за доделување награди; 
 Правилник за награди и казни; 
 Правилник за системот на лигата; 

Опишете ја врската на Владата, како на пример, Министерството за спорт, и заедниците, со  
воншколските активности. 

Владата е индиректно вклучена во 
училишниот спорт преку Министерството за 
образование и наука, Агенцијата за млади 
и спорт, Министерството за здравство и 
органите на општината. 
Министерството за образование е 
одговорно за програмата за редовни 
часови по физичко образование. Сепак, 
Федерацијата на училишни спортови е 
главната организација задолжена за 
воншколските активности. Активностите се 
организираат само по часовите или за 
време на викендите. Секој ученик мора да 
избере неколку воншколски активности 
како што се: спорт, музика, уметност итн. 
Штом ученикот направи избор, активноста 
станува задолжителна и треба да се 

заврши во рамките на одредено време 

http://mrf1952.mk/images/documents/zakoni-i-podzakonski-akti/zakon-za-sport.pdf
http://fusmak.org.mk/но�?м�м�м��?ивни-�??к�?и-3/
http://fusmak.org.mk/но�?м�м�м��?ивни-�??к�?и-3/
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(приближно 35 часа по активност) до 
крајот на учебната година. 
Во нашата земја немаме специфично 
Министерство за спорт, но постои 
институција наречена Агенција за 
млади и спорт (во натамошниот текст: 
АМС). ФУСМ не е финансиран 
директно од владата, но е под 

покровителство на АМС. АМС прво треба 
да ја одобри програмата предложена од 
ФУСМ (или која било друга федерација) и 
да одлучи кои активности ќе бидат 
поддржани. АМС ги следи организациите и 
се грижи финансиската поддршка да се 
потроши соодветно. 
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Одвреме-навреме, Министерството за 
здравство прави кампањи насочени кон 
спортување и движење во природа, 
насочени кон различни возрасни групи. 
Врска од писмо од Владата до 
Министерството за образование и наука, 
Агенцијата за млади и спорт и 
Федерацијата на училишен спорт:  
http://fusmak.org.mk/wp-   содржина / 
поставувања / 2018 / 08 / Pismo-od-Vlada-
do-   MON-AMS-i-FUSM.pdf  

 

Во ова писмо, Владата бара од АМС да 
излезе со нов акционен план и да вклучи 
што е можно повеќе ученици (најмалку 
36%) во спортските активности. Секое 
училиште треба да воспостави систем на 
натпреварување во секој спорт, кој треба 
да се организира според следнава 
хиерархија: помеѓу ученици од исто 
одделение, меѓу одделенија, меѓу 
училишта, зонски, локални, регионални и 
национални натпревари. 

 
 

Дали во земјата се одржуваат национални училишни шампионати во различни спортови ? Опишете на кој 
начин. 

 

 

ФУСМ организира национални училишни 
првенства во следниве тимски спортови: 
кошарка, ракомет, одбојка, фудбал. 
Натпревар во друг тимски спорт може да се 
организира со помош на посебен договор и 
одлука. 
Федерацијата организира и национални 
првенства во индивидуални спортови, како 
што се: атлетика, алпско скијање, борење - 
слободен стил, карате, стрелаштво, 
гимнастика, пливање, пинг понг, шах, 
бадминтон и куглање. Исто како и во 
тимските спортови, натпревар во друг 
индивидуален спорт може да се организира 
со помош на посебен договор и одлука. 
Организирани се и национални натпревари 
за ученици со попреченост! 

Има годишен календар за 
националните натпревари: 
http://fusmak.org.mk/wp- 
content/uploads/2019/10/KALENDAR-
DRZAVNI- 2019-2020.pdf 
Националните натпревари во тимски 
спортови и атлетика се организираат во 
втората половина на: декември, март, 
април и мај. Националните натпревари во 
индивидуални спортови се одржуваат во: 
ноември, декември, февруари или март. 
Изборот на натпреварувачи за 
националните натпревари е задолжителен. 
Во тимските спортови, вкупно само 6 екипи 
можат да учествуваат, а во 
индивидуалните спортови, најмногу зависи 
од спортот. Главно зборуваме за околу 2-3 
натпреварувачи од секој пол и училиште по 
спорт. 

http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2019/10/KALENDAR-DRZAVNI-2019-2020.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2019/10/KALENDAR-DRZAVNI-2019-2020.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2019/10/KALENDAR-DRZAVNI-2019-2020.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2019/10/KALENDAR-DRZAVNI-2019-2020.pdf
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Дали училиштата од земјата учествуваат на европски шампионати во училишни спортови? Опишете за кои 
првенства  станува збор. 

 

ISF организира разни училишни првенства во тимски и индивидуални спортови. Во Статутот 
на ФУСМ има неколку написи за ова прашање. Сепак, практиката покажува дека учениците 
НЕ посетуваат првенства во странство поради недостаток на финансиска поддршка. 

Дали има непрофитни организации во земјата кои работат во доменот на училишни спортови и 
ако да,  за кои видови спортови се активни. Опишете ги добрите практики во тој поглед.  

Непрофитните организации МОЖЕ да соработуваат со училишните спортски клубови. 
Појдовна точка е невладината организација да побара таква соработка, во спротивно 
наставниците по училишен спорт многу ретко ја бараат. Позитивната страна е што 
функционира поголемиот дел од времето! 
Што се однесува досега, постојат различни организации кои работат во доменот на 
училишни спортови  во областа на групните спортови: фудбал, кошарка, одбојка, ракомет; и 
во областа на индивидуалните спортови: атлетика, скијање, карате, стрелаштво, пливање, 
па дури и ориентација. 
Ние, како спортски клуб, имаме позитивно искуство во однос на соработката со училишните 
наставници по спорт. Неколкупати годишно ги посетуваме училиштата или организираме 
викенд курсеви за лесна ориентација, погодни за скоро секој ученик. Го надополнуваме 
образовниот систем обезбедувајќи забава и нови работи што треба да ги научат учениците и 
истовремено обезбедуваме обуки за вештини за наставниците. Од друга страна, тие ни 
помагаат да ја развиваме спортската ориентација меѓу учениците и да ни пружат одредена 
логистичка помош за време на шампионатите за ориентација од лигата. Интересот е 
дефинитивно заемен! 

Која е поддршката на заедницата или локалната власт за училиштата и спортските клубови во 
однос на нивните вообичаени  спортски практики, доколку ги има?  Опишете на кој начин. 

 
Главно, поддршката од локалните власти 
значи обезбедување на клубовите со 
спортска инфраструктура: стадиони, 
спортски сали, базени, фитнес-простории 
на отворено, патеки за трчање итн. Доколку 
има договор помеѓу локалната власт и 
спортскиот клуб, лесно е да се искористат 
некои од објектите за ниски месечни 
надоместоци, па дури и бесплатно. 
Секторот за спорт на локалната 
самоуправа подготвува временски 
распоред за користење на спортските 
објекти најмалку двапати годишно. 

Двапати годишно, секој спортски клуб може 
да аплицира за добивање на финансиска 
поддршка. Просечнаta годишна финансиска 
поддршка по клуб е 2 000 евра. 
Општината поддржува спортски настани, 
особено традиционалните. Поддршката е 
претежно во стоки или услуги: 
обезбедување дозволи, обезбедување 
електрична енергија, обезбедување звучен 
систем за настанот, медали и награди, 
медиумска поддршка, пијалоци и закуски. 
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Кои спортови се најпопуларни во училиштата и спортските клубови во земјата? Како спортските 
клубови соработуваат  со училиштата? 

Тимските спортови се дефинитивно попопуларни од индивидуалните спортови.  
Најпопуларниот спорт во училиштата е ракометот. Главната причина зад ова е ракометниот 
клуб РК Вардар кој двапати ја освои Лигата на шампионите! Децата и учениците гледаат 
идоли во тимот и сакаат да станат како нив. 
Кошарката е втор најпопуларен спорт, исто така како резултат на 4-тото место на 
македонската машка репрезентација на Европското првенство во кошарка пред неколку 
години Содржината што се емитува на ТВ и на социјалните мрежи има големо влијание врз 
интересите и целите на секој ученик. 
Третото место му припаѓа на фудбалот. Според статистичките податоци, повеќе од 50% од 
машките ученици играле фудбал во некој период од нивното детство.. 
Одбојката е особено популарна како училишен спорт! 
Што се однесува до групните индивидуални спортови, карате, џудо, планинарење, 
велосипедизам и атлетика привлекуваат најголемо внимание. 
Постојат две можни можности кога зборуваме за соработка помеѓу училиштата и спортските 
клубови. 
Соработка помеѓу училиште и училиштен спортски клуб;  
Соработка помеѓу училиште и спортски клуб; 
Училишните спортски клубови треба да ги следат правилата на ФУСМ и да се 
натпреваруваат само на училишни натпревари. Секое училиште треба да има најмалку 5 
спортски клубови, од кои 4 се задолжителни: фудбал, кошарка, ракомет и одбојка. 
Учениците не треба да плаќаат членство во клубовите на спортските училишта, но 
општината треба да обезбеди финансиска поддршка за постоењето на овие училишни 
клубови. 
Покрај тоа, спортските клубови треба да ги следат правилата на АМС и можат да се 
натпреваруваат во националната лига и да ја претставуваат земјата на првенства, 
олимписки игри итн. Сепак, поголемиот дел од времето учениците треба да плаќаат 
членство за посетување тренинзи организирани од овие клубови. 

 

Која е улогата на спортската ориентација во училиштата во земјата? Опишете ги најдобрите практики. 
 

Спортската ориентација е сè уште спорт во развој. Многу луѓе не знаат што е тоа и во 
најголем дел од времето го мешаат со извидништво. Граѓаните од само неколку градови во 
нашата земја се запознаени со спортската ориентација, благодарение на  
постоењето на нивните локални успешни клубови за ориентација. Затоа, сè уште е доста 
тешко да се пристапи до училиштата и да се претстави спортот каков што е! Досега имаше 
неколку соработки помеѓу спортски клуб / федерација и училиштата и за среќа се одвиваше 
подобро од очекуваното. Излегува дека наставниците и учениците некако се плашат од 
почеток да го испробаат (тоа е ново, звучи комплицирано, треба време за развој на 
вештините за ориентирање), но на крајот, голем дел од групата е желен да проба повторно!  
Ние навистина веруваме дека добар план за акција, современи методи и јасна презентација 
може да им помогнат и на учениците и на наставниците да најдат нова страст во нивниот 
живот! 

 

 
Колкаво е учеството во различни спортски клубови на учениците на возраст од 14 до 18 години? 
Кое е нивното  учество во клубови за спортска ориентација? 

 

 

Според истражувањето, само 10% од учениците се членови на спортски клуб. Сепак, 
родово, постои мала разлика во процентот помеѓу момчињата и девојчињата. Од една 
страна, момчињата се повеќе заинтересирани за тимски спортови. Од друга страна, 
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девојчињата покажуваат поголем интерес за индивидуалните спортови. 
Интересен факт што треба да се спомене е дека учениците почесто се приклучуваат на 
спортски клуб или воншколска активност отколку да вежбаат спорт за време на редовните 
часови по физичко образование. Главната причина е недостатокот на тушеви во 
училиштата. Учениците не сакаат да ги продолжат останатите часови по часовите по 
физичко образование, без да се истушираат и да седат испотени. Разбирливо, нели?! 
Учениците на возраст од 12-14 години покажуваат најголем интерес што се однесува до 
клубовите за спортска ориентација. На возраст од 16-18 години, приближно 50% од 
членовите се откажале. 

 

 
Дали клубовите за спортска ориентација во земјата учествуваат во проекти за развој на спортот за 
сите  и училишни спортови на владино ниво како и во европски програми? Опишете ги  најдобрите 
практики. 

 

 

Клубовите и федерацијата за спортска ориентација учествуваа во неколку проекти за развој 
на спортот, но овие проекти никогаш не беа строго за ориентација. Претходниот проект на 
нашиот клуб беше за мапирање и обележување на патека за пешачење и велосипедизам, 
додека проектот на федерацијата беше за организирање на натпревар по патека и 
обезбедување топографски карти. 
Нашиот клуб учествуваше во проекти финансирани од ЕУ кои вклучуваат активности за 
ориентирање во странство, но никогаш не организираше вакви настани дома.  

Која е поврзаноста помеѓу спортската ориентација и наставните предмети биологија, географија 
или други  научни предмети во училиштата во земјата? Опишете на кој начин. Дали има 
наставници во земјата кои одржуваат  часови по ориентација за време на часовите по физичко 
образование? 

 

За жал, одговорот на ова прашање е негативен. Во моментот нема никаква врска помеѓу 
спортската ориентација и предметите од областа на природните науки и нема наставници 
кои предаваат ориентација за време на часовите по физичко образование. 

Опишете ги најдобрите практики со ученици за учество на клубови за спортска ориентација во 
првенства или други добри  спортски иницијативи.  

 
Како клуб за ориентација, имаме распоред 
на неделни групни тренинзи, за да го 
задржиме интересот на членовите 

за овој спорт и да ги мотивираме 
секојдневно. Главно, правиме тренинзи во 
атлетика и повремено
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тренинзи со мапа во урбани или шумски 
области. Некои од нашите забавни методи 
се: читање основни текстови во весници 
или роман додека истовремено трчаме, 
одредување контролна точка со броење 
чекори, контролни пунктови со 
карактеристични историски споменици или 
статуи, карактеристични дрвја, тренинзи за 
помнење (читање на картата на почетокот, 
меморирање на контролната точка и 
движење кон неа), контрола на живеење 
(трчање во група, првиот спортист што 
стигнал до контролата чека сите да 
поминат и после продолжува), 

 

контролни точки со предизвик (одговарање 
на прашање или правење склекови, на 
пример) итн. 
Одлична иницијатива е тренинг камп. Ги 
учи спортистите како се поставува камп, 
преживување во природа и грижа за 
животната средина. 
И трикот што најдобро функционира е 
поставување курс за ориентирање на некое 
познато место, на пример, во центарот на 
градот, во парк. Некои од луѓето таму 
сигурно сакаат да ја испробаат активноста 
со која се занимавате! 
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Истражување КОМПАС Извештај 1 -
АВСТРИЈА 

 Која е правната основа во земјата во врска со 
училишниот спорт (во средните училишта)? 
Опишете ги актуелните правни акти и 
документи што се во сила во врска со 
училишните спортови како воншколска 
активност. 
Постојат два главни законски текста кои 
треба да се разгледаат во овој контекст: 

 
School Education Act (Schulunterrichtsgesetz) 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?  

Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009       

600    

School Organization Act 
(Schulorganisationsgesetz) 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? 

Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009 

265 

 

Општо, часовите по физичко образование 
треба да се одржуваат поделени по пол од 
5-то одделение, па натаму. Поради мал број 
на ученици, практични причини или 
незадолжителни изборни активности, ова 
правило може да биде суспендирано (b 8б. 
Закон за организација на училиште). 
Може да има соработка помеѓу спортски 
клубови и училишта. Училишниот одбор 
има моќ на донесување одлуки за овие 
соработки. Без оглед каква форма има 
соработката, таа не го ослободува 
наставникот на чиј час е вклучен клуб или 
здружение, од неговата/нејзината должност 
да врши надзор. Ако се основа соработка 
помеѓу училиштата и клубовите, тие мора 
да бидат пријавени кај соодветниот 
училишен орган. (§ 65а. Закон за училишно 
образование) 
Воншколските активности може да се 
одвиваат или за време на редовна настава 
или во форма на училиштен настан. За 
двата типа, во билтенот бр.16 / 2014 стои: 
Треба да се земе предвид управувањето со 
ризиците и обезбедувањето безбедност во 
предметот физичко образование, на 
училишни настани што промовираат 
физичка активност и спорт и во областа на 
активности за слободно време 
ориентирани кон движење во целодневни 
училишни форми. Ако активноста има 
форма на училиштен настан (на пр. 
Спортски денови, денови за пешачење, 
спортски недели, недели на проекти со 

спорт), во билтенот 17/2014 стои: Треба да се 
применат упатства за спроведување на 
училишни настани по физичко образование. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265
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(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/s
chulr echt/rs/1997-2017/2014_17.html 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/s
chulr echt/rs/1997-2017/2014_16.html) 

 
Според  билтенот бр.16 / 2014  е 
дозволено да се вршат само оние 
активности чија инструкција (или 
содржина) е  доволно совладана од 
наставникот или надзорникот , исто така 
под објективен увид, за да се 
обезбеди безбедноста на учениците. 
Во билтенот бр.17 / 2014 се наведува 
дека со неколку исклучоци, учеството 
на учениците на настани во 
училиштата без ноќевање е  
задолжително  , дури и ако настанот се 
случи надвор од училишните 
простории. Ова овозможува 
спроведување на спортски активности 
на отворено. Едукативната содржина 
на настанот треба да биде насочена 
кон стекнување вештини за физичка 
активност според наставната 
програма. Планирањето на настан во 
училиштето мора особено да ги земе 
предвид целите, безбедноста и 
физичкиот капацитет на учениците, 
бројот на наставници и други 
надзорници што се достапни за 
спроведување на училишните 
настани, како и финансискиот 
капацитет на учениците. Понатаму, 

треба да се внимава да се обезбеди, 
доколку е можно, да се понудат видови на 
вежби и / или спортови кои ги предаваат  
професионално квалификувани наставници  
во училиштето. Одговорниот наставник или 
надзорник треба да имаат проверена и 
успешно завршена специфична обука за 
соодветната форма на вежбање или спорт. 
Доколку не е достапен соодветен 
претпоставен во училиштето, може да 
бидат повикани соодветни комерцијални 
компании и / или клубови признати од 
соодветната професионална организација. 
Ова значи дека ориентацијата може да 
биде предмет на настан во училиштата, 
доколку се достапни соодветно 
квалификувани тренери или наставници. 

 
Опишете ја врската на Владата, како на 
пример, Министерството за спорт, и 
заедниците, со воншколските активности 
Од 2009 година постои рамковен договор 
помеѓу австриското федерално 
министерство за образование и 
федералното Министерство за спорт за 
поддршка на врската помеѓу физичкото 
образование и воншколските спортски 
активности. Договорот  ја нагласува 
соработката помеѓу училиштата и спортските 
клубови  за да (1) се зголеми дневното 
време за вежбање, особено за деца на 
возраст од 

 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_17.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_17.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_17.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_16.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_16.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_16.html
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6-14 години (2) се иницира и формира стил 
на живеење ориентиран кон движење, 
свесност за сопственото здравје и 
одговорност кон животната средина и (3) се 
создаваат заемно додавање и 
оптимизација на училишните и клупските 
понуди (создавање на
 синергии
). 
( https://www.schulsportinfo.at/infos/bewegung-   
und-sport / root / unterricht / schule-verein ) 
Министерството за спорт има дел од својот 
буџет наменет за финансирање на проекти 
кои вклучуваат клубови и училишта. 
Во овој контекст, Министерството за спорт 
го започна Проектот „Kinder gesund 
bewegen (2.0)“ („Здраво движење на децата 
/ Движење на децата на здрав начин“), за 
да се овозможи соработка помеѓу 
училиштата и спортските клубови, со цел 
да се вклучат повеќе физички активности 
во секојдневниот училишен живот на 
децата во градинка и на во училиште (на 
возраст од 2-10 години). ( 
https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1
&   kat1 = 115 & kat2 = 745 ) 
3 184 институции во Австрија сега 
учествуваат во оваа иницијатива и на тој 
начин им нудат бесплатни спортски 
единици на своите ученици. Меѓународната 
соработка со 10 европски земји во проект 
финансиран од Еразмус + овозможи 
размена и трансфер на искуство и знаење, 
собрани во период од 2,5 години. 
Практичната имплементација на проектот е 
реализирана од 3 главни спортски 
здруженија во Австрија ASKÖ, ASVÖ и 
SPORTUNION и е координирана од 
нивната чадорска организација „Fit Sport 
Austria“. Финансиран е од Министерството 
за спорт и Федералното финансирање на 
спортот. ( https://www.austrian-sports.at ) 
Друга политичка иницијатива („Tägliche 
Turnstunde“) повикува на дневна сесија за 
физичка активност во училиштата. Оваа 
иницијатива веќе се спроведува во некои 
региони во земјата и ќе се спроведува на 
национално ниво во наредните години. 
Правната основа е веќе утврдена. За да 
можат да ги организираат дневните сесии 
за физичка активност, училиштата се 
охрабруваат да бираат тренери и 
инструктори од локалните клубови. 
Иницијативата ја водат заедно 
Министерството за образование, 
Министерството за спорт, Спорт Австрија 

(Австриската спортска организација) и други 
засегнати страни. ( http://www.turnstunde.at ) 
За ученици на возраст од 14-18 години, 
владините институции не се вклучени во 
организација на воншколски спортски 
активности, надлежноста е на училишниот 
одбор. Ако се основаат соработки помеѓу 
училишта и клубови, тие мора да бидат 

https://www.schulsportinfo.at/infos/bewegung-und-sport/root/unterricht/schule-verein
https://www.schulsportinfo.at/infos/bewegung-und-sport/root/unterricht/schule-verein
https://www.schulsportinfo.at/infos/bewegung-und-sport/root/unterricht/schule-verein
https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1&kat1=115&kat2=745
https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1&kat1=115&kat2=745
https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1&kat1=115&kat2=745
https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1&kat1=115&kat2=745
https://www.austrian-sports.at/
http://www.turnstunde.at/
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пријавени кај соодветниот училишен орган. 
(§ 65а) Закон за училишно образование) 
Министерството за образование ги 
охрабрува наставниците да 
соработуваат со клубовите, особено 
ако има наставници кои исто така се 
вклучени во локалните клубови. Тие 
исто така ги организираат училишните 
шампионати (види следно прашање). 
Дали во земјата се одржуваат 
национални училишни шампионати во 
различни спортови? Опишете на кој 
начин. 
Да, националните натпревари се 
нарекуваат Училишни олимписки игри 
и Училишен куп и се одржуваат на 
годишно ниво. Постојат натпревари на 
државно и национално ниво во околу 
30 различни спортови. Националните 
натпревари се одржуваат во различна 
покраина секоја година. 
( 
https://www.schulsportinfo.at/schulsportbe
werb  e) 
Околу 15% од сите ученици (19% од 
момчињата, 11% од девојчињата) 
учествуваат на некаков училишен 
натпревар секоја година. 
(https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/c
ontent 
/Downloads/03_downloads/09_statistike

n/08_Sc hulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf) 
Австриското сојузно министерство за 
образование го презема водството во 
организирањето на натпреварите во 
соработка со федералните здруженија на 
секој специфичен спорт, како и 
училиштата. 
Секоја година се одржуваат национални 
училишни шампионати во ориентација. 
Покрај тоа, се одржува квалификационен 
натпревар за учество на ИСФ Светскиот 
училишен шампионат  за ориентација на 
секои две години. 
Националните натпревари се финансирани 
од Министерството за образование и 
Австриското здружение за ориентација 
Orienteering Austria (ÖFOL: Österreichischer
 Fachverband für 
Orientierungslauf). 
Квалификациите за ISF во 2018 година (за 
ISF Шампионатот во 2019 година) беа 
финансирани од  Orienteering Austria (ÖFOL). 

 
Дали училиштата од земјата учествуваат на 
европски шампионати во училишни спортови? 
Опишете за кои првенства станува збор.  

 
ISF Светски училишен шампионати во 
ориентација за ученици на возраст од 14 до 
18 години се организираат на секои две 
години од 1987 година. Оттогаш, 
австриските училишни тимови имаат 

 

https://www.schulsportinfo.at/schulsportbewerbe
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https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
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учествувано на секое првенство. ( 
https://www.isfsports.org/orienteering ) 
4 австриски училишни тимови, како и 4 
екипи составени од избрани спортисти 
учествуваа на најновиот  ISF Светски 
училишен шампионат во ориентација   во
 Естонија 2019 
( https://www.isforienteering2019.ee ). 
Екипите освоија еден сребрен и еден 
бронзен медал. Нема учество на австриски 
училишни тимови на ниту едно европско 
првенство. 

 
Дали има непрофитни организации во земјата 
кои работат во доменот на училишни 
спортови и ако да, за кои видови спортови се 
активни. Опишете ги добрите практики во тој 
поглед. 

 
Спорт Австрија  - Австриската спортска 
организација (Österreichische Bundes-
Sportorganisation) е непрофитна 
институција, која ги застапува интересите 
на спортот и во Австрија и во меѓународни 
организации. Затоа, Спорт Австрија е 
централна платформа за координација и 
консултации во рамките на австрискиот 
спортски систем. 
Сеопфатниот обем на активности на Спорт 
Австрија вклучува управување со 
политички прашања во светот на спортот, 
обезбедување услуги за членовите, 
застапеност на спортски проблеми во 
федералните институции, застапеност на 
австриската спортска заедница во 
меѓународни организации, координација на 
центрите за специјално образование , 
едукација и обука на инструктори и 
обучувачи, понатамошно образование за 
менаџерски персонал, развој на спортски 
проекти, проценка и ревизија на законски и 
административни сметки и акти, 
информации во врска со правни и даночни 
прашања 

 

релевантни за спортската заедница, 
објавување публикации  создавање на 
 бази на податоци  и 
документација, настан  и 
 организациски маркетинг и 
унапредување на правичноста во спортот 
со особен акцент на посебните мерки 
против допинг насилство   и 
 расизам.https://www.sportaustri
a.at/index.php?id=1310) , ( 
https://www.sportaustria.at/index.php?id=1310 
) Спорт Австрија е вклучена во 
организацијата на проектот „Tägliche 
Turnstunde“ (дневен час по физичко 
образование) опишан претходно. Тие тесно 
соработуваат со одделот за училиштен 
спорт во Министерството за образование. 
 Австрискатаасоцијација на наставници по 
физичко образование(Verein der 
Leibeserzieher Österreichs, VdLÖ) е мрежно 
здружение на наставници по физичко 
образование, но исто така стана добро 
етаблирано во областа на понатамошното 
образование за различни спортови за 
наставниците. 
Покрај  3 чадорски организации на спортски 
здруженија (ASKÖ, ASVÖ, Sportunion),  има 60 
специјализирани здруженија од различни 
спортови кои се обидуваат да работат со 
училиштата за да привлечат ученици во 
нивните клубови. Според контактираниот 
персонал во Министерството за 
образование, ангажманот во тој поглед е 
многу висок, а клубовите се многу активни. 
Исто така, многу училишта формираат свои 
училишни спортски клубови со цел да 
добијат спортски активности и спорт во 
училиштата. 
  Женски форум за физичко образование  
(FrauenForum Bewegung & Sport) е 
асоцијација со делување ширум Австрија 
со цел да се промовираат вежби и спорт за 
девојчиња на училиште и да се 
сензибилизираат наставниците по физичко 
образование за спецификите на предметот. 
Тие нудат понатамошно образование, 
работилници и консултации за наставници 
по предметот физичко образование за 
девојчиња. 
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Која е поддршката на заедницата или 
локалната власт за училиштата и спортските 
клубови во однос на нивните вообичаени 
спортски практики, доколку ги има?  Опишете 
на кој начин. 

 
Во Австрија, спортските работи се во 
полето на надлежност на покраините и 
заедниците. Воншколските активности се 
работа на училишните одбори. 
Заедничките спортски практики се 
охрабрени од повеќето локални власти. 

 
Кои спортови се најпопуларни во училиштата 
и спортските клубови во земјата? Како 
спортските клубови соработуваат со 
училиштата? 

Статистиката за учеството на училишни 
првенства може да покаже кои спортови се 
најпопуларни во австриските училишта. 
Најновата статистика е објавена во 
учебната 2014/15 година. ( 
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content  
/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08
_Sc hulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf) 
Статистиката ги дава следниве заклучоци:  
Фудбалот  е убедливо најпопуларниот спорт, 
особено за момчињата: во учебната 2014/15 
година скоро 30 000 момчиња, но помалку од 
4 000 девојчиња (повеќето од нив во одделна 
лига за девојчиња) учествуваа на разни 
првенства за фудбалски училишта. 

 

https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
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Најпопуларен спорт кај девојчињата е  
одбојка  (на плажа и класична) со вкупно 
околу 13 500 учесници од кои скоро 9 500 
се девојчиња. 
Исто така многу популарни и кај 
момчињата и кај девојчињата се зимските 
спортови  скијање и сноубординг  со вкупно 
8 700 учесници, како и  атлетика  со повеќе 
од 6 000 учесници. 
Малку помалку популарни, но сепак вреди 
да се споменат, се спортовите ракомет, 
крос кантри (планински велосипедизам), 
пливање, кошарка и гимнастика. 
Спортската ориентација имаше вкупно 2 
120 учесници, при што момчињата прават 
мало мнозинство. 
Во контекст на иницијативата „дневен час 
по физичко образование“ (Tägliche 
Turnstunde), училиштата 

 

и клубовите соработуваат за да нудат 
сесии за физичка активност на дневна 
основа. Сите сесии не мора да ги одржува 
наставник по физичко образование, но 
инструктори и тренери од локалните 
клубови доаѓаат и во училиштата за да 
овозможат понуда за широк спектар на 
спортови. Кога оваа иницијатива ќе стане 
целосно воспоставена, таа може да стане 
основа за модел за најдобра практика. 
Училиштата и клубовите исто така тесно 
соработуваат при организирање на 
училишни шампионати. Клубовите и 
спортските здруженија имаат голем 
интерес за училишните шампионати, 
бидејќи тие се добра можност да се добијат 
нови членови и да се најдат талентирани 
млади спортисти. 

 

Која е улогата на спортската ориентација во училиштата во земјата? Опишете ги најдобрите практики. 
 

Ориентацијата се одвива само во 
училиштата, каде што некои од 
наставниците исто така се активни 
спортисти за ориентација. Постојат некои 
региони во земјата (Грац, Фирстенфелд, 
Виена, Имст, Пинкафелд...), каде 
ориентацијата е попопуларна и затоа е 
позастапена во училиштата. Примената на 
ориентација во училиште бара многу 
посветеност од локалните клубови и 
училишта. Оваа обврска обично доаѓа од 
наставниците кои самите се вклучени во 
спортот ориентација. 
Еве евалуација од одговорниот консултант 
за ориентирање во училишниот спорт во 
Министерството за образование, кој е 
тренер и наставник по физичко 
образование 

„Спортот ориентација е многу интензивен. 
Прво ви треба мапа за ориентирање, која 
треба да се нацрта и финансира. Потоа е 
неопходна специфична опрема за 
правилно предавање на спортот. 
Понатаму, некој мора да биде подготвен да 
ги постави контролните точки однапред и 
да ги расчисти на крајот. Фиксните мрежи 
за контролни точки не се многу корисни во 
училишната средина, затоа што ако 
секогаш ги користите истите точки, станува 
сè помалку интересно. Наставниците кои 
не се занимаваат со овој спорт не можат да 
постигнат многу “. 

 

Колкаво е учеството во различни спортски клубови на учениците на возраст од 14 до 18 години?  
Кое е нивното учество во клубови за спортска ориентација? 

 

Во 2017 година, Статистика Австрија 
спроведе репрезентативно истражување за 
членството во спортски клубови. 
Резултатите даваат информации за 
вкупното учество во спортските клубови 
според возраста, но не покажуваат кои 
спортови имаат најмногу членови. 
Во возрасната група од 10 до 16 години, 
47,7% (48,3% од момчињата, 40,5% од 
девојчињата) биле членови на спортски 
клуб. Во возрасната група од 16 до 20 
години, 33,4% (54,9% од момчињата, 25,1% 

од девојчињата) биле членови на спортски клуб.  
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokum
ente/Mikrozensus_Sportverein_Technischer_   
Bericht.pdf  
Овој резултат покажува дека помеѓу овие две 
возрасни групи, 15,4% од девојчињата се 
откажале од членувањето во спортски клуб, 

https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mikrozensus_Sportverein_Technischer_Bericht.pdf
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https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mikrozensus_Sportverein_Technischer_Bericht.pdf
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, додека 6,6% од момчињата се 
зачлениле во спортски клуб. Станува 
јасно дека  возрасната група на овој 
проект (14-18) е многу критична за да ги 
задржи девојчињата во спортот.  
Спорт Австрија во 2019 година собра 
податоци за вкупниот број членови по 
спорт, но не и според возраста. 
Вкупниот број на членови во 
спортските клубови беше убедливо 

најголем во фудбалските клубови со 440 
000 члена, проследен со тенис со 173 477 
члена и скијање со 139 087 
членови. Потоа следат
 голф, гимнастика, спортови на мраз, 
алпинизам, коњички спортови, 
велосипедизам, атлетика, пинг-понг, џудо, 
одбојка,…  
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/D
o   kumente / Mitgliedsstatistik / 
BSO_Mitglieder_Stat_   2019.pdf  

 

https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/78
9 605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in- 
oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/ 
Без каква било информација за возраста, 
сепак, оваа информација не може да се 
претпостави дека одговара на возрасната 
група за која станува збор. Особено 
спортови како тенис, голф и 

 

алпинизам може да бидат навики за цел 
живот и сигурно ќе има многу членови во 
постарите возрасни групи. 
Сè уште не биле спроведени истражувања 
за членството во спортски клубови во 
Австрија истовремено и според возраста, и 
според спортот. 

 

Дали клубовите за спортска ориентација во земјата учествуваат во проекти за развој на спортот за 
сите и училишни спортови на владино ниво како и во европски програми? Опишете ги најдобрите 
практики. 

 

Во проектот WoGoS (Womensport goes 
School) во раните 2000-ти учествуваа 
неколку клубови за ориентација. Целта на 
проектот беше да се привлечат девојки од 
училиштата за учество во разни спортови 
(пинг-понг, одбојка, велосипедизам, хокеј 
на мраз, лизгање на мраз и исто така 
ориентација). Понудите за спортска 
активност на училиштата и клубовите беа 
подготвени и изменети специјално за 
девојчиња. Финансирањето за овој проект 
дојде од посебен фонд за промоција за 
родови прашања на Министерството за 
спорт. 
Од оваа иницијатива, се роди здружението  
100% Спорт  , што сега е центарот за 
родова еднаквост во спортот во земјата. 
Во државата Долна Австрија 
(Нидеростерајх), постои иницијатива 
наречена забава-ОЛ (што значи „забавна 

спортска ориентација“). Тие организираат 
настани за ориентација за ученици на 
возраст од 8-14 години, за да го 
промовираат спортот пред поширока 
јавност. Придонесуваат за спортот, 
создавајќи нови мапи од големи размери за 
учениците и нудат работилници и практики, 
за да се учи читање мапи. Тие исто така 
организираат трки за учениците. 
Неколку клубови за спортска ориентација 
започнаа соработка со училишта на 
локално ниво за промовирање на спортот. 
Овие иницијативи честопати ги започнуваат 
и координираат наставници, кои исто така 
се тренери за ориентација во локалните 
клубови и се поддржани од локалните 
здруженија за ориентација. 
Во еден регион (Тирол) на пример, 
постоеше иницијатива да им се понудат 
бесплатни пробни сесии на учениците. 

 

Која е поврзаноста помеѓу спортската ориентација и наставните предмети биологија, 
географија или други научни предмети во училиштата во земјата? Опишете на кој начин. 
Дали има наставници во земјата кои одржуваат часови по ориентација за време на часовите по 
физичко образование? 

 
Има наставници, кои се активни тркачи за ориентација, кои користат ориентација на 
часовите по географија, но примената на ориентација во училиште е многу ограничена и 
е присутна само во некои региони. 
Некои наставници ја вметнуваат на часови по физичко образование но само неколку 
конкретни наставници, кои и самите се активни тркачи за ориентација.  

 
Опишете ги најдобрите практики со ученици за учество на клубови за спортска ориентација 
во првенства или други добри спортски иницијативи. 
Не може да се најдат информации во врска со ова. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in-oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in-oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in-oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in-oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/
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ДЕЛ 3 РЕЗУЛТАТИ 
ОД 
ПРАШАЛНИКОТ  

  Заклучоци    Кои заклучоци и 
препораки ги донесуваме со 
анализа на истражувањата 
спроведени од земјите учеснички 
во проектот КОМПАС во својата 
втора фаза: 

 

1. Колку спортски клубови постојат во вашата земја, и кои се првите десет најуспешни 
спортски клубови во однос на спортските достигнувања? 

 

Постојат скоро 2 500 спортски 
клубови, 70 спортски федерации, 
123 спортски здруженија, 
19 национални спортски федерации 
и 450 спортски школи во Естонија. 

 

Во Бугарија има 2 809 официјално 
регистрирани спортски клубови, 
според официјалниот регистар на 
Министерството за млади и спорт. 
Деведесет и една лиценцирана 
спортска федерација е регистрирана 
во Бугарија. 

 

Во Австрија има 14 208 спортски 
клубови со 2 970 029 членови во 3 
организации 
(АСКÖ: 4 471 клуб, 982 002 члена; 
ASVÖ: 5 360 клубови, 1 066 748 
членови; 

 Спортски сојуз: 4 377 клубови, 921 
279 членови). 

 

Има 8 958 клубови во Романија, од 
кои 7 488 се поврзани со романските 
федерации. 

 

Во Северна Македонија има вкупно 
60 федерации и 1 705 клубови во 
земјата. 

 

Како што се очекуваше, во сите 
земји кои учествуваат во проектот, 
најпопуларните спортови се 
спортските игри, при што води 
фудбалот. 

 
 

2.  Дали овие спортски клубови имаат програми и стратегии за спортисти со двојна кариера?година 
Ве молиме, објаснете 

 

Прашањето за двојна кариера е во 
рамките на политиката на 
Европската Унија бидејќи условите 
за двојна кариера се релативно нов 
феномен за повеќето земји и 
повеќето спортови. Недостатокот на 
законска рамка и одржлива владина 
политика е основната причина зошто 
спортските клубови во Македонија, 
Бугарија, Романија и Естонија не 
спроведуваат никакви програми за 
двојна кариера на клупско ниво. 
Спортските федерации исто така 
немаат соодветни програми за 
двојна кариера. Единствен исклучок 

е Австрија, каде од 2014 година, Ред Бул 
Салцбург (Фудбал и хокеј на мраз) има 
младинска академија за спортисти, каде 
младите талентирани спортисти се 
поддржани во професионалните спортови. 
Академијата има капацитет за 200 
ученици кои живеат во нејзиниот ученички 
интернат. Академијата им овозможува на 
учениците да се фокусираат на 
систематски процес на тренирање без да 
пропуштаат ништо од нивното 
образование. На пример, академијата има 
мрежа на соработнички училишта кои 
нудат флексибилни часови според 
распоредот за тренинг и патувања. 
Академијата нуди наставна работа за 
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учење базирано на патувања. Со 
него се консултира TW1N, 
единствената европска 

консултантска фирма за двојна кариера за 
спортисти. Оваа добра практика може да 
се позајми и примени во други земји.
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3.  Дали мрежите задвојна кариера постојат во вашата земја, и можете детално да ги опишете. 
 

Од земјите учеснички во проектот, 
само Австрија има пример за добра 
практика. VÖN е Австриска 
асоцијација на австриски младински 
спортски училишта за висок 
спортски дух. Ова здружение ги 
обединува сите „центри за 
извонредност за млади таленти“ 
("Nachwuchskompetenzzentren") и 
„специјални модели на спортски 
школи“. 15-те центри низ целата 
земја им овозможуваат на 
учениците-спортисти на возраст од 
14-19 години да го комбинираат 
своето образование за правилно 
развивање на нивниот спортски 
потенцијал. Фокусот на VÖN е 
задача на избор на спортски талент, 
подобрување на квалитетот, 

 обезбедување отпорност и развој 
на личноста за промовирање на 
успешни врвни спортисти во тесна 
соработка со федералната влада 
(спорт и образование), федералните 
покраини, федералните 
професионални здруженија и 
релевантните институции. Во 
моментов VÖN менаџира над 2 500 
талентирани спортисти од 58 
различни спортови. Откако 
спортистите ќе завршат едно од 
училиштата под јурисдикција на 
VÖN, KADA ги презема за да ги 
придружува во нивната потрага по 
високо образование или 
вработување. 

 
 

KADA е австриска институција за 
двојна кариера и професионална 
интеграција во елитните спортови. 
KADA ги поддржува елитните 
спортисти пред, за време или по 
нивната елитна спортска кариера, 
обезбедувајќи професионално 
советување, низа персонализирани 
образовни програми и економска 
мрежа. Осумнаесет советници за 
кариера работат на национално 
ниво и индивидуално им помагаат 
на спортистите 

 во следење на нивниот двоен пат. 
Во овој поглед, KADA не им служи 
само на олимписките спортови или 
избрани спортови. Организацијата 
работи со спортисти од сите 
61 признати спортски здруженија во 
Австрија. Програмата на KADA се 
состои од два столба на услуга: 
„развој на кариера“ и „служба за 
вработување“. 

 
 

4. Колку спортски клубови во вашата земја спроведуваат програми и услуги за двојна 
кариера и како соработуваат со образованието и деловниот сектор? Ве молиме, 
опишете ги најдобрите практики за двојна кариера на ниво на спортски клуб.  

 

Општо, програмите со двојна 
кариера во клубовите не се многу 
чести; тие се донекаде епизодни, 
бидејќи проблемот претежно ги 
опфаќа надворешните институции. 

 

Австрија спроведува делумна политика на 
двојна кариера во клубовите, со неколку 
спортски клубови кои нудат ограничени 
програми за двојна кариера. Повеќето 
клубови немаат финансиски средства за 
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развој на големи програми и 
одржување на потребните мрежи. 
Затоа, тие претпочитаат да ги 
информираат 

 нивните спортисти за услугите што ги нудат 
VÖN и KADA. 

 

Останатите земји од проектот се 
потпираат на учество во разни 
проекти, што е премногу недоволно. 
На пример, во Македонија, минатата 
година (во 2019 година) фудбалски 
клуб  за првпат учествуваше во 
проект на ЕУ за развој на двојна 
кариера. Оваа година започнува 
двегодишен проект за развој на 
двојна кариера во
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кој фудбалската федерација е 
партнер на проектот. 

 

Проектот „Инвестирање во луѓе кои 
спортуваат и можат да ја 
трансформираат својата иднина“ 
може да се посочи како добра 
практика од Бугарија. Таа има за цел 
да ги зголеми практичните вештини 
на 75 спортисти од ССУ „Стефан 
Караѓа“ Хасково, ССУ „Васил 
Левски“ Пловдив и 166 ССУ „Васил 
Левски“ Софија и Здружението 
„Шанса има секој“. Проектот нуди 
две недели мобилност за вежбање 
во UAIC Iasi Романија и 

European Strategic Partnerships Ltd 
London England. Членовите на 
конзорциумот и координаторот на 
Свет за сите овозможуваат 
75 ученици од три спортски 
училишта кои учат на насоките спорт 
и спортски менаџмент за да ги 
зголемат своите компетенции и 
знаења во Романија и Англија. Со 
давањето шанса за двојна кариера 
на спортистите им се дава вистинска 
можност да се реализираат на 
бугарскиот и европскиот пазар на 
труд по завршувањето на средното 
образование и завршувањето на 
активната спортска кариера, од која 
било причина. 

 
 
 

5. Кои државни служби одговорни во доменот на политики се вклучени во ДКС 
(двојна кариера за спортисти) во вашата земја? Дали релевантните државни служби 
развиле и ги следат националните упатства за ДКС во врска со специфичноста на 
спортот, образовниот систем, и културниот диверзитет и содржина? Наведете 
неколку законски рамки за ДКС во вашата земја доколку ги има.  

 

Студијата покажува дека ова се државните органи одговорни за политики 
поврзани со обезбедувањето спорт, образование, социјална и финансиска 
поддршка. Мора да се обезбеди координација и меѓусекторска соработка за 
спроведување и следење на политиките за двојна кариера за талентирани и 
елитни спортисти, вклучително и пензионирани елитни спортисти на државно 
ниво. 

 

6.  Која е содржината на соодветните национални директиви за ДКС во вашата земја 
како примарни цели, препораки и сл., како што се специфични образовни 
аранжмани, механизми за наградување, финансиски придобивки и помош при 
вработување на елитни спортисти? 

 

Анализирајќи ги резултатите од 
анкетите на земјите учеснички во 
проектот КОМПАС, откривме дека не 
постојат национални директиви за 
ДКС во ниту една од земјите кои 
бараат од властите да бидат 
одговорни за спроведување на 
политики за двојна кариера за развој 
на национални директиви. Треба да 
се следи препораката на Европската 
комисија, а земјите-членки да 

развијат национални директиви за двојна 
кариера, прилагодени и соодветни на 
нивните културни традиции и засновани 
врз национално истражување за 
моменталниот 
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 систем за двојна кариера и 
начини за негов понатамошен 
развој. Земајќи ги предвид 
директивите за двојна кариера 
во ЕУ и специфичностите на 
националниот спорт, 
образовниот систем и 
културната разновидност, 
треба да се разгледа и 

употребата на договори меѓу 
главните актери за унапредување на 
двојната кариера. Каде што е 
соодветно, овие договори може да 
вклучуваат специфични механизми 
за наградување за да ги охрабрат 
образовните институции или 
работодавците да изберат спортисти 
со двојна кариера. 

 
 
 



Poject N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 

 

[Type here] 
 

86 

 

7. Кои се критериумите за подобност за еден спортист да биде вклучен во 
програмата за ДКС  во вашата земја? Која служба има овластување да дефинира еден 
спортист за елитен? 

 

Секоја земја има свои критериуми да го дефинира спортистот како елитен. 
Овие критериуми се одобрени од националната спортска федерација и се 
потврдени од Министерството за млади и спорт. Елитен спортист најчесто 
се дефинира како спортист кој има договор за вработување со спортски 
работодавач или спортска организација или кој има статус на елитен 
спортист признаен од спортска организација, орган на управување или 
земја врз основа на докажан успех и достигнување. 

 

8. Дали постојат персонализирани, флексибилни образовни патеки за ДКС за 
поддршка на ученици-спортисти во средно и високо образование во вашата земја и 
кои се тие? 

 

Од добиените податоци, можеме да 
сумираме дека мерките за 
спроведување на политиката за ДКС 
се спроведуваат главно со поддршка 
на двојната кариера за спортистите 
во спортските училишта и 
универзитетите. Обуката се 
изведува преку специјализирани 
програми за обука за поддршка на 
процесот на градење спортист, 
спортски достигнувања и создавање 
можност за успешна кариера по 
завршувањето на спортската 
кариера. Условите за двојна кариера 
на елитни млади спортисти во 
спортски училишта и универзитети 
се поврзани со примена на форми 
на тренинг, покрај вообичаените 
(индивидуален, комбиниран, 
индивидуален), флексибилни 
распореди на испити и подобрување 
на квалитетот на стручното 
образование. 

 Развојот на флексибилни форми на 
образование е критичен услов за 
задоволување на потребите на 
учениците-спортисти во сите видови 
на образование. 

 

Особено, учењето на далечина 
може да создаде флексибилност за 
учениците/студентите во однос на 
времето и местото на нивните 
спортски и академски активности. 
Студентите/учениците-спортисти 
можат да имаат корист од 
развивање на виртуелна средина за 
учење во многу образовни 
институции и од евтини и 
функционални средства за 
обезбедување на образовна 
поддршка преку Интернет. 
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9. Дали постои меѓусекторско тело во вашата земја за да се обезбеди механизам за 
пресечна соработка, координација и успешно спроведување и следење на 
политиките со двојна кариера за талентирани и елитни спортисти, вклучувајќи ги и 
пензионираните Ако да, кои се тие и што вклучува нивната тековна активност во 
пракса. 

 

За време на изработката на оваа студија, немало такви тела во Бугарија, 
Естонија, Романија и Македонија. Само во Австрија, ваквата активност ја 
спроведува Министерството за спорт, највисокото тело за контрола. VÖN и 
KADA главно ги спроведуваат владините политики за двојна кариера. 
Известувањето до Министерството за спорт обезбедува правилно 
почитување на правилата. Министерството ги следи и контролира сите 
организации што ги финансира. 

 

Во Бугарија, следењето на најдобрите европски програми за двојна кариера 
за спортисти се разгледува во рамките на проектот ДКА „СМАРТ СПОРТ“, 
финансиран од програмата Еразмус + Спорт на ЕУ и спроведен од 
Бугарскиот олимписки комитет. 

10. Кои други политики ги развиваат одговорните јавни органи за ДКС во вашата 
земја и што вклучува нивниот акционен план за периодот 2020-2022 година? 

 

За жал, политиката за развој на 
двојна кариера меѓу спортистите се 
развива со бавно темпо. Во некои 
земји, тоа воопшто не е опфатено 
(видете ја студијата за Северна 
Македонија, Романија и Бугарија). 
Одличен пример во овој поглед се 
основните принципи на естонската 
спортска политика до 2030 година, 
во кои се наведува дека на 
најдобрите спортисти ќе им се 
обезбедат бесплатни можности за 
високо образование и учење на 
далечина. Ова е несомнено еден од 
дополнителните начини за 
зголемување на достапноста на 
образованието за елитните 
спортисти. 

 

Во Австрија, сегашната влада 
вклучи акционен план во својата 
програма за управување со 
периодот 2020-24 година, во кој се 
наведени следниве точки: 

 

• Проценка на индивидуалното и 
структурното финансирање во 
елитните спортови. 

• Понатамошен развој на односот 
помеѓу професионалниот спорт и 
наставните професии. 

 

• Понатамошен развој на понуди за 
работа за елитни спортисти и 
квалификувани тренери во јавната 
сфера. 

 

Специфичните активности во врска 
со програмите за елитни спортисти 
ќе ги спроведат Министерството за 
спорт и VÖN и KADA. 

 

Со поднесувањето извештаи до 
Министерството за спорт се 
обезбедува соодветно почитување 
на правилата. Министерството ги 
следи и контролира сите 
организации што ги финансира. 

 

Во Бугарија, следењето на 
најдобрите европски програми за 
двојна кариера за спортисти се 
разгледува во рамките на 
ДКСпроектот „СМАРТ СПОРТ“, 
финансиран од програмата Еразмус 
+ Спорт на ЕУ и спроведен од 
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Бугарскиот олимписки комитет. 
 

11.  Дали на национално ниво, постои систем за мониторинг во однос на 
студенти/ученици-спортисти и нивните кариерни насоки и вработувањето, и ако да, 
објавете ги неговите главни карактеристики. 

 

Од сите учесници во проектот, само 
Австрија има систем за следење на 
елитните спортисти, нивните 
кариерни насоки и вработувањето. 
KADA многу прецизно прибира 
информации за вработување на 
спортистите во нивната програма. 
Тие имаат база на податоци што 
содржи информации за сите 
спортисти и редовно ги ажурираат 
следниве информации за спортисти 
кои успешно ја напуштиле 
програмата. 

 На пример, во 2019 година, KADA 
опслужи 528 спортисти, од кои 331 ја 
користеа SLS програмата за учење, 
82 дипломираа и добија 
„Berufsreifeprüfung“ (диплома за 
средно училиште), а 62 беа ставени 
на несоодветно работно место 
Дваесет и еден од нив работат во 
јавна сфера, 20 имаат вработување 
специфично за спортот, пет работат 
во индустрија или технологија, 
четири работат во услужниот сектор, 
а други 12 се сместени во разни 
други области. 
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12. Дали вашата национална политика за ДКС има процедури за проценка на 
квалитетот, и ако да, објаснете ги. 

 

Повторно, само Австрија има национална политика за проценка на 
квалитетот. Независни тела ја следат KADA во однос на нивното 
спроведување / резултати и на финансиско ниво. Министерството за спорт 
го контролира спроведувањето / резултатите. KADA мора да обезбеди 
доказ дека целите на добиеното финансирање се исполнети. Bundessport 
GmBH (Federal Sports Ltd.) делува како ревизор за целото државно 
финансирање на спортот во Австрија и финансиски ја контролира KADA. 

 

13. Дали вашите национални федерации / институции за спорт дејствуваат во име на 
елитни студенти/ученици-спортисти и им даваат услуги и поддршка? Кои федерации 
го прават тоа и што точно прават? 

 

Повеќето земји нудат стипендии за 
спорт на учениците/студентите за да 
ги поддржат финансиски за време на 
нивните студии на универзитетот и 
да обезбедат можност да го 
комбинираат високото образование 
со нивните спортски амбиции. 

 

На пример, сегашните и 
поранешните врвни спортисти можат 
да аплицираат за двегодишна 
стипендија за плаќање школарина 
во високообразовна институција или 
институција за стручна обука во 
Естонија. Висината на стипендијата 
е до 1 000 евра по семестар. 
Спортисти кои биле дел од 
естонскиот тим можат да 
аплицираат за стипендија најмалку 
три години. Ако спортистот веќе ја 
завршил активната кариера, треба 
да не се поминати повеќе од пет 
години од завршувањето. 

 На пример, во Романија, женскиот 
олимписки тим за веслање го 
заврши курсот за развој на 
претприемачки вештини обезбеден 
од Националниот институт за 
истражување на спортот, како дел 
од DC4AC Регионален центар за 
политика и застапување за двојна 
кариера (Романска федерација за 
веслање). Во Австрија, повеќето 
спортски федерации ги охрабруваат 
своите млади елитни спортисти да 
го искористат образовниот систем 
што го нудат спортските училишта и 
центри за извонредност на VÖN. 
Овој систем им овозможува на 
федерациите и клубовите да 
работат со училиштата за да се 
истакнат во спортот и 
образованието. Австриската тениска 
федерација ги поддржува и советува 
спортистите при изборот на модел 
со двојна кариера. Тие значително 
го промовираа американскиот модел 
(стипендија за колеџ) и воената 
програма на австриската војска. 

 

14.  Дали федерациите за спортска ориентација или други спортски федерации 
имаат посебни политики и практики на ДКС во вашата земја и дали спортските 
клубови се информирани за овие иницијативи? 

 

Федерацијата за ориентација нема специфична политика за ДКС, но 
одделни клубови имаат некои прифатливи практики што треба да се 
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споменат. Сите од нив се поврзани со спортот за едукативни цели - да ги 
подобрат математичките способности, научното знаење итн. 
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15. Колку елитни ориентирци има во вашата земја и од кои клубови за ориентација 
доаѓаат 

 

Бројот на елитни (професионални) ориентирци ширум светот е мал. Ова 
се потврдува со анализа на резултатите од анкетите спроведени од 
земјите учеснички во проектот КОМПАС во својата втора фаза. Значаен 
фактор за малиот број професионални ориентирци е тоа што 
ориенттацијата, иако е олимписки спорт, не е вклучена во програмата на 
Олимписките игри. 

 

16. Направете интервју со минимум 2 елитни спортски ориентирци во вашата земја за 
потребата од ДКС програми и услуги и нивното лично искуство во доменот на ДКС, 
како и препораки. Колку од овие елитни ориентирци се професионалци?  

 

Преминот од спорт на пазарот на труд поставува барања за образовните 
квалификации на спортистите. Недостатокот на професионални услуги за 
советување во кариерата е значајна причина зошто елитните спортисти 
тешко можат да веруваат во друга кариера освен во спортот. Повеќето 
елитни спортисти се свртуваат кон тренерските позиции откако ќе ја 
завршат својата спортска кариера или почнуваат со работа како наставници 
по физичко образование. Стручно советување за кариера треба да биде 
составен дел од спортската кариера за адолесцентите. Добар дел од 
професионалните ориентирци работат и како дел од војската. Многу од 
елитните ориентирци се ученици/студенти мотивирани да играат спортови 
преку некакви спортски стипендии. 

 

17. Дали има практика во вашата земја армијата и полицијата да ги ангажираат 
елитните ориентирци во воените служби? 

 

Во скоро сите земји, постојат таканаречени „спортски компании“. На овој 
начин, војската обезбедува работни места за елитните спортисти како 
„привремено воено лице“. Природата на ориентацијата како спорт со 
примена во војската им обезбедува, иако малку места, на ориентирците во 
овие „спортски компании“. Кога ќе бидат ангажирани од војската, 
спортистите заработуваат плата и имаат социјално осигурување и можат се 
ангажираат во обуки и натпреварување. Спортистите мора да исполнуваат 
специфични критериуми со цел да влезат и да останат во програмата. 
Покрај меѓународните натпревари, најдобрите ориентирци во одбранбените 
сили се натпреваруваат и на меѓународни воени натпревари организирани 
од CISM (Меѓународен совет за воени спортови). 

 

18. Направете интервјуа со елитни спортисти кои добиле ДКС услуги или биле дел од 
ДКС програмата и нивното лично искуство за придобивките и потребата за 
подобрување на ДКС. 

 

Врз основа на истражувањето на проектот, беше откриено дека мал број 
спортисти се запознаени со концептот на двојна кариера. Интервјуираните 
спортисти се согласија дека постои голема потреба за негово воведување 



Poject N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 

 

[Type here] 
 

86 

меѓу елитните спортисти и на клупско ниво. Со други зборови, може да им е 
изводливо да се фокусираат 100% на нивните спортски активности без да 
се грижат за нивните изгледи во иднина. Затоа, ДКС програмите и услугите 
можат да бидат суштински дел од нивниот живот. 

19. Ализирајте ги документите, практиките и интервјуата и дадете препораки за ДКС 
на ниво на клубот. 

 

По темелна анализа на студијата, заклучуваме дека е предизвик да се дадат 
предлози на клупско ниво, бидејќи темата за двојна кариера е релативно нова. 
Дискусијата започна во последните неколку години во поширока смисла. Од 
една страна, повеќето клубови немаат финансиски средства да создадат 
квалитетни програми за двојна кариера, особено во ориентацијата. Само 
клубови со поголеми финансиски средства, главно фудбалски клубови, можат 
да си дозволат да развиваат програми за двојна кариера. Јасно е дека двојната 
кариера и изборот за неа мора да ги направат самите спортисти и нивните 
тренери. Од анкетите и интервјуата може да се заклучи дека треба повеќе да се 
подигне свеста кај средношколците. Подигањето на свеста треба да започне 
порано за да можат младите да донесат правилни одлуки во рана фаза. 
Советувањето за двојна кариера на универзитетите е исто така недоволно. За 
тоа ќе биде потребна обука на релевантни професори. Би било корисно да се 
создаде посебна позиција за советник за „двојна кариера“ за да се обезбедат 
ажурирани информации за двојна кариера на студенти-спортисти. 

 

Спортистите честопати се соочуваат со предизвици кога треба да ја 
комбинираат спортската кариера со образование или професионална 
активност. На спортистот му треба високо ниво на мотивација, прилагодливост, 
одговорност и специјални програми за помош за да избегне ситуации во кои 
талентирани спортисти треба да изберат помеѓу образование и спорт или 
помеѓу професионални активности и спорт. 
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Истражување 2 Извештај  - БУГАРИЈА 
 

1. Колку спортски клубови постојат во вашата земја, и кои се првите десет 
најуспешни спортски клубови во однос на спортските достигнувања?  

 

Во Бугарија има 2 809 официјално регистрирани спортски клубови, според 
официјалниот регистар на Министерството за млади и спорт [i]. 

 

Од нив 43 клубови за ориентација во 33 градови. 
 

Покрај овие спортски клубови, има дополнително 1 официјално регистриран 
мулти-спортски клуб, кој обединува под неговиот чадор 16 различни клубови. 
Во Бугарија се регистрирани 91 лиценцирана спортска едерација. Првите десет 
најуспешни клубови во Бугарија се: 

 

1 NSA Academica Sports Club 

2 Levski multi sports Sports Club (16 клубови) 

3 SC CSKA 

4 SC Locomotive Sofia 

5 SC Beroe Stara Zagora 

6 SC Beroe Stara Zagora 

7 SC Hebar Pazardzhik 

8 SC ChernoMore Varna 

9 SC Dunav Ruse 

10 SC Maritsa Plovdiv 
 

1. Дали овие спортски клубови имаат програми и стратегии за спортисти со двојна кариера? Објаснете  
 

Овие клубови не применуваат никакви програми за двојна кариера на клупско ниво. 
Спортските федерации исто така 
немаат усогласени програми за двојна кариера, поврзани само со нивните талентирани или 
елитни спортисти. 

 

2. Колку спортски клубови во вашата земја спроведуваат програми и услуги за двојна 
кариера и како соработуваат со образованието и деловниот сектор? Опишете ги најдобрите 
практики за двојна кариера на ниво на спортски клуб. 

 

Нема 
 

3. Кои државни служби одговорни во доменот на политики се вклучени во ДКС 
(двојна кариера за спортисти) во вашата земја? Дали релевантните државни служби 
развиле и ги следат националните упатства за ДКС во врска со специфичноста на спортот, 
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образовниот систем, и културниот диверзитет и содржина? Наведете неколку законски 
рамки на ДКС во вашата земја доколку ги има. 

 

Во Бугарија, двата надлежни органи за стручно образование и обука (VOT) 
се Министерството за образование и наука и Министерството за труд и 
социјална политика. Тие се исто така одговорни за ДКС во Бугарија. 

 

Министерството за образование и наука има одговорност за целиот 
училишен систем и е главното тело за креирање политики, кое е одговорно 
за буџетот и го контролира почетното стручно образование и обука (IVET). 

 

Министерството за труд и социјална политика и Министерството за 
образование и наука се одговорни за образованието на возрасните, 
честопати нарекувани Континуирано стручно образование и обука (CVET).  

 

4. Која е содржината на соодветните национални директиви за ДКС во вашата земја 
како примарни цели, препораки и сл., како што се специфични образовни аранжмани, 
механизми за наградување, финансиски придобивки и помош при вработување на елитни 
спортисти? 

 

Во Бугарија нема национални упатства за ДКС. 
 

Министерството за млади и спорт под свое покровителство има 8 спортски 
школи во Бугарија, каде што тренираат талентирани и елитни спортисти од 
11-та година од животот па натаму. Учениците во овие училишта имаат 
посебни предмети поврзани со тренинг, спортски менаџмент, спортска 
администрација. По завршувањето на училиштето, тие добиваат 
професионална квалификација  Спортски инструктор  ИЛИ  помошник тренер , 
EQF ниво 3. 

 

5. Кои се критериумите за подобност за еден спортист да биде вклучен во 
програмата за ДКС  во вашата земја? 

 

Критериумот за разликување на типот на спортисти во  аматерски  или  
професионални  е дали тие добиваат паричен надомест за нивната спортска 
активност или не. Аматерите не добиваат надоместоци, додека 
професионалните спортисти добиваат надоместоци врз основа на договор 
за работа или во зависност од нивната професионална активност. 

 

Бугарските спортски власти - јавните и невладините немаат такви критериуми, 
структурирани на таков начин што ќе биде транспарентен и привлечен за спортистите. 

 

Која служба има овластување да дефинира еден спортист за елитен? 
 

Соодветните спортски федерации.
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6. Дали постојат персонализирани, флексибилни образовни патеки за ДКС за 
поддршка на ученици-спортисти во средно и високо образование во вашата земја и кои се 
тие? 

 

Мерките за спроведување на 
досегашната политика во Бугарија 
се применуваат главно преку 
поддршка на двојната кариера на 
спортистите во спортските 
училишта. Постојат 24 спортски 
училишта на територијата на 
земјата, каде тренингот се изведува 
преку специјализирани тренинг 
програми насочени кон поддршка на 
процесот на градење спортист, 
спортски достигнувања и создавање 
можност за успешна кариера по 
завршувањето на спортот. Условите 
за двојна кариера на елитни млади 
спортисти во спортски училишта и 
универзитети се поврзани со 
примена на форми на тренинг, 
покрај вообичаените (индивидуален, 
комбиниран, индивидуален), 
флексибилни распореди на испити и 
подобрување на квалитетот на 
стручното образование. 

 

Новиот закон за предучилишно и 
училишно образование ефективно 
се применува на учениците со 
извонредни таленти во спортските 
училишта со комбинирани форми на 
образование. Законот гарантира 
дека 100% од часовите за обука се 
обезбедени од специјализирани 
обучувачи и дава можност да се 
намали бројот на часови за 
присуство на други предмети. 

 

Сè уште нема одржливо решение во 
врска со финансирањето на 
спроведувањето на индивидуалните 
и комбинираните форми на 
образование. Недостатокот на 
финансирање го попречува 
ефективното спроведување на 
форми за обука за кои се потребни 
дополнителни финансиски средства 

 за да се плати наставниот кадар, 
бидејќи распоредот на спортистите е 
различен од неделниот распоред. 

 

Како резултат на соработката помеѓу 
Министерството за млади и спорт, 
Министерството за образование и 
наука и НСА „Васил Левски“ од 
учебната 2011 - 2012 година во 
спортските училишта, постои обука 
за стекнување на трет степен на 
професионална квалификација во 
професиите од професионална 
област Спорт: „Помошник тренер“, 
„Помошник инструктор за фитнес“ и 
„Организатор на спортски настани и 
првенства“. Спроведувањето на 
одобрените наставни планови и 
програми за обука во спортски 
училишта е предуслов за 
привлекување надежни млади 
спортисти и за нивна успешна 
реализација во животот. 

 

За да се надмине оваа 
нерамнотежа, потребно е да се 
донесат низа законски мерки, освен 
оние што веќе постојат во Законот за 
физичко образование и спорт. 
Добитниците на Олимписки медали, 
Светски и Европски шампионати, 
треба да бидат примени во средните 
училишта без натпреварувачки 
испит, според Законот за високо 
образование. Ова може да се случи 
со предлог на министерот за 
физичко образование и спорт по 
одлука на академскиот кадар на 
високото училиште (член 25 став 5 
од 02.08.2013 година). 
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7. Дали постои меѓусекторско тело во вашата земја за да се обезбеди механизам за 
пресечна соработка, координација и успешно спроведување и следење на политиките со 
двојна кариера за талентирани и елитни спортисти, вклучувајќи ги и пензионираните Ако да, 
кои се тие и што вклучува нивната тековна активност во пракса.  

 

Не во моментот на спроведување на ова истражување. 
 

 

Следејќи ги најдобрите практики, властите во програмите за европска двојна 
кариера за спортисти се проверуваат во рамките на ДКС проектот СМАРТ 
СПОРТ, финансиран од програмата на ЕУ Еразмус + Спорт и имплементиран 
од   Бугарскиот олимписки комитет  

a. Национални органи на управување со спортот (на пр., Team Denmark, UK Sport), 

b. Национални олимписки комитети (на пр., Швајцарска олимписка асоцијација), 

c. Синдикати на играчи во специфични спортски федерации (на пр., Spillerforening), 

d. Академски институции (на пример, Универзитетот Архус, AWF Gdansk) и 

e. Независни организации поврзани со спортски поставки (на пр., Adecco, KADA). 
 

Извештајот за најдобрите практики и резултатите од проектот беа 
презентирани на повеќе мултинастани во Бугарија, каде беа поканети такви 
организации. Може да се најде на веб-страницата на проектот   
www.smartsport.bg   

 

8. Кои други политики ги развиваат одговорните јавни органи во ДКС во вашата 
земја и што вклучува нивниот акционен план за периодот 2020-2022 година? 

 

Нема такви. Но, во јуни 2016 година, бугарскиот министер за млади и спорт ја 
објави својата намера да го направи ДК едно од клучните прашања за време на 
бугарското претседателство со Советот на ЕУ во 2018 година. Многу засегнати 
страни ја прогласија својата целосна поддршка во развојот и спроведувањето 
на Директивите за ДК во Бугарија, иако малкумина од нив ги прочитаа 
соодветно директивите или имаат јасна идеја за тоа што е ДК. Тие честопати ја 
мешаат ДК со швајцарскиот модел на двојно учење или комбинацијата на 
образование и обука во стручно училиште со обука во компанија (т.е. систем 
базиран на стажирање). 

 

Нема ниту специјализирана агенција, ниту друга организација (невладина 
организација, олимписки комитет) што ја прифати идејата за развој на двојна 
кариера за спортисти и преземање одговорност за такво дејствување.  

 

9. Дали на национално ниво, постои систем за мониторинг во однос на 
студенти/ученици-спортисти и нивните кариерни насоки и вработувањето, и ако да, објавете 
ги неговите главни карактеристики.  

 

Нема 
 

http://www.smartsport.bg/
http://www.smartsport.bg/
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10. Дали вашата национална политика за ДКС има процедури за проценка на 
квалитетот, и ако да, објаснете ги. 

 

Нема 
 

11. Дали вашите национални федерации / институции за спорт дејствуваат во име на 
елитни студенти/ученици-спортисти и им даваат услуги и поддршка? 

 

Во Бугарија нема таква практика. 
 

12. Дали федерациите за спортска ориентација или други спортски федерации имаат 
посебни политики и практики на ДКС во вашата земја и дали спортските клубови се 
информирани за овие иницијативи? 

 

Федерацијата за спортска ориентација нема посебна политика за ДКС, но 
одделни клубови имаат некои добри практики што треба да се споменат. Сите 
од нив се поврзани со спортот за едукативни цели - да ги подобрат 
математичките способности, научното знаење итн. Тие клубови и нивните 
активности се: 

 
СКО „Трапезица 1954“ Клубот организираше настани што ја 

зголемуваат можноста за меморирање на 
фигури и поврзување на математиката и 
географијата со ориентацијата.  Пример : 
децата практикуваат ориентација, но на 
секоја точка на перфорација има број кој 
мора да го запомнат. Тие треба да ги 
соберат сите броеви и на крајот да ја 
кажат сумата за да победат. Тие 
спроведоа обуки и игри поврзани со 
шумските растенија. Овие настани се 
идеја на Клубот. Соработката со 
наставниците е тешка. 

 

СКО „Сини камани“ Клубот организира активности што 
поврзуваат вештини и знаења од 
различни дисциплини, но нема 
спроведено заеднички настани со 
одреден наставник во училиште. Клубот 
користи само свои тренери и обучувачи. 
Како дел од посебните училишни 
активности во рамките на програмата 
УСПЕХ финансирана од ЕУ, учениците 
имаа задача да направат презентации 
што ги поврзуваат знаењето за 
географија, астрономија и физика со 
ориентација. Децата учат повеќе за 
компасот, ѕвездите, мапите и многу 
повеќе. 
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СКО „АБРИТУС“ На часовите по „Природни науки“  од 2до 4 

одделение, тренерот на клубот обезбедува 
информации за применливоста на она што 
се учи во дисциплината во секојдневниот 
живот преку вештини за ориентирање.  

 
 

13. Колку елитни ориентирци има во вашата земја и од кои клубови за ориентација 
доаѓаат?
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Има елитни спортски ориентирци, а најнаградувани клубови се: 
 

SKO „Istros“ 
 

SKO “Syrnena gora” 

SKO „Variant 5“ 

SKO „Kompas“ 

SKO „Akademik“ 

SKO „Sini kamani“ 

Сите овие клубови имаат достигнувања на младите спортисти. 
                      Елитните бугарски спортисти со најмногу медали и признанија поврзани со ориентација се: 

 

          Кирил Николов 

Антонија 

Григорова Иван 

Сираков Кристина 

Иванова Станимир 

Беломажев 

Лилјана Гоцева 

14. Направете интервју со минимум 2 елитни спортски ориентирци во вашата земја за 
потребата од ДКС програми и услуги и нивното лично искуство во доменот на ДКС, како и 
препораки. Колку од овие елитни ориентирци се професионалци?  

 

Интервјуирани беа следниве спортисти за елитно ориентирање: 
 

1. Кирил Николов со следниве спортски достигнувања: 
6-то место на Светскиот куп: Унгарија 2009 година 

6-то место на Европското првенство: Бугарија, 
2010 6-то место на Светскиот куп: Швајцарија, 
2012 година 

6-то место на Европското првенство: Шведска, 2012 година 
победник во 3 најголеми штафети во светот (Јукола, 10МИЛА и 
25Мана): 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

повеќекратен балкански и државен шампион во ориентација: 2003, 2014 

државен шампион во крос и планинско трчање: 2010, 2011, 2012, 2014 
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2. Антонија Григорова 
 

Олимписки игри во Ванкувер во 2010 година и Сочи во 2014 година и на 
Светските првенства во Либерец во 2009 година и во Вал ди Фиеме во 2013 
година 
Деби на натпреварување на Светско првенство во крос-кантри скијање на 2 
декември 2007 година во Кузамо, Финска. 
Најдобар пласман за Светскиот куп - 59. место на 10 км слободен стил во 
Кенмор, Канада, во 2010 година. 
На Олимпијадата во Сочи во 2014 година - учествуваше на спринт слободен 
стил (60. место) и 30 км слободен стил (50. место) 

 

Според Николов, кој работи како  спортски маркетинг менаџер  во 
мултинационална компанија во денешно време, постои сериозна потреба од ДКС - 
тие треба да комуницираат не толку со развиените елитни спортисти, туку повеќе 
со децата кои практикуваат грасрут спортови. Стручно советување за кариера 
треба да биде составен дел од спортската кариера за адолесцентите. 

 

Според Григорова - постои голема потреба од ДКС услуги во Бугарија, но ниту 
Министерството за млади и спорт, ниту Министерството за образование и наука, 
ниту спортските федерации не нудат такви услуги. 

 

Таа тврди дека никогаш не добила понуда за услуги поврзани со двојна кариера. 
 

Недостатокот на професионални услуги за советување во кариерата е главната 
причина елитните спортисти да не си веруваат себе си за други кариери различни 
од спортот. Според Григорова, повеќето елитни спортисти се свртуваат кон 
тренерските позиции по завршувањето на својата спортска кариера. 

 

15. Дали има практика во вашата земја армијата и полицијата да ги ангажираат 
елитните ориентирци во воените служби? 

 

Не станува збор за некаква практика. Постои оваа можност за ориентирците, 
како и за спортисти од други спортови, да се вработат во Армијата со полагање 
на некои физички и психолошки тестови. Да се биде елитен спортски 
ориентирец носи предност да се биде физички подготвен за тестовите и, 
најверојатно, и психолошки подготвен. Сепак, не постои таква официјална 
политика според која елитните ориентирци кои сакаат да се приклучат на 
Армијата или полицијата, автоматски се прифаќаат, засновани на нивните 
спортски кариери. 

 

Според еден од најдобрите спортски ориентирци во БГ - Кирил Николов, не 
постои такво лице што може да чита топографски карти подобро од самите 
спортски ориентирци. 

 

Воениот рок може да биде професионална можност за ориентерците по 
нивната активна спортска кариера. Ова мислење дели и Григорова. 

 

16. Направете интервјуа со елитни спортисти кои добиле ДКС услуги или биле дел од 
ДКС програмата и нивното лично искуство за придобивките и потребата за подобрување на 
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Ниту еден елитен спортист не добил такви услуги. Артикулираната потреба за 
такви услуги е објаснета во одговорот на прашањето 12. 

 

17. Ализирајте ги документите, практиките и интервјуата и дадете препораки за ДКС на 
ниво на клубот. 

 

Спортистите честопати се соочуваат со предизвици кога треба да ја 
комбинираат спортската кариера со образование или професионална 
активност. Спортистот треба да биде многу мотивиран, одговорен, 
прилагодлив и посветен, но тој / таа исто така има потреба од специјални 
програми за помош, почнувајќи од професионални услуги за советување во 
кариера, за да избегне ситуации кога талентираните спортисти треба да 
изберат помеѓу образование и спорт или помеѓу професионална активност и 
спорт. 

 

Клубовите се прваиот контак на децата со вистинскиот спорт. На ова ниво на 
грасрут треба да започне професионално советување за кариера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[i] Според официјалниот регистар на Министерството за млади и спорт:   
http://registers.mpes.government.bg/registers/r1_clubs   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://registers.mpes.government.bg/registers/r1_clubs
http://registers.mpes.government.bg/registers/r1_clubs
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ИСТРАЖУВАЊЕ 2 ИЗВЕШТАЈ - АВСТРИЈА 
 

1. Колку спортски клубови постојат во вашата земја, и кои се првите десет најуспешни 
спортски клубови во однос на спортските достигнувања? 

 

Во Австрија има 14 208 спортски клубови со 2 970 029 членови во 3 организации 
(ASKÖ: 4 471 клуба, 982 002 члена; ASVÖ: 5 360 клубови, 1 066 748 членови; Спортски сојуз:  
4 377 клубови, 921 279 членови). 

 
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_
Au stria-Mitgliederstatistik2020.pdf 

Фудбалот е убедливо најпопуларниот спорт во Австрија и има убедливо 
најмногу финансиски средства и најпрофесионална клупска структура. Сите 
фудбалски клубови од првата национална лига дејствуваат на професионално 
ниво, но тука ќе бидат наведени само најдобрите. 

 

Во моментов најуспешен фудбалски клуб е  FC Red Bull Salzburg . Тие го 
освојуваат Австрискиот шампионат секоја година од сезоната 2013/14. 
Генерално, фудбалските клубови  SK Rapid Wien  (32 титули од 1911 година) и  
FK Austria Wien  (24 титули од 1923 година) имаат освоено најмногу титули. 

 

  EC Red Bull Salzburg  е исто така најуспешниот клуб за хокеј на мраз во изминатите 
неколку години. 

 

Зимските спортови, особено скијачките, се многу популарни во Австрија и 
многу клубови делуваат на професионално ниво. Има многу клубови кои 
произведоа успешни спортисти од светска класа и не може да се наведат 
сите. Најуспешен скијач во изминатите неколку години е веројатно Марсел 
Хиршер од скијачкиот клуб  Ski Club Annaberg   Тој беше првиот алпски скијач 
што го освои Мундијалот осум пати по ред. 

 

Успешните спортисти во другите популарни индивидуални спортови како 
тенис, гимнастика, возење велосипед, едрење или голф честопати се 
професионалци кои дејствуваат независно од некој клуб. Нема клубови што би 
можеле да се издвојат како најуспешни. 

 

Што се однесува до другите тимски спортови, каде клупската структура има 
поголемо значење, актуелниот шампион од првата национална лига ќе се 
смета за најуспешен. 

 

Актуелни шампиони во ракомет се  UHK Krems (мажи) и  WAT Atzgersdorf   (жени). 
Шампиони во одбојка се  SK Aich/Dob (мажи) и  SKÖ Linz Steg   (жени) и 
кошаркарски шампиони се  Kapfenberg Bulls   (мажи) и  BI Graz    (жени)  

 

2.  Дали овие спортски клубови имаат програми и стратегии за спортисти со двојна 
кариера? Објаснете 

 

https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Austria-Mitgliederstatistik2020.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Austria-Mitgliederstatistik2020.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Austria-Mitgliederstatistik2020.pdf
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Од 2014 година, Red Bull Salzburg (фудбал и хокеј на мраз) има академија за 
млади спортисти, каде што младите талентирани спортисти се поддржани на 
патот кон професионална кариера. Академијата има капацитет за 200 ученици, 
кои претсојуваат во интернатот на академијата. Оваа институција е една од 
најпрофесионалните и највисоките институции од ваков вид во Европа. 
Аакдемијата овозможува учениците да се фокусираат на својата спортска 
кариера, без да пропуштаат од своето образование. На пример, академијата 
има мрежа на училишта кои соработуваат, кои нудат флексибилно училишно 
време во согласност со распоредот за обука и патувања, а академијата нуди 
туторство за учење за време на патувањето. Со академијата се консултира 
TW1N, единствената европска консултантска фирма за двојна кариера за 
спортисти. 

   https://www.redbullsalzburg.at/de/jungbullen/red-bull-akademie.html    
https://www.tw1n.eu/about/   
Двата виенски фудбалски клуба  SK Rapid Wien   и  FK Austria Wien    имаат 
академии за нивните млади спортисти, кои работат во соработка со училиштата. 

 

Играчите на  SK Rapid Wien  се должни да посетуваат училиште / 
професионална обука и да ги завршат со успех. Клубот има координатор за 
образование, кој го следи развојот на образованието, вклучувајќи ги сите 
оцени на играчите од десетгодишна возраст нагоре, и чија работа е да ги 
советува играчите во нивниот образовен пат. Тој помага во изнаоѓање на 
вистинскиот училишен модел за секоја индивидуа и комуницира со 
родителите. Доколку е потребно, клубот нуди и дополнителна настава, за да 
се осигура дека играчите не заостануваат во своите часови. По 
дипломирањето, некои играчи избираат професионална обука, за што 
координаторот нуди и помош и финансирање. 

 

  FK Austria Wien  има соработка со Виенското средно училиште за спортови со 
топка („Ballsportgymnasium“), училиште за помлади елитни спортисти во 
спортови со топки со флексибилно време за часови во согласност со 
распоредот за тренинзи и патувања. 

 

За другите клубови не може да се најдат информации за стратегиите за двојна 
кариера. 

 

3. Дали во вашата земја постојат мрежи за двојна кариера за спортисти и дали би 
можеле детално да ги опишете. 

 

VÖN  е Австриско здружение на австриски јуниорски спортски модели со високи 
достигнувања Ова здружение ги обединува сите „центри за извонредност за 
млади таленти“ ("Nachwuchskompetenzzentren") и „специјални модели на 
спортски школи“. 15-те центри низ целата земја им овозможуваат на 
учениците-спортисти на возраст од 14-19 години да го комбинираат своето 
образование за правилно развивање на нивниот спортски потенцијал. Фокусот 
на VÖN е комплексната задача за избор на спортски талент, унапредување на 
квалитетот, обезбедување отпорност и развој на личноста - со цел 
промовирање на меѓународно успешни врвни спортисти во тесна соработка со 
федералната влада (спорт и образование), федералните покраини, 
федерални професионални здруженија и релевантните институции. VÖN во 

https://www.redbullsalzburg.at/de/jungbullen/red-bull-akademie.html
https://www.tw1n.eu/about/
https://www.tw1n.eu/about/
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моментов надгледува повеќе од 2 500 талентирани спортисти од 58 различни 
спортови. 

   http://www.nachwuchsleistungssport.at/de   
Откако спортистите ќе завршат едно од училиштата под јурисдикција на VÖN, 
KADA ги презема за да ги придружува во нивната потрага по високо 
образование или вработување. 

 

KADAе австриската институција за двојна кариера и професионална интеграција во 
елитните спортови. 

KADA им помага на елитните спортисти пред, за време или по нивната елитна 
спортска кариера, обезбедувајќи професионален консултант, низа 
прилагодени образовни програми и економска мрежа. 18 советници за кариера 
работат на национално ниво и индивидуално ги поддржуваат спортистите да 
ја следат својата сопствена двојна патека. Во овој поглед, KADA не им служи 
само на олимписките спортови или избрани спортови. Всушност, 
организацијата им служи на спортистите од сите 61 признати спортски 
здруженија во Австрија. 

 

Програмата на KADA се состои од два столба на услуга: „развој на кариера“ и  
„служба за вработување“. 

 

Развој на кариера 
 

Целта на услугата за развој на 
кариера е да промовира комбинација 
помеѓу успешна елитна спортска 
кариера, најдобро можно стручно / 
високо образование и холистички 
личен развој. 

 

Поддршката на KADA започнува со 
насочување на спортските таленти 
(главно од 15 години па натаму) во 
натпреварувачки спортови. KADA ги 
сензибилизира и советува младите 
спортисти и нивните околни мрежи во 
однос на двојната кариера. Со цел 
посеопфатно да допре до 
талентираните спортисти, нивните 
родители, спортски тренери и 
спортски здруженија, „KADA ПЛАНЕР 
за кариера“ дава дигитални 
информации за сите постојни 
образовни опции специјално 
дизајнирани за елитни спортисти во 
Австрија, од средно до високо 
образование. 

 

Понатаму, KADA соработува со 
австриските елитни спортски 

училишта. Во рамките на овие соработки, 
KADA работи на кревање 

http://www.nachwuchsleistungssport.at/de
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 свесност за темата двојна 
кариера и поддршка на 
училиштата како надворешен 
партнер во спречување на рано 
напуштање на образованието или 
спортот. 

 

Академијата KADA е основана во 
2012 година за да им понуди на 
елитните спортисти прилагодена 
обука за мешано учење за пристап 
до високото образование. 
Академијата KADA се наоѓа во 
Виена (најдобро да им служи на 
спортистите од летните спортови), 
Салцбург (летни / зимски 
спортови) и Стамс (зимски 
спортови). 

 

Во рамките на националната 
рамка за студии на KADA, SLS, 
голем дел од услугата за развој на 
кариера е посветена на студенти-
спортисти. На индивидуално ниво, 
KADA нуди специфични 
консултации за студентите за секој 
спорт. На институционално ниво, 
KADA соработува со бројни јавни 
и приватни австриски 
универзитети за систематско 
зголемување на академската 
флексибилност. 



Poject N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 

 

[Type here] 
 

86 

 

Служба за вработување 
 

Службата за вработување на KADA има за цел да ги интегрира елитните 
спортисти и поранешните професионални спортски тренери во позиции за 
практиканти и фиксни работни места. Начинот на кој KADA добива пристап до 
спортисти кои бараат работа и спортски тренери е единствен во Европа. Од 2006 
година, организацијата соработува со Јавниот сервис за вработување Австрија 
(AMS). Ова не е само лабава соработка. Всушност, KADA е официјално признат 
советодавен центар на AMS “. 

 

KADA е финансиски поддржана од австриското Министерство за спорт (BMKÖS) и 
јавниот сервис за вработување (AMS). Ова им овозможува на сите спортисти со 
право на учество бесплатно да бидат згрижени. 

   https://kada.co.at/kada-sport-with-prospects/   
Мрежата на 7  австриски олимписки центри , кои нудат места за професионална 
обука, медицинска и научна поддршка, како и психолошко советување за елитни 
спортисти, исто така, нуди кариерно советувалиште во партнерство со KADA. Ова 
исто така може да се смета за мрежа за двојна кариера. 

 

4. Колку спортски клубови во вашата земја спроведуваат програми и услуги за двојна 
кариера и како соработуваат со образованието и деловниот сектор? Опишете ги 
најдобрите практики за двојна кариера на ниво на спортски клуб.  

 

Постојат неколку спортски клубови, кои нудат ограничени програми за ДКС. 
Повеќето клубови немаат финансиски средства за развој на големи програми 
и одржување на потребните мрежи и затоа претпочитаат да ги информираат 
своите спортисти за услугите што ги нудат VÖN и KADA. 

 

Многу клубови соработуваат со едно од училиштата во мрежата на VÖN во 
нивниот регион и ги охрабруваат своите талентирани спортисти да одат во 
тоа училиште. Ваквата соработка му олеснува на клубот да ги реши 
проблемите со менаџирање на времето и да одржува добра комуникација со 
училиштето, особено ако сите спортисти одат во исто училиште. Во некои 
елитни спортски клубови, како што опишаа некои фудбалски клубови во 
прашање 2, оваа соработка отиде чекор понатаму, создавајќи спортска 
академија, каде спортот и образованието се споени во еден сеопфатен и 
кохерентен систем. Некои елитни фудбалски клубови имаат соработка и со 
институции за понатамошно образование за да им понудат повеќе можности 
за образование на своите играчи. 

 

Сѐ на сѐ, самостојните ДКС клупските програми не се многу чести, бидејќи 
проблемот најчесто го опфаќаат надворешни институции како KADA и VÖN. 

 

5. Кои државни служби одговорни во доменот на политики се вклучени во ДКС 
(двојна кариера за спортисти) во вашата земја? Дали релевантните државни служби 
развиле и ги следат националните упатства за ДКС во врска со специфичноста на 
спортот, образовниот систем, и културниот диверзитет и содржина? Наведете неколку 
законски рамки на ДКС во вашата земја доколку ги има. 

 

https://kada.co.at/kada-sport-with-prospects/
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Австриското  Министерство за спорт  (BMKÖS) го поддржува и финансира VÖN 
и 15-те австриски „центри за извонредност за млади таленти“ 
(“Nachwuchskompetenzzentren”) како и KADA, австриската институција за 
двојна кариера и професионална интеграција во елитните спортови. 
Промоцијата на ДКС е една од нивните официјални мисии. 

 

Програмата за финансирање на Министерството за спорт " Развој на 
младински натпреварувачки спортови / двојна кариера " се состои од поддршка 
на "центрите за извонредност за млади таленти" 
("Nachwuchskompetenzzentren"), "специјалните модели на спортски училишта 
", Како и нивната мрежа, VÖN (" Здружение на австриски јуниорски спортски 
модели со високи перформанси") и претставува основа за овозможување 
двојна кариера за млади таленти и нивно подготвување за иден успех во 
елитните спортови. 

 https://www.bmkoes.gv.at/sport/nachwuchs/entwicklung.html 
 

Во  австрискиот државен буџет , сите трошоци се поврзани со мерлив резултат 
што мора да се постигне. Во буџетите за 2018 и 2019 година под 
„Субдивизија 17: Јавни услуги и спорт “, двојната кариера е експлицитно 
наведена како дел од „целен исход 3: Да се постават австриските елитни 
спортисти (со и без попреченост) во светска класа со користење на 
соодветните достапни можности “. Индексот 17.3.2 ја поставува целта дека 
до 2020 година, процентот на дипломирани ученици во споредба со приемите 
во австриски спортски училишта со високи перформанси 
(“Nachwuchskompetenzzentren”) и специјалните модели треба да изнесува 
71%. Во 2018 година, целта од 71% беше веќе постигната. Индексот 17.3.3 ја 
поставува целта дека до 2028 година, процентот на дипломирани ученици
 од австриски спортски училишта за 
натпреварувачки спортови (“Nachwuchskompetenzzentren”) кои влегуваат во 
системот на социјално осигурување за елитни спортисти со приклучување 
кон војската, полицијата или граничната кнтрола треба да изнесува 45%. Во 
2018 година, целта беше надмината со вредност од 50%. 

   
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele
/ind   ex.html   

 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/1
910 18_Bericht-WO-2018-BF-144_1.pdf?77txr3 
  Федералниот акт за финансирање на спортови  (“Bundes-Sportförderungsgesetz”) 
§ 5.  годишно доделува „најмалку 4 милиони евра за промоција на институции 
од национално значење во областа на спортот, особено во областите на 
јуниорски спортови со високи перформанси, спортски науки,  програми за 
двојно образование ” 

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum 
mer=20009941 
KADA е финансирана и од  Јавната служба за вработување  (АМС). KADA е 
назначен советодавен центар на AMS за врвни спортисти кои бараат 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele/index.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele/index.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele/index.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele/index.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/191018_Bericht-WO-2018-BF-144_1.pdf?77txr3
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/191018_Bericht-WO-2018-BF-144_1.pdf?77txr3
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/191018_Bericht-WO-2018-BF-144_1.pdf?77txr3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009941
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009941
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вработување по својата спортска кариера. 

   https://kada.co.at/berufliche-integration/   
6. Која е содржината на соодветните национални директиви за ДКС во вашата земја 
како примарни цели, препораки и сл., како што се специфични образовни аранжмани, 
механизми за наградување, финансиски придобивки и помош при вработување на 
елитни спортисти? 

 

Националните директиви наведени во буџетот и Федералниот закон за 
финансирање на спортови повикуваат на преземање мерки и нудат 
финансирање, но ниту еден од документите не вклучува посебни постапки 
потребни за постигнување на целите утврдени во нив. Ова им остава голема 
автономија на KADA и VÖN. Институциите можат да направат сопствен избор 
за тоа како да ги следат целите и кои програми да ги реализираат. 
Програмите што ги реализира KADA се опишани во прашањата 3 и 8. 

 

Вработувањето на елитни спортисти во војската е голем дел од 
исполнувањето на директивите. Оваа практика нуди 150 позиции во 
основната воена служба и 197 работни места (вклучувајќи 5 спортисти со 
посебни потреби) како „привремено воено лице“. Кога се вработени во 
војската, спортистите заработуваат плата и имаат социјално осигурување, 
додека своето време можат да го искористат за да го практикуваат својот 
спорт. Тие треба да исполнуваат специфични критериуми за изведба, за да 
останат во програмата. 

 

7. Кои се критериумите за подобност за еден спортист да биде вклучен во 
програмата за ДКС  во вашата земја? Која служба има овластување да дефинира еден 
спортист за елитен? 

 

KADA објавува свои критериуми за подобност (тие ја користат дефиницијата 
за елитни спортисти развиена од Bundes-Sport GmBH). Спортистот може да 
аплицира за двете главни услуги (двојна кариера, професионална 
интеграција) ако исполнува еден од следниве критериуми: 

 

ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ 

Двојна кариера, професионална интеграција 

· Спортисти со статус на државни репрезентативци 

· Воени спортисти и жени 

· Спортисти кои се испратени од нивната федерација / клуб на меѓународни 
натпревари 

ТИМСКИ СПОРТОВИ 

Двојна кариера 

· Национален тим (А-тим, У18-У23) 

· Прва Бундеслига 

https://kada.co.at/berufliche-integration/
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· Втора Бундеслига (доколку е 

професионална лига) 

 Професионална интеграција 

· Национален тим (А-тим, У23) 

· Прва Бундеслига 

· Втора Бундеслига 

ЈУНИОРИ спортисти 
 

Двојна кариера: 

Спортисти на австриските национални центри за извонредност за млади таленти и посебен 
модел 1 

Спортисти во матурантска класа или веднаш по матурирањето во случај на 
продолжување на нивната спортска кариера 

Двојна кариера, професионална интеграција 

Учесници на јуниорски европски или светски 

првенства Учесници на младински олимписки игри 

и EYOF 

Спортисти во јуниорски репрезентации (од 18 години) 

ПАРАСПОРТОВИ 

Спортисти со попреченост со статус на репрезентативци (највисока класа) 

 
 

За да се приклучи на елитната спортска програма на војската, спортистот 
треба да исполни различни критериуми за различни спортови. Критериумите 
зависат од бројот на отворени позиции и нивото на изведба на другите 
кандидати. Во секој случај, спортистот треба да има статус на 
репрезентација и да фигурира меѓу најдобрите 50 светски рангирања на 
неговата или нејзината дисциплина. 

 

8. Дали постојат персонализирани, флексибилни образовни патеки за ДКС за 
поддршка на ученици-спортисти во средно и високо образование во вашата земја и кои 
се тие? 

 

Со „центрите за извонредност на младите таленти“ 
(“Nachwuchskompetenzzentren”)  и „специјалните модели на спортски 
училишта“ VÖN нуди флексибилно образование за повеќе од 2 500 
талентирани спортисти од 58 различни спортови на возраст од 14-19 години. 
Овој модел беше опишан претходно. 

 

KADA им нуди на спортистите разни опции за образование и обука кои 
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најдобро одговараат на индивидуалните потреби. Ова ја вклучува можноста 
за сертификат за прием на универзитет, кој може да се заврши паралелно со 
спортската кариера, со користење на подготвителните курсеви за 
„Berufsreifeprüfung“ (BRP) обезбедени од KADA. „Berufsreifeprüfung“ е 
законски признаена, полноправна диплома за средно образование што им 
овозможува на учениците да студираат на австриските универзитети.  

 

    https://kada.co.at/berufsreifepruefung-im-leistungssport/   
Понатаму, програмата  SLS на KADA  („ S tudium  L eistung  S port“ им овозможува 
на учениците спортисти флексибилни едукативни насоки. Со цел да понуди 
широк спектар на образовни можности, KADA одржува партнерство со 
повеќето најголеми универзитети во земјата, вклучувајќи го и Универзитетот 
во Виена. Заедно со партнерските универзитети, KADA работи на модели, 
како најдобро да ги поддржува учениците спортисти и да додаде 
флексибилност на нивните студии во рамките на универзитетското 
законодавство. Програмата вклучува индивидуална поддршка при избор на 
студии до планирање на семестарот, која е прилагодена на соодветната 
програма за тренинг и натпреварување. 

   https://kada.co.at/studium-leistung-sport/   
Друга опција е  универзитетска програма за "Бизнис администрација и спорт" со 
магистерска диплома (MBA) , организирана независно од времето и локацијата 
и понудена како програма за учење на далечина со само шест фази на 
посетеност на часовите. Иновативната MBA програма за австриски спортови 
беше иницирана од „ Österreichische Sporthilfe “ („Австриска помош за спортот“) 
и е програма за понатамошно образование на Австрискиот институт за 
менаџмент при Универзитетот за применети науки Бургенланд. Ја организира  
Фокус: Цукунфт , организација основана да ја спроведува оваа програма и да 
ги придружува спортистите за време на нивните студии. MBA програмата е 
насочена кон активни и поранешни спортисти, како и оние вработени во 
спортскиот сектор. Времетраењето на студиите е 18 месеци. „Sporthilfe исто 
така нуди стипендии за оваа програма. 

   https://www.sporthilfe.at/foerderung/sport-
karriere/    http://www.fokus-zukunft.at/ueber-uns/   

(„Österreichische Sporthilfe“ е непрофитна и независна организација. Преку 
својата финансиска и морална поддршка, дава важен придонес кон 
социјалното осигурување на елитните спортисти. Грантовите се доделуваат 
небирократски и не се поврзани со одредена цел според исполнувањето на 
критериумите за успешност. Здружението ја исполнува својата мисија без 
државни субвенции. Финансирањето се обезбедува исклучиво преку 
одржливи партнерства со деловната заедница, добротворни настани и 
активности за прибирање средства. 

   https://www.sporthilfe.at/ueber-uns/der-verein/   ) 
9. Дали постои меѓусекторско тело во вашата земја за да се обезбеди механизам за 
пресечна соработка, координација и успешно спроведување и следење на политиките 
со двојна кариера за талентирани и елитни спортисти, вклучувајќи ги и пензионираните 
Ако да, кои се тие и што вклучува нивната тековна активност во пракса. 

 

Министерството за спорт е највисок орган за контрола. Владините политики 

https://kada.co.at/berufsreifepruefung-im-leistungssport/
https://kada.co.at/studium-leistung-sport/
https://www.sporthilfe.at/foerderung/sport-karriere/
https://www.sporthilfe.at/foerderung/sport-karriere/
http://www.fokus-zukunft.at/ueber-uns/
https://www.sporthilfe.at/ueber-uns/der-verein/
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на двојни оператори се спроведуваат главно од VÖN и KADA. Со 
поднесување извештаи до Министерството за спорт, се обезбедува правилно 
следење на политиките. Министерството ги следи и контролира сите 
организации што ги финансира. 

 

KADA исто така детално ги следи кариерните патеки на активните и пензионираните 
спортисти. 

 

10. Кои други политики ги развиваат одговорните јавни органи во ДКС во вашата земја 
и што вклучува нивниот акционен план за периодот 2020-2022 година? 

 

Актуелната влада на ÖVP и Зелените вклучи акционен план во нивната 
владина програма за 2020-24. Следниве точки се наведени во официјалниот 
документ: 

 

Евалуација на индивидуалното и структурното финансирање на спортот во елитниот 
спорт 

 

Трансфер на експериментални училишни модели на спортски училишта со 
високи перформанси во широко дефиниран стандарден модел за средно 
ниво II 

 

Развој на спортски модели со високи перформанси за средно ниво I во секоја 
федерална покраина 

 

Понатамошен развој на врската помеѓу спортот и наставните професии. 
 

Понатамошен развој на понуди за работа за елитни спортисти и жени, како и 
квалификувани тренери во јавната служба 

 

Систематска координација помеѓу клучните фактори на успех на 
натпреварувачка спортска кариера: училиште за спортови со високи 
перформанси и образовен систем / атлетска поддршка во клубот и 
здружение / лична поддршка во средината за тренинг/ последователно 
вработување во војска, полиција, гранична контрола и физичко образование / 
Олимписки и центар за елитни спортови со високи перформанси  

 

   https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-   bundesregierung / 
regierungsdokumente.html   
Специфичните активности во врска со програмите за двојна кариера за спортисти ќе 
бидат спроведени 
од Министерството за спорт заедно со VÖN и од KADA. 

 

11. Дали на национално ниво, постои систем за мониторинг во однос на 
студенти/ученици-спортисти и нивните кариерни насоки и вработувањето, и ако  да, 
објавете ги неговите главни карактеристики. 

 

Да, KADA собира многу прецизни податоци за кариерните насоки и 
вработувањето на спортистите во нивната програма. Тие имаат база на 
податоци што содржи информации за сите спортисти кои ги придружувале 
некое време и редовно прибираат понатамошни информации за состојбата 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
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на спортистите кои успешно ја напуштиле програмата. 
 

На пример, во 2019 година, KADA опслужи 528 спортисти, од кои 331 ја 
користеа СЛС програмата за учење, 82 добија „Berufsreifeprüfung“ (диплома 
за средно образование) и 62 добија соодветно вработување. 21 од нив 
работат во јавна служба. 20 се вработени во спортскиот сектор, 5 работат во 
областа на индустријата или технологијата, 4 работат во услужниот сектор и 
уште 12 се сместени во разни други области. 

 

12. Дали вашата национална политика за ДКС има процедури за проценка на 
квалитетот, и ако да, објаснете ги. 

 

Да, KADA е контролирана од независни тела за нејзината работа / резултати 
и на финансиско ниво. 

 

Министерството за спорт ги контролира работата/ резултатите. KADA треба 
да обезбеди доказ дека целите, кон кои било насочено финансирањето што 
го обезбедила, биле остварени. 

 

Bundessport GmBH (Federal Sports Ltd.) делува како ревизор за целото 
државно финансирање на спортот во Австрија и финансиски ја контролира 
KADA. 

 

13. Дали вашите национални федерации / институции за спорт дејствуваат во име на 
елитни студенти/ученици-спортисти и им даваат услуги и поддршка? 

 

Во Австрија, повеќето спортски федерации ги охрабруваат своите млади 
елитни спортисти да го искористат образовниот систем што го нудат 
спортските училишта и центри за извонредност на VÖN. Овој систем им 
овозможува на федерациите и клубовите да работат со училиштата за да се 
истакнат во спортот и образованието. Системот е дизајниран да им овозможи 
на спортистите онолку флексибилност колку што е потребна за успешна 
кариера во нивниот спорт. 

 

Еве неколку примери за тоа што прават некои спортски федерации. Не може 
да се анведат сите и ако некоја федерација не е наведена, тоа не значи не ги 
застапува своите спортисти. 

 

  Австриската фудбалска федерација  има континуиран концепт за придружба на 
нивните спортисти од мала возраст до професионална кариера. На возраст 
од 10-12 години, спортистите можат да се приклучат на еден од 28-те 
регионални центри за обука на Федерацијата (ЛАЗ) за развој на таленти. По 
ова, најдобрите играчи ќе бидат претставени на една од 12-те клупски 
академии во земјата или на специјализираната женска академија, каде што 
се водени кон професионална кариера. Секоjа структура на овој систем има 
за цел да ги развие најдобрите можни играчи, истовремено обезбедувајќи 
квалитетно образование преку активна соработка со спортски училишта. 
Најдобрите елитни играчи се надгледуваат во „проектот 12“, сеопфатен 
систем за поддршка кој нуди лично советување за играчите и овозможува 
лесна комуникација помеѓу клубовите, училиштата, родителите, 
федерацијата и другите засегнати страни. 
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  Австриската скијачка федерација  има голем број на соработки и програми за 
да се обезбеди добро образование на нивните елитни спортисти. Прво, има 
многу училишта во Австрија со посебен фокус на зимските спортови, 
вклучувајќи AHS, HS, технички училишта, стручни училишта, како што се 
Stams, Saalfelden, Schladming, Eisenerz итн. Кои соработуваат со скијачката 
федерација. Понатаму, федерацијата има активна соработка со KADA, WIFI 
(Austrian Institute for Economic Development - Австриски институт за економски 
развој) и во медицинската област со AZW Innsbruck, центар за стручно 
оспособување за медицински професии. Сите соработки се добро 
воспоставени веќе некое време и заедно обезбедуваат многу широк спектар 
на понуди за заинтересирани спортисти. 

 

  Австриската атлетска федерација  е водечки партнер на Forum:Zukunft, кој е 
организатор на MBA програмата „Бизнис администрација и спорт“ опишана 
претходно. Тие, исто така, редовно ги промовираат активностите на KADA на 
нивната веб-страница, но немаат своја програма. Голем број нивни спортисти 
студираат на универзитети користејќи ја програмата SLS на KADA. 

 

  Австриската тениска федерација  поддржува и советува спортисти во нивниот 
избор на модел на двојна кариера. Тие значително го промовираа 
американскиот модел (стипендија за колеџ) и воената програма на 
австриската војска. Тие имаат партнери SMARTHLETE (  www.smarthlete.com  
) и MONACO SPORTS (  www.monaco-sportstipendium.de  ), за да им помогнат 
на нивните спортисти да го пронајдат вистинскиот колеџ. 

 

  Австриската гимнастичка федерација  има партнерство со KADA и VÖN. Оттаму 
им препорачуваат нивните спортисти да ги користат постојните структури за  
двојна кариера. 

 

Трите чадорски организации на спортските клубови (ASKÖ, ASVÖ и 
Sportunion) имаат различни проекти за соработка финансирани од 
„Bundessport GmBH“, во кои млади спортисти, потенцијални идни елитни 
спортисти од регионални тимови, можат да откријат различни аспекти на 
професионалниот спорт (на пр. дијагностика на перформанси или напредни 
тренинг центри) за да ги запознаат со спортот на високо ниво и да им 
помогнат во процесот на ориентација. Спортистите за овие програми се 
регрутирани од клубовите и спортските федерации. 

 

14. Дали федерациите за спортска ориентација или други спортски федерации имаат 
посебни политики и практики на ДКС во вашата земја и дали спортските клубови се 
информирани за овие иницијативи? 

 

Федерацијата за спортска ориентација нема никакви програми или политики 
за двојна кариера (колку што се запознаени интервјуираните спортисти, не 
добив никаква реакција на моето барање до Федерацијата) 

 

Други спортски федерации: видете го прашањето 13 погоре. 
 

15. Колку елитни ориентирци има во вашата земја и од кои клубови за ориентација 

http://www.smarthlete.com/
http://www.monaco-sportstipendium.de/
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доаѓаат 
 

Националниот тим се состои од 16 спортисти, од кои 3 припаѓаат на „А1, група 
Светска класа“ (Урсула Кадан, Роберт Мерл, Гернот Имсен), 6 припаѓаат на 
„А2, група Светски куп“ (3 мажи, 3 жени) и 7 припаѓаат на „Б, развојна група“ (3 
мажи, 4 жени). 

 

Јуниорските национални тимови У18 (6 машки, 5 женски) и У20 (5 машки, 4 
женски) исто така се сметаат за елитни спортисти. 

Клубови на А1 и А2 спортисти: 
Урсула Кадан: OC Fürstenfeld 
Гернот Имсен: HSV Pinkafeld, OK Pan-Kristianstad (SWE) 
Роберт Мерл: ASKÖ Henndorf 
Матијас Питер: OLC  
Graz  
Лаура Рамштајн: OLC 
Graz  
Ања Арбтер: NF Wien 
Матијас Рајнер: Naturfreunde Villach Orienteering, Tampereen Pyrintö (FIN)  
Матијас Грол: OLC Graz 
Ана Симковиќ: OLC Wienerwald, Ulricehamns OK 

(SWE)  http://www.oefol.at/kaderathleten/ 

16. Направете интервју со минимум 2 елитни спортски ориентирци во вашата земја за 
потребата од ДКС програми и услуги и нивното лично искуство во доменот на ДКС, како 
и препораки. Колку од овие елитни ориентирци се професионалци?  

 

Во Австрија, нема чисто професионални спортски ориентирци. 
 

Интервју 1: 

Додека учел, првиот интервјуиран не ги користел спортските училишта и Центрите 
за извонредност на VÖN, туку посетувал редовно средно училиште („Гимназија“). 
Успеал да ги комбинира тренинзите и редовното образование без никаква 
поддршка од организации за двојна кариера. Тој наведува дека тоа добро му 
функционирало бидејќи можел да оди на попладневни тренинзи после часови. По 
завршувањето на училиштето, ја завршил задолжителната 6 -месечна воена 
служба, каде бил поддржан од војската во неговата спортска кариера. Како еден 
од 150-те регрути избрани за елитниот спортски оддел на војската, бил пренесен 
во Воениот спортски центар (HSZ) по основната воена обука, каде што бил во 
можност пет месеци професионално да се занимава со својот спорт. 

 

По 6-месечната служба, студирал бизнис-администрација во Грац. За време на 
студиите, не користел ниту една од услугите што ги нуди KADA бидејќи не знаел 
дека постојат (KADA тогаш беше прилично нова). Успеал самостојно да ги реши 
проблемите со менаџирање на времето со професорите и нема многу проблеми 
во тој поглед (иако признава дека познава други спортисти кои се соочувале со 
проблеми во тој поглед и дека веројатно ќе било од голема корист да имале 
помош од некоја организација). 

Сега е вработен во воена служба со полно работно време во нивната програма за 
спортови со високи перформанси и продолжува да учи вонредно паралелно со 

http://www.oefol.at/kaderathleten/
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неговата работа во војската. Тој го нагласува фактот дека спортот е негов прв 
приоритет, бидејќи тоа е работата за која е платен и неговите студии течат 
паралелно, како што би било и ако работел нешто друго. 

 

Наведува дека во неговата ситуација немал потреба од понатамошни програми за 
двојна кариера, но дека некои од неговите колеги ќе имале корист од тоа. Не 
знаел за KADA и нивните услуги, но бидејќи ги користи мерките на војската, добро 
се снашол и без тоа. Тој верува дека спортистите кои не се вработени во војската 
можат да имаат голема корист од услугите на KADA и рече дека ќе ги проследи 
информациите до коелгите кои се соочуваат со тешкотии, а кои можеби не знаат 
за програмата. 

 

На прашањето за препораки, тој се изјасни дека ќе го поздрави пофлексибилниот 
пристап до постојните студии (на пр. Медицина: 50% помалку присуство во замена 
за удвојување на времетраењето на студиите) во однос на понудата на нови 
наставни програми. 

 

Интервју 2: 
 

Вториот интервјуиран соговорник имаше слични искуства како и првиот. 
Посетувал редовно средно училиште („Гимназија“) без посебен фокус на спортот. 
Во неговото училиште, еден многу мотивиран наставник, кој исто така бил тренер 
за ориентација, организирал редовни воншколски активности и натпревари за 
неговите ученици. Така го открил овој спорт и продолжил да се занимава со него, 
и ја истакна важноста на овој конкретен тренер во раниот развој на неговата 
кариера. 

 

По училиште, тој исто така ја завршил задолжителниот 6-месечен воен рок во 
Воениот спортски центар во Зебенштајн, кој на крај бил продолжен на една 
година, и во текот на целиот воен рок добивал поддршка од војската и можел да 
се занимава со спортот цело време. Спортските ориентирци во војската во тоа 
време сите биле стационирани во Зебенштајн со полно работно време, што не му 
дозволувало да студира на друго место во земјата. 

 

Потоа тој одлучил да ја напушти програмата за да студира на Техничкиот 
универзитет во Грац во траење од 3 години, период во кој продолжил да се 
занимава со својот спорт на високо ниво, но не добил никаква поддршка од 
војската или од која било друга програма. Не ја искористил SLS програмата на 
KADA, бидејќи од една страна самостојно можел да си ги реши проблемите со 
менаџирање на времето со професорите, а од друга страна KADA немаше 
партнерство со Техничкиот универзитет во Грац, каде што тој сакал да студира. Ќе 
се согласен на помош од програмата за двојна кариера, но ниту една од 
постојните не одговарала на неговите потреби. Тој смета дека во теорија, 
програмите се многу корисни, но во пракса, тие одговараат само на потребите на 
ограничен број спортисти. 

 

Потоа се вратил во воената спортска програма, каде работи и денес. Ова беше 
можно заради новата регулатива која им овозможува на спортистите сами да 
изберат место за тренинг поголемиот дел од времето и да останат само во 
Зебенштајн само еден ден во неделата, што му овозможува да ги продолжи 
своите студии во Грац заедно со воената спортска програма. Сепак, исто како и со 
првиот соговорник, неговиот фокус очигледно е во спортот. 
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Оваа регулатива што овозможува воените спортски ориентирци да бираат 
раазлични места за тренинг, ја направи програмата многу попривлечна за многу 
спортисти, што доведе до поголемо барање за учество во програмата. 

 

Тој смета дека може да се направи многу повеќе во Австрија за да им се помогне 
на спортистите да менаџираат со својата двојна кариера, особено во поглед на 
универзитетските спортови. Според него, доколку универзитетите се главни 
чинители во натпреварувачките сппортови, како што е случајот во другите 
европски земји, како што е на пример Шпанија, комбинацијата на спортска кариера 
и академско образование би била многу полесна, бидејќи спортот би имал многу 
повисок статус во академските институции. 

 

Тој ја признава важноста на ДКС програмите особено за спортови како 
ориентација, каде е речиси невозможно да се заработува доволно само од 
спортска кариера. 

 

17. Дали има практика во вашата земја армијата и полицијата да ги ангажираат 
елитните ориентирци во воените служби? 

 

Австриската војска има голема програма за поддршка на елитни спортисти. 
 

Оваа практика нуди 150 позиции во основната воена служба и 197 работни 
места (вклучувајќи 5 спортисти со посебни потреби) како „привремено воено 
лице“. Кога се вработени во војската, спортистите заработуваат плата и 
имаат социјално осигурување, додека своето време можат да го искористат 
за да го практикуваат својот спорт. Тие треба да исполнуваат специфични 
критериуми за изведба, за да останат во програмата. 

 

Доколку критериумите за изведба повеќе не се исполнети, спортистот сè 
уште има право на период за унапредување на кариерата и во тој период 
добива 80% од платата за да може да студира. По најмалку 3 години, за 
секоја година отслужена во војска, еден спортист има право на 4 месеци за 
унапредување на каериерата (1 година за 3 години служба).  

 

5 австриски спортски ориентирци се вработени во војската (Урсула Кадан, 
Роберт Мерл, Матијас Питер, Матијас Рајнер и Гернот Имсен). 

 

18. Направете интервјуа со елитни спортисти кои добиле ДКС услуги или биле дел од 
ДКС програмата и нивното лично искуство за придобивките и потребата за 
подобрување на ДКС. 

 

Интервју 1: 
 

Мојот соговорник е 18-годишна кошаркарка. Таа игра во националниот тим и оди 
во една од специјализираните спортски школи на VÖN (СЛСЗ Виена Запад). 
Училиштето користи скаути и тренинг-аудиции за наоѓање талентирани спортисти 
кои би учеле во училиштето и само учениците со добри оценки се примаат во 
програмата. 

 

Училишниот систем има одредена временска рамка наутро за тренинг, во која 
партнерите за соработка од секој спорт се одговорни за тренинзите. Часовите 
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започнуваат веднаш потоа, во 11 часот претпладне. Тренинзите попладне и 
навечер се одржуваат во соодветните клубови. За да ги надоместат намалените 
школски часови, учениците во спортското училиште имаат уште една учебна 
година пред матурата. Партнер за соработка за кошарка е Виенската кошаркарска 
академија, финансирана и организирана од Виенската кошаркарска федерација. 

 

Наведените придобивки од овој спортски училишен систем се дополнителното 
време за тренинг и индивидуалните мерки за тренинг од страна на различни 
квалификувани тренери на академијата, како и флексибилноста околу 
патувањето. Лошите страни главно се наоѓаат во имплементацијата на системот. 
Комуникацијата помеѓу клубовите од една страна и училиштето и академијата од 
друга страна е практично непостоечка. Ова доведува до недостаток на 
координација помеѓу тренингот изведен во академијата и во клубовите, што може 
да доведе до неефикасно програмирање, недоволно опоравување и прекумерно 
тренирање. Во оваа конкретна ситуација, постои јасна потреба за подобрување на 
комуникацијата и координација на сите засегнатите страни. 

 

Како и да е, нејзиното искуство во спортската школа ѝ помогна во нејзиниот 
спортски и образовен развој и ѝ дозволува да се занимава со својот спорт на ниво 
со високи перформанси, притоа постигнувајќи пристап до високото образование: 
на толку млада возраст игра во највисоката австриска национална лига и во 
јуниорска репрезентација и една година отсега таа ќе продолжи со двојната 
кариера, запишувајќи се на колеџ во САД. 

 
 

Интервју 2: 
 

Мојот втор соговорник е елитен атлетичар специјализиран за трки со пречки. Тој 
има статус на репрезентативец. Учел во специјализирано спортско одделение во 
средно училиште („Гимназија“). Потоа продолжил со високо образование и 
студирал спорт и физика на Универзитетот во Виена и сега ќе почне да работи 
како професор во едно од спортските училишта во мрежата на VÖN. 
Универзитетот во Виена ги охрабрува елитните спортисти кои сакаат да студираат 
и нуди многу флексибилно планирање на семестарот. На овој начин имал 
можност да ги слуша само предметите што се вклопуваат во неговиот распоред за 
тренинзи и да дипломира за подолг временски период. Не пропуштил многу од 
часовите, бидејќи повеќето меѓународни натпревари се случуваат за време на 
викендите,а локалните натпревари може да се одржуваат и во работни денови 
навечер. KADA не беше вклучена во менаџирањето на неговата двојна кариера, 
бидејќи тој ставил акцент на вредноста на практичните вештини што ги стекнал од 
следењето на часовите по предметите што ги избрал. Тој не би го заменил 
присуството на часови со компензациска работа или онлајн учење, бидејќи смета 
дека би пропуштил некои важни аспекти од неговото образование. 

 

Некои од неговите врсници ја избрале MBA програмата „Бизнис администрација и 
спорт“ опишана во прашањето 8 и се задоволни со нивниот избор. Како и да е, тој 
претпочита меѓународно призната академска диплома пред MBA. Другите 
учествуваат во SLS програмата што ја нуди KADA и ја добиваат истата диплома 
како и тој, но пропуштија многу практично образование, што обично е вклучено на 
часовите. Неговиот фидбек за програмите за двојна кариера оддава впечаток дека 
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тие се добра опција за некои спортисти, но дека образованието никогаш нема да 
биде еднакво на класичното академско образование. 

Атлетската федерација им обезбедува и на спортистите со статус на 
репрезентативец мала финансиска поддршка, особено за патување за 
натпревари. 

 
 

19. Ализирајте ги документите, практиките и интервјуата и дадете препораки за ДКС на ниво на 
клубот. 
Во Австрија, тешко е да се дадат препораки за двојна кариера за спортисти на 
клупско ниво , поради две причини: 

 

Од една страна, повеќето клубови немаат финансиски средства да 
создадат квалитетни програми за двојна кариера, особено во 
ориентацијата. Само клубовите со поголеми финансиски можности, 
особено фудбалските клубови, можат да си дозволат развој на програми 
за двојна кариера (на пр., Red Bull Salzburg). 

 

Од друга страна, институциите VÖN и KADA, како и други обезбедуваат 
многу услуги на спортисти од сите видови на различни спортови, 
вклучително и ориентација. Како последица на тоа, нема реална потреба 
клубовите да развиваат свои програми. Наместо тоа, тие треба да ги 
информираат своите спортисти за услугите што ги нуди KADA и да 
одржуваат добра соработка и комуникација со нив. 

 

Како заклучок на информациите собрани во овој извештај, клупската 
програма за двојна кариера во Австрија треба да исполни еден главен 
критериум: финансиските трошоци треба да бидат многу ниски за 
клубовите и за спортистите. 

 

Бидејќи спортистите веќе имаат можност да студираат на јавни универзитети 
бесплатно, со програмата SLS на KADA, за да биде привлечна, клупската програма 
треба да биде специфично насочена кон спортистите кои не бараат академска 
диплома. 
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Истражување 2 
Извештај  - Северна 
Македонија 

 
2 ИСТРАЖУВАЊЕ : За истражување, идентификување, промовирање и споделување 
добри практики за ДК на адолесцентни спортисти и тренери засновани на клупски, 
едукативни и тренинг програми во ЕУ. 

 

1. Колку спортски клубови постојат во вашата земја, и кои се првите десет најуспешни 
спортски клубови во однос на спортските достигнувања? 

 

Во земјата има 60 федерации и вкупно 1 705 клубови, според 
информациите на веб-страницата на Агенцијата за млади и спорт. 

 Link: http://iss.mk/клубови/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ- 
GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U 

 

 
10 најуспешни спортски клубови:  

 

1. Ракометен клуб Вардар 
 

2. Ракометен клуб Металург 
 

3. Кошаркарски клуб МЗТ 
 

4. Фудбалски клуб Вардар 
 

5. Фудбалски клуб Шкендија 
 

6. Фудбалски клуб Ренова 
 

7. Ракометен клуб Еурофарм 
 

8. Ракометен клуб Пелистер 
 

9. Тркачки автомобилски клуб Стефановски 
 

10. Атлетски клуб Делта 
 

2.  Дали овие спортски клубови имаат програми и стратегии за спортисти со двојна кариера?  
 

Овие спортски клубови во моментов немаат програми и стратегии за спортисти со 
двојна кариера! 

 
Спортистите во индивидуалните спортови имаат поголема веројатност да 
се запишат на универзитет во споредба со оние во тимски спортови. 
Обично тоа е затоа што играчите во тимски спортови заработуваат повеќе 
пари и редовно земаат месечна плата и не се грижат за својата иднина во 

http://iss.mk/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ-GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U
http://iss.mk/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ-GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U
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3. Дали во вашата земја постојат мрежи за двојна кариера за спортисти и дали би 
можеле детално да ги опишете. 

 

За жал, не можевме да најдеме никакви информации за постоечка ДК 
мрежа во земјата. Постојат писмени докази дека терминот  двојна кариера   
за прв пат јавно бил употребен во 2016 година. На Факултетот за физичко 
образование, спорт и здравје се одржа тематска дискусија која се 
зборуваше за анализата на состојбата со стручниот кадар во 
националните спортски федерации во земјата. Главниот акцент беше 
ставен на предлозите за развојни компоненти на образованието, 
организацијата и делувањето во спортот. Тие дојдоа до заклучок дека 
општеството мора да се соочи со современите концепти и мора да го 
надгради образовниот систем. 

 

Терминот ДК беше споменат на оваа конкретна дискусија на следниот 
начин: „Нашата заложба е да обезбедиме услови за успешна двојна 
кариера на нашите млади спортисти, обезбедувајќи им услови за успешна 
спортска кариера и истовремено подготвувајќи им простор за градење на 
професионална кариера“. 

 

4. Колку спортски клубови во вашата земја спроведуваат програми и услуги за двојна 
кариера и како соработуваат со образованието и деловниот сектор? Опишете ги 
најдобрите практики за двојна кариера на ниво на спортски клуб.  

 

Минатата година (во 2019 година) фудбалски клуб за прв пат учествуваше 
во проект на ЕУ за развој на двојна кариера, кој е сличен на нашиот. Оваа 
година почнува двегодишниот проект за развој на двојна кариера во кој 
фудбалската федерација е партнер на проектот. Нашиот клуб е третиот 
клуб во земјава што учествува во проект на оваа тема. 

 

5. Кои државни служби одговорни во доменот на политики се вклучени во ДКС 
(двојна кариера за спортисти) во вашата земја? Дали релевантните државни служби 
развиле и ги следат националните упатства за ДКС во врска со специфичноста на 
спортот, образовниот систем, и културниот диверзитет и содржина? Наведете 
неколку законски рамки на ДКС во вашата земја доколку ги има.  

 

Агенцијата за млади и спорт треба да биде јавен орган одговорен за ДКС. 
Има само еден документ кој го содржи зборот  двојна кариера . Насловот на 
тој документ е Програма  за распределба на средства за 2020 година  

 

Единствениот став во рамките на оваа програма каде што се споменува 
терминот ДК е следниот: „Средства во износ од 10 000 € се издвоени за 
кофинансирање на овие засегнати страни на проектот: млади талентирани 
спортисти, селекција, рана спортска специјализација и двојна кариера за 
млади спортисти.” 

 

Нема објаснување за поимот ДК во правните документи или во јавноста. 
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6. Која е содржината на соодветните национални директиви за ДКС во вашата земја 
како главни цели, препораки, итн. Како што се специфични образовни аранжмани, 
механизми за наградување, финансиски придобивки и помош при вработување на 
елитни спортисти? 

 

Во земјата сè уште нема национални директиви за ДКС. 
 

7. Кои се критериумите за подобност за еден спортист да биде вклучен во 
програмата за ДКС  во вашата земја? Која служба има овластување да дефинира еден 
спортист за елитен? 

 

Најпрво, одговорната Национална федерација има право да го дефинира 
спортистот како елитен. Сепак, ова треба да биде потврдено од Агенцијата 
за млади и спорт. 

 

8. Дали постојат персонализирани, флексибилни образовни патеки за ДКС за 
поддршка на ученици-спортисти во средно и високо образование во вашата земја и 
кои се тие? 

 

Не особено. Имено, ако студент е талентирана спортска личност, тој / таа 
бара дозвола да посетува училиште / универзитет како вонреден студент 
поголемиот дел од времето. 

 

9. Дали постои меѓусекторско тело во вашата земја за да се обезбеди механизам за 
пресечна соработка, координација и успешно спроведување и следење на 
политиките со двојна кариера за талентирани и елитни спортисти, вклучувајќи ги и 
пензионираните Ако да, кои се тие и што вклучува нивната тековна активност во 
пракса. 

 

Не постојат постоечки меѓусекторски тела поврзани со двојната кариера. 
 

10. Кои други политики ги развиваат одговорните јавни органи во ДКС во вашата 
земја и што вклучува нивниот акционен план за периодот 2020-2022 година? 

 

Нема достапни информации во врска со ова прашање. 
 

11. Дали на национално ниво, постои систем за мониторинг во однос на 
студенти/ученици-спортисти и нивните кариерни насоки и вработувањето, и ако да, 
објавете ги неговите главни карактеристики. 

 

Не постои систем за мониторинг во однос на учениците-спортисти, нивните 
кариерни патеки и вработувањето во Република Македонија. 

 

12. Дали вашата национална политика за ДКС има процедури за проценка на 
квалитетот, и ако да, објаснете ги. 

 

Нема одговор. 
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13. Дали вашите национални федерации / институции за спорт дејствуваат во име на 
елитни студенти/ученици-спортисти и им даваат услуги и поддршка? 

 

Многу федерации не се запознаени со поимот  двојна кариера.   Дури и 
оние федерации кои се запознаени со овој поим не им нудат специфични 
услуги на елитните спортисти. 

 

14. Дали федерациите за спортска ориентација или други спортски федерации имаат 
посебни политики и практики на ДКС во вашата земја и дали спортските клубови се   

информирани за овие иницијативи? 

Нашата федерација за спортска ориентација сè уште нема посебни 
политики и практики во врска со овие иницијативи. 

 

15. Колку елитни ориентирци има во вашата земја и од кои клубови за ориентација 
доаѓаат 

 

Има околу 30 елитни спортски ориентирци (машки и женски), од кои околу 
20 се од ОК Златоврв - Прилеп и 10 од градот Струмица, ОК Еделвајс и ОК 
Ентузијаст. 

 

16. Направете интервју со минимум 2 елитни спортски ориентирци во вашата земја за 
потребата од ДКС програми и услуги и нивното лично искуство во доменот на ДКС, 
како и препораки. Колку од овие елитни ориентирци се професионалци?  

 

Како прво, во Република Македонија нема професионални елитни 
спортски ориентирци, ако под професионални мислиме на спортисти кои 
живеат од тренирање и натпреварување. Повеќето елитни ориентирци во 
нашата земја обично се самофинансираат, освен некои спортисти кои ги 
плаќаат нивните клубови или Федерацијата за ориентација за да го 
претставуваат националниот тим на големите шампионати. 

 

Интервјуиравме 2 македонски елитни спортски ориентирци (еден маж и 
една жена) и им ги поставивме следниве прашања: 

 

1. Дали сте запознаени со концептот на двојна кариера? 
 

2. Дали верувате дека има потреба од програми и услуги за ДКС во 
Република Македонија? 

 

3. Дали имате лично искуство во доменот на ДКС? 
 

4. Дали имате препораки во врска со ова? 
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Според нивните одговори, никој од нив не бил запознаен со 
концептот на двојна кариера. Им доставивме неколку основни 
информации во врска со овој концепт, и двајцата се согласија 
дека постои голема потреба за негово воведување кај елитните 
спортисти и воопшто на клупско ниво, бидејќи тоа може да 
помогне да се олесни остварувањето на потенцијална успешна 
кариера за спортистите, со тоа што ќе им се обезбеди да 
започнат нова кариера по крајот на нивната спортска кариера. 
Со други зборови, можеби ќе се чувствуваат поудобно да се 
фокусираат 100% на нивните спортски активности, без да се 
грижат за нивните изгледи во иднина. Затоа, и двајцата 
испитаници силно се согласија дека ДКС програмите и услугите 
можат да бидат значаен дел од нивниот живот и иако немале 
лично искуство во доменот на ДКС, тие ја препознаа неговата 
важност и препорачаа овој концепт да се воведе меѓу спортските 
ориентирци во земјата и воопшто сите други спортисти, бидејќи 
тоа може да придонесе кон поголеми достигнувања на 
спортистите (спортистите не би живееле во неизвесност дека ќе 
останат без работа кога ќе заврши нивната спортска кариера, а 
би имале посилна мотивација понапорно да тренираат и да 
постигнат повеќе успеси додека се млади и активни), како и 
подобар квалитет на живот (спортистите не би биле заборавени 
и оставени на маргините на општеството, туку би се чувствувале 
признати и почитувани во општеството со тоа што ќе станат 
активни членови на економскиот живот во земјата и 
придонесувајќи за социо-економскиот развој на земјата). 
Двајцата испитаници посочија дека воведувањето на концептот 
за двојна кариера е особено важно во индивидуалните спортови, 
бидејќи индивидуалните спортисти обично не земаат никаква 
плата, и по завршувањето на нивната спортска кариера ќе треба 
да имаат сигурна работа. За разлика од нив, спортистите во 
тимски спортови, како што се фудбалот, ракометот и кошарката, 
добиваат плати и може да сметаат на одредени заштеди што 
можат да се искористат за започнување бизнис, на пример, 
откако ќе решат да се пензионираат како професионални 
спортисти. 

 

17. Дали има практика во вашата земја армијата и полицијата да ги ангажираат 
елитните ориентирци во воените служби? 

 

Армијата и полицијата не се вклучени во какви било активности и 
натпревари за ориентација. 

 

18. Направете интервјуа со елитни спортисти кои добиле ДКС услуги или биле дел од 
ДКС програмата и нивното лично искуство за придобивките и потребата за 
подобрување на ДКС. 
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Според нашите сознанија, нема елитни спортисти кои досега биле дел од 
ДК програма. 
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19. Ализирајте ги документите, практиките и интервјуата и дадете препораки за ДКС на ниво на 
клубот. 

за ДСК на ниво на клуб. 
 

Академска 
поддршка 

· Продолжена или отворена испитна сесија  
· Индивидуални распореди на студии; 
· Формален договор со службите и образовните институции; 
· Менаџирање на односите со наставниците/професорите; 
· Програми за е-учење; 

 

 
Спортска поддршка: · стипендии; 

· Достапни спортски објекти блиски до образовните; 
· Обезбедување спортска опрема; 
· Услуги за поддршка; 
· Медицинска и физиолошка поддршка; 
· Специјални награди; 

 

Кариера по спортот: · Грантови за студии; 

· Услуги за менаџирање на животниот стил; 
 
 
 

Генерално: · Јавна свест за ДК; 

· Директиви за ДК; 

· Волонтерски работни места за спортистите; 
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Истражување 2 Извештај - Романија 
 

Компас Истражување #2 Прашалник 
 

1. Колку спортски клубови постојат во вашата земја, и кои се првите десет 
најуспешни спортски клубови во однос на спортските достигнувања?  

 

8 958 - учествуваат во националниот натпреварувачки систем  
7 488 - се поврзани со романските федерации 
Првите десет најуспешни клубови се: 

1 CSA STEAUA BUCURESTI 

2 CS DINAMO BUCURESTI 

3 CS POLITEHNICA CLUJ NAPOCA 

4 CS POLITEHNICA CLUJ NAPOCA 

5 ACS SHIN DAITOAKA BUCURESTI 

6 CS FARUL CONSTANTA 

7 CS UNIVERSITATEA CRAIOVA 

8 CS UNIVERSITAR STIINTA BUCURESTI 

9 CS RAPID BUCURESTI 

10 CS OTOPENI 

Дали овие спортски клубови имаат програми и стратегии за спортисти со двојна 
кариера?  
Не. 

 

2. Колку спортски клубови во вашата земја спроведуваат програми и услуги за 
двојна кариера и како соработуваат со образованието и деловниот сектор? Опишете 
ги најдобрите практики за двојна кариера на ниво на спортски клуб.  

 

Нема 
 

3. Кои државни служби одговорни во доменот на политики се вклучени во ДКС 
(двојна кариера за спортисти) во вашата земја? Дали релевантните државни служби 
развиле и ги следат националните упатства за ДКС во врска со специфичноста на 
спортот, образовниот систем, и културниот диверзитет и содржина? Наведете 
неколку законски рамки на ДКС во вашата земја доколку ги има.  

 

Националниот истражувачки институт за спорт беше во партнерство во проектот 
„Еразмус +“ 
„Регионален центар за политика и застапување на двојна кариера - DC4AC“. 

 

Проектот има за цел да им помогне на талентираните спортисти и 
елитните спортисти да го усогласат својот спортски живот со 
образованието и без оглед на тоа што од нив бара работата, да им се 
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олесни преминот од спортот на пазарот на труд и да ги поттикнат да 
продолжат да дават придонес кон развојот на општеството. Со цел да се 
исполнат сите горенаведени цели, проектот ќе се обиде да најде решенија 
за да добие поддршка од државните служби, јавните тела, образовни 
институции, спортски организации, бизниси и последно, но не и најмалку 
важно, од самите спортисти. 

 

Немаше национални директиви за ДКС, туку беа усвоени Директивите на 
ЕУ за ДКС. 

 

   http://dc4ac.eu/index.php/results   
4. Која е содржината на соодветните национални директиви за ДКС во вашата 
земја како примарни цели, препораки и сл., како што се специфични образовни 
аранжмани, механизми за наградување, финансиски придобивки и помош при 
вработување на елитни спортисти? 

 

Нема национални директиви. 
 

5. Кои се критериумите за подобност за еден спортист да биде вклучен во 
програмата за ДКС  во вашата земја? 

 

Нема критериуми за подобност. 
 

Која служба има овластување да дефинира еден 

спортист за елитен?  

Националните федерации. 

6. Дали постојат персонализирани, флексибилни образовни патеки за ДКС за 
поддршка на ученици-спортисти во средно и високо образование во вашата земја и 
кои се тие? 

 

Во Романија има 12 основни училишта и 82 средни училишта со спортски 
програми, каде што талентираните спортисти имаат можност да учат и да 
практикуваат спорт. 

 

Во спортското образование: 
 

a) школувањето се изведува, по правило, почнувајќи од основно образование; 
 

b) учениците можат да се запишат само врз основа на тестирање за специфични 
вештини; 

 

c) наставните програми се прилагодени на спецификите на ова образование; 
 

d) изучувањето специјализирани дисциплини се изведува на часови, во 
групи или индивидуално, според критериумите утврдени од 
Министерството за образование, истражување, млади и спорт; 

 

e) училишните наставни програми за спортско средно образование ги 
почитуваат образовните цели утврдени за соодветниот профил.

http://dc4ac.eu/index.php/results
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За спортски перформанси, на предлог на локалните органи на јавната 
администрација, училишните инспекторати, Министерството за култура и 
национално наследство и / или јавни институции за култура заедно со 
Министерството за образование, истражување, млади и спорт, можат да 
бидат организирани училишни клубови и државни предуниверзитетски 
образовни единици со спортска или уметничка програма, интегрирани или 
дополнителни. 

 

 (Legea 1/2011, accessed at https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-
arta- si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq) 
Обично, најдобрите 10 елитни спортисти во олимписки спорт, не го 
продолжуваат своето образование по средно училиште. Тие мора да 
изберат помеѓу спортот и образованието во оваа фаза. Спортистите кои 
избираат високо образование не се финансиски охрабрени и повеќето од 
нив се откажале од својата спортска кариера. 

 

Министерството за образование им излегува во пресрет на спортистите од 
средните училишта со тоа што им овозможува специјална сесија за 
завршен матурски испит, што се одржува во друг термин од националната 
сесија за завршен матурски испит. Така, оние спортисти кои имаат важни 
натпревари за време на официјалниот завршен матурски испит, можат да 
присуствуваат на овие завршни испити во средно училиште без да ги 
прескокнат тие натпревари 

 

   https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20d   во% 
2018.02.2019% 20% 28BAC% 20СПЕЦИЈАЛ% 29. pdf ) 
Исто така, некои универзитети кои нудат специјализација во профили за 
физичко образование и спорт имаат посебни места за оние спортисти со 
извонредни резултати (т.е. учество на Олимписки игри, освојување 1-8 
место на Светски шампионат или 1-6 место на Европски првенства итн.) и 
за нив не е потребен приемен испит и ослободени се од данок. 
 (Universitatea Transilvania Braşov, пристапено на 

https://admitere.unitbv.ro/sustinem- performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-
fara-concurs.html) 

7. Дали постои меѓусекторско тело во вашата земја за да се обезбеди механизам 
за пресечна соработка, координација и успешно спроведување и следење на 
политиките со двојна кариера за талентирани и елитни спортисти, вклучувајќи ги и 
пензионираните Ако да, кои се тие и што вклучува нивната тековна активност  во 
пракса. 

 

Нема. 
 

8. Кои други политики ги развиваат одговорните јавни органи во ДКС во вашата 
земја и што вклучува нивниот акционен план за периодот 2020-2022 година? 

 

Нема 
 

9. Дали на национално ниво, постои систем за мониторинг во однос на 

https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20din%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20din%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20din%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf
https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html
https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html
https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html
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студенти/ученици-спортисти и нивните кариерни насоки и вработувањето, и ако да, 
објавете ги неговите главни карактеристики. 

 

Нема 
 

10. Дали вашата национална политика за ДКС има процедури за проценка на 
квалитетот, и ако да, објаснете ги 

Нема 
 

11. Дали вашите национални федерации / институции за спорт дејствуваат во име на 
елитни студенти/ученици-спортисти и им даваат услуги и поддршка? 

 

Да, овие спортисти имаат специјална сесија за завршен матурски испит, 
вклучени се во организирање и менаџирање настани за стекнување 
искуство и се информирани за различните можности за учење и обуки 
(вклучително и обуки за тренери). На пример, женскиот олимписки тим за 
веслање успешно го заврши курсот за развој на претприемачки вештини, 
обезбеден од Националниот институт за истражување за спорт, како дел 
од проектот Еразмус + „Регионален центар за двојна кариера и 
застапување - DC4AC“, 

 

 (Romanian Rowing Federation, accessed at 
http://www.frcanotaj.ro/canotoarele- pregatite-sa-devina-antreprenori/) 

12. Дали федерациите за спортска ориентација или други спортски федерации имаат 
посебни политики и практики на ДКС во вашата земја и дали спортските клубови се 
информирани за овие иницијативи? 

 

Програми за обука и развој на тренери. 
 

13.Колку елитни ориентирци има во вашата земја и од кои клубови за ориентација 
доаѓаат 

 

77 ориентирци во елитна класа, од кои 24 учествуваат на најголемите 
национални и меѓународни настани за ориентација. 

 

CS Universitatea 

Craiova CS Unirea 

Alba Iulia 

CS Stiinta Electrosistem Baia 

Mare CS Universitatea Brasov 

CSM VSK Csikszereda 

Miecurea Ciuc CS Orienter Tg 

Mures 

Направете интервју со минимум 2 елитни спортски ориентирци во вашата 

http://www.frcanotaj.ro/canotoarele-pregatite-sa-devina-antreprenori/
http://www.frcanotaj.ro/canotoarele-pregatite-sa-devina-antreprenori/
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земја за потребата од ДКС програми и услуги и нивното лично искуство во 
доменот на ДКС, како и препораки. Колку од овие елитни ориентирци се 
професионалци? 

 

АНДРА АНГЕЛ  - повеќекратен национален и шампион во Југоисточна Европа. 
Европски вицешампион. Член на националната елитна екипа за спортска 
ориентација 

 

1. Колку години се занимаваше со спорт додека учеше? 

                     Успеав да го искомбинирам практикувањето спортска ориентација со школувањето, 

                     што траеше 14 години. 
 

2. Како успеа да ги искомбинираш учењето и спортувањето, имајќи предвид дека 
постигнуваше одличен успех и во двете 

 

Вежбањето спорт бара многу време, а училиштето е важно во животот на секоја 
личност за да стане „човек“, но ако одржувате рамнотежа помеѓу двете, без 
едното да стане поважно од другото, да бидете на иста линија во смисла на 
време и интерес што ги посветувате за секое од нив, нивната комбинација ќе 
биде корисна и ќе направи совршена врска. 

 

3. Дали спортскиот клуб ти понуди поддршка за твојата спортска активност?  
 

Кога си дете, не размислуваш за помош од клубот, ниту за тоа што треба да 
добиеш од каква било активност што ја правиш, но со текот на времето почнува 
да станува приоритет да имаш удобност во секојдневниот живот, и од оваа 
гледна точка , можам да кажам дека имав целосна подршка и ми беа понудени 
најдобрите услови за спортување, а не да морам да се откажувам или да не 
одржувам рамнотежа помеѓу страста кон спортот и школувањето. 

 

4. Дали училиштето и наставниците направија нешто за да ти го олеснат 
спортувањето 

 

Образованието беше вообичаено образование, без посебен третман во однос 
на другите ученици, но секогаш имало разбирање и сето тоа зависи од тебе 
лично во однос на враќање на изгубеното, да бидеш во ист ритам со другите на 
час и да можеш да завршиш. 

 

5. Дали мислиш дека ти беше доволно, или ако ти беше понудено повеќе, ќе 
можеше да имаш уште подобри спортски резултати? 

 

Сметам дека сè беше онолку добро колку што можеше да биде, имајќи ги 
предвид можностите, а резултатите се веќе дефинирани, не можеме да ги 
смениме, но за во иднина верувате и сакате подобро и повеќе. 

 

6. Кои се најголемите потешкотии со кои се соочува еден спортист кој сака да се 
истакне во спортот, но исто така и во професионалното тренирање со цел да 
обезбеди задоволителна работа по завршувањето на активноста како елитен 
спортист? 

 

Материјалните и финансиските средства нѐ дефинираат денес несвесно, и 
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сметам дека ова е една од тешкотиите што ги има секој елитен спортист и 
зависи од финансиската „база“ што го поддржува за да може да продолжи без 
да мора да го избере едното или другото. 

 

7. Што мислите, што може да направат  клубот, федерацијата, владата во врска со 
двојната кариера за елитните спортисти? 

 

Вклучувањето е клучен збор во сите области, спортистот доаѓа со сè што има 
најдобро, со својот тренинг, но без помош и вклучување на оние кои треба да го 
поддржат спортистот, тој не може да настапува, потребна е голема поддршка и 
помош, од сите форми, за да има резултати во спортот. 

 

БЛЕЈДЕА АЛЕКСАНДРУ  - повеќекратен национален и шампион во Југоисточна 
Европа, член на националната елитна екипа за спортска ориентација 

 

1. Колку години се занимаваше со спорт додека учеше? 
 

Тренирав осум години додека учев. 
 

2. Како успеа да ги искомбинираш учењето и спортувањето, имајќи предвид дека 
постигнуваше одличен успех и во двете 

 

Одржував рамнотежа меѓу двете, колку што ми дозволуваше времето.  
 

3. Дали спортскиот клуб ти понуди поддршка за твојата спортска активност?  
 

Да. Бев поддржана со бесплатно сместување и финансиски надомест за трудот, 
како и мали финансиски награди за освоените медали. Исто така имав помош 
при приемот на Универзитетот за физичко образование.  

 

4. Дали училиштето и наставниците направија нешто за да ти го олеснат 
спортувањето 

 

Сè зависи од вас за да завршите школо, но многу значи и разбирањето и 
љубезноста од наставниците кога сте биле отсутни од училиште за да 
тренирате и да одите во камп. 

 

5. Дали мислиш дека ти беше доволно, или ако ти беше понудено повеќе, ќе 
можеше да имаш уште подобри спортски резултати? 

 

Да, секогаш има простор за подобрување, како во однос на резултатите, така и 
на кој било вид на поддршка што може да се понуди. 

 

6. Кои се најголемите потешкотии со кои се соочува еден спортист кој сака да се 
истакне во спортот, но исто така и во професионалното тренирање со цел да 
обезбеди задоволителна работа по завршувањето на активноста како елитен 
спортист? 

 

Како прво, финансиската состојба, која секогаш ве оддалечува од спортот, но 
со помош и волја во она што го правите можете да ги комбинирате. 

 

7. Што мислиш, што може да направат клубот, федерацијата, владата во врска со 
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двојната кариера за елитните спортисти? 
 

Да ни ги обезбеди потребните услови за подобрување на физичкиот тренинг, но 
и финансиска основа за да не мора да се откажуваме од перформансите, за 
што е потребно многу време и поддршка од сите. 

И двете спортистки работат и вежбаат ориентација. Тие се членки на 
романската репрезентација за ориентација. 

 

ГАЛАТЕАНУ АДЕЛА -   повеќекратен национален и шампион во Југоисточна 
Европа, дел од јуниорскиот национален тим     и 1-ва година студент на 
Политехничкиот универзитет Букурешт 

 

1. Додека беше во средно училиште, дали си ги запоставила часовите или тестовите 
заради присуство на настан за ориентација или кампови за обука?  

 

Не, скоро никогаш. Училиштето секогаш беше приоритет. 
 

2. Дали чувствуваше некаков притисок од тренерот да им дадеш поголемо 
внимание на тренинзите и натпреварите, отколку на учењето? 

 

Не. Секогаш зборував со мојот тренер за училишните проекти и испити, па дури и за 
време на тренинг камповите, ми дозволија да прескокнам тренинг за да ги завршам 
училишните проекти или да учам за многу тежок тест. 

 

3. Што е со образовниот систем? Учеше во теоретско средно училиште, а не во 
училиште со спортски профил. Дали гледаш негативни точки што можат да се 
подобрат за поддршка на младите спортисти кои посетуваат редовно образование, 
како што направи ти? 

 

Додека се во средно училиште, учениците се мотивирани да 
практикуваат спорт преку некакви спортски стипендии. Учениците кои 
ќе покажат дека имаат добри резултати на разни национални спортски 
настани ги добиваат овие стипендии - некои мали суми пари. Во исто 
време, учениците со одлични оценки во средно училиште добиваат и 
стипендии кои ги наградуваат нивните напори за учење. Лошата 
страна е што можете да ја добиете само едната или другата 
стипендија. Јас, на пример, можев да добијам и според моите 
образовни и спортски резултати, но бев принудена да изберам само 
една. Учениците-спортисти не се мотивирани да учат понапорно за да 
ја добијат и втората стипендија, покрај нивната спортска стипендија. 

 

Друго негативно прашање беше што го сменија правилото за 
доделување стипендија за спортски резултати во мојата последна 
година средно училиште. Претходно, можев да ја добијам за моите 
спортски резултати на натпреварите на републичко и меѓународно 
ниво. Во мојата последна година, стипендијата се доделуваше само на 
спортисти што учествувале само на настан организиран со одобрение 
од Министерството за образование и истражување - каде што, барем 
за ориентација, учествуваа само непрофесионални тркачи. Така, иако 
напорно тренирав за да бидам дел од националниот тим и да освојам 



Poject N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 

 

[Type here] 
 

86 

национални шампионати, моите резултати не беа признати затоа што 
овие професионални настани не се поврзани со Министерството за 
образование и истражување. 

 

4. Како се чувствуваш сега, на Универзитет? Дали се чувствуваш охрабрено да 
спортуваш по начинот на кој е организирано високото образование?  

 

Не. Чувствувам дека е уште потешко. Имам часовии и семинари од 
понеделник до четврток, во текот на целиот ден, така што немав време 
да тренирам. Би било многу корисно да можам да имам 
пофлексибилен распоред, да успеам да воведувам дневно неколку 
часа за тренинг. Исто така, би било многу охрабрувачки доколку 
Универзитетот им плати на студентите пристап до спортски сали или 
спортски центри во близина на нивниот дом или ако студентите можат 
да влезат во кое било време кога ќе посакаат во добро опремен 
спортски центар во кампусот. 

 

13. Дали има практика во вашата земја армијата и полицијата да ги 
ангажираат елитните ориентирци во воените служби?  

 

Не станува збор за некаква практика. Постои оваа можност за 
ориентирците, како и за спортисти од други спортови, да се вработат 
во Армијата со полагање на некои физички и психолошки тестови. Да 
се биде елитен спортски ориентирец носи предност да се биде 
физички подготвен за тестовите и, најверојатно, и психолошки 
подготвен. Но, не постои таква официјална политика според која 
елитните ориентирци кои сакаат да се приклучат на армијата или на 

 

полицијата автоматски ќе бидат примени, врз основа на нивните 
спортски кариери. Во Романија, многу од елитните ориентирциери 
избраа да бидат вработени во армијата затоа што им се дава време за 
тренинг и поддршка за учество во разни воени кампови и натпревари 
за ориентација. 

 

14. Направете интервјуа со елитни спортисти кои добиле ДКС услуги 
или биле дел од ДКС програмата и нивното лично искуство за 
придобивките и потребата за подобрување на ДКС. 

 

15. Ализирајте ги документите, практиките и интервјуата и дадете  
препораки за ДКС на ниво на клуб. 

 

Спортистите честопати се соочуваат со предизвици кога треба да ја 
комбинираат спортската кариера со образование или професионална 
активност. На спортистот му треба високо ниво на мотивација, 
прилагодливост, одговорност и специјални програми за помош за да 
избегне ситуации во кои талентирани спортисти треба да изберат 
помеѓу образование и спорт или помеѓу професионални активности и 
спорт. 
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 Истражување 2 Извештај - Естонија  
 

1. Колку спортски клубови постојат во вашата земја, и кои се првите десет 
најуспешни спортски клубови во однос на спортските достигнувања? 

 

Во Естонија, има скоро 2 500 спортски клубови, 70 спортски федерации, 
123 спортски здруженија, 19 окружни спортски федерации и 450 спортски 
школи. 

 

Во Естонија, најпопуларните спортови се одбојка и фудбал. Во фудбалот, 
најуспешни спортски клубови се  FC Flora, Nõmme Kalju FC и Tallinna FCI 
Levadia.. Во одбојка, најдобри клубови се Bigbank Tartu, Tallinna Ülikool, 
BMF/Rakvere и Saaremaa VK. 

 

Во атлетика, натпреварите главно ги нудат универзитетските спортски 
клубови - Спортскиот клуб на Универзитетот во Тарту и Спортски клуб на 
Универзитетот во Талин. Во исто време, Tallinn SS Kalev Athletics School и 
Audentes School исто така се натпреваруваат на помладо ниво. 

 

Во боречките вештини најуспешни се Karateklubi Falco и Sports Club Impact. 
 

2.  Дали овие спортски клубови имаат програми и стратегии за спортисти со двојна 
кариера? Објаснете 

 

Клубовите што се поврзани со средните училишта и универзитетите ги 
поддржуваат нивните ученици и студенти кои се натпреваруваат во елитни 
спортови додека учат/студираат. Наводно можат да користат некои од 
активностите како кредити на универзитетот, доколку тоа го прифатат 
професорите. 

 

Повеќето други клубови обезбедуваат менторски сесии, но не нудат 
специјални програми за двојна кариера. 

 

3. Дали во вашата земја постојат мрежи за двојна кариера за спортисти и дали би 
можеле детално да ги опишете. 

 

Во Естонија, немаме мрежа за двојна кариера, но во текот на последните 
години, Естонскиот олимписки комитет го зеде ова како една од нивните 
главни цели за промовирање и дискутирање. Секако, во иднина, 
ситуацијата ќе се подобри и ќе се направат подобри решенија за 
советување и вмрежување. 

 

4. Колку спортски клубови во вашата земја спроведуваат програми и услуги за 
двојна кариера и како соработуваат со образованието и деловниот сектор? Опишете 
ги најдобрите практики за двојна кариера на ниво на спортски клуб.  

 

Во рамките на соработката на програмата за двојна кариера на Естонскиот 
олимписки комитет, Естонскиот фонд за осигурување при невработеност 
нуди бесплатно советување за кариера, на кое сите заинтересирани се 
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добредојдени. Специјалисти за кариера од Естонскиот фонд за 
осигурување при невработеност можат да бидат поканети да зборуваат 
бесплатно од спортски организации или да одржат работилници, на 
пример, на кампови или денови за информирање за спортистите низ цела 
Естонија. 

 

5. Кои државни служби одговорни во доменот на политики се вклучени во ДКС 
(двојна кариера за спортисти) во вашата земја? Дали релевантните државни служби 
развиле и ги следат националните директиви за ДКС во врска со специфичноста на 
спортот, образовниот систем, и културниот диверзитет и содржина? Наведете 
неколку законски рамки на ДКС во вашата земја доколку ги има.  

 

Нема директиви или политика за двојна кариера за спортистите, затоа  
нема органи кои проверуваат како се прави тоа. Сите универзитети и 
клубови имаат автономија да ги организираат работите како што им 
одговара. 

 

6. Која е содржината на соодветните национални упатства за ДКС во вашата земја 
како примарни цели, препораки и сл., како што се специфични образовни 
аранжмани, механизми за наградување, финансиски придобивки и помош при 
вработување на елитни спортисти? 

 

Нема директиви во врска со вработувањето на елитни спортисти. 
 

7. Кои се критериумите за подобност за еден спортист да биде вклучен во 
програмата за ДКС  во вашата земја? Која служба има овластување да дефинира еден 
спортист за елитен? 

 

Елитен спортист најчесто се дефинира како спортист кој има договор за 
вработување со спортски работодавач или спортска организација или кој 
има статус на елитен спортист признаен од спортска организација, орган 
на управување или земја врз основа на докажан успех и достигнување. 

 

8. Дали постојат персонализирани, флексибилни образовни патеки за ДКС за 
поддршка на ученици-спортисти во средно и високо образование во вашата земја и 
кои се тие? 

 

На пример, естонските универзитети користат Интернет-базирани канали 
за студии кои им овозможуваат на спортистите да земаат слушаат 
предмети од далечина. Во исто време, двата големи универзитета во 
Естонија 
- Универзитетот во Тарту и Универзитетот во Талин - нудат можност за 
продолжување или одложување на студиските семестри и, доколку е 
потребно, и индивидуална програма за студии. Сепак, ваквите договори 
се инцидентни и лични и не се во согласност со утврдените норми и 
прописи. Затоа, не може да се обезбеди одржливост на ваквите 
можности. 

 

Сепак, во Естонија не постои програма за двојна кариера за спортисти. 
Ова веројатно се должи на фактот дека мерките во врска со 
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менаџирањето на двојна кариера за спортистите се релативно нови во 
Европа и, дури и ако постојат различни програми во некои земји, сè уште 
нема соодветни договори помеѓу системот за спорт и образование или 
пазарот на труд. Бидејќи спортот е исто така важен дел од економијата, 
придонесува со 2,58% во вработувањето во Естонија (просек на ЕУ 
2,12%) и сочинува 1,64% од вкупната додадена вредност (просек во ЕУ 
1,76%), континуираниот развој на спортскиот сектор, вклучително и 
врвните спортисти, исто така е целосно оправдан. Планирање и 
спроведување на активности за поддршка кои се однесуваат на 
предизвиците во поглед на двојната кариера. 

 
 

9. Дали постои меѓусекторско тело во вашата земја за да се обезбеди механизам 
за пресечна соработка, координација и успешно спроведување и следење на 
политиките со двојна кариера за талентирани и елитни спортисти, вклучувајќи ги и 
пензионираните Ако да, кои се тие и што вклучува нивната тековна активност во 
пракса. 

 

Нема. 
 

10. Кои други политики ги развиваат одговорните јавни органи за ДКС во вашата 
земја и што вклучува нивниот акционен план за периодот 2020-2022 година? 

 

Меѓу другото, основните принципи на естонската спортска политика до 
2030 година наведуваат дека на врвните спортисти ќе им се обезбедат 
бесплатни можности за високо образование и во случај на скратено 
работно време, што е несомнено еден од дополнителните начини за 
стекнување на образование повеќе достапен. Во исто време, познато е 
дека универзитетите во Естонија не добиваат одделно финансирање од 
државата за развој на таканаречени универзитетски спортови или за 
специјална промоција на комбинирање на стекнување на образование и 
спорт. Денешната организација во суштина е одлука на секој универзитет 
и како да се поддржи стекнувањето образование за врвни спортисти. 

 

11. Дали на национално ниво, постои систем за мониторинг во однос на 
студенти/ученици-спортисти и нивните кариерни насоки и вработувањето, и ако да, 
објавете ги неговите главни карактеристики. 

 

Многу организации индиректно се вклучени во студентски спортови во 
Естонија, но генерално, само една е вклучена во студентски спортови. Во 
Естонија, активностите на студентите-спортисти ги управува и 
координира Асоцијацијата на академски спортови на Естонија. Иако EASL 
соработува со Естонскиот олимписки комитет и Министерството за 
образование и истражување, тој не е директно дел од овие организации. 
Партнери за соработка на EASL се следниве: ROI OÜ, Estonian Cultural 
Endowment, Estonian Gambling Tax Council, City of Tartu, International 
University Sports Federation (FISU), European University Sports Association 
(EUSA) и European Academic Sports Services Network ENAS. 

 

Во однос на ниската јавна поддршка, поддршката за двојна кариера не 
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само што треба да вклучува создавање на флексибилна наставна 
програма, туку треба да се култивира како доживотно учење, што треба 
да биде поддржано од договорни страни од локалните власти, 
министерствата и Националниот олимписки комитет. Врз основа на 
проблемите поврзани со финансирањето, може да се заклучи дека 
финансискиот проблем преовладува во неколку различни области, 
почнувајќи од достапноста на парични средства, нивна дистрибуција и за 
крај организациски активности. 
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12. Дали вашата национална политика за ДКС има процедури за проценка на 
квалитетот, и ако да, објаснете ги. 

 

Во Естонија не постои воспоставен комитет или процедури за проценка 
на квалитетот на политиката за ДКС. 

 

13. Дали вашите национални федерации / институции за спорт дејствуваат во име на 
елитни студенти/ученици-спортисти и им даваат услуги и поддршка? 

 

Актуелни и поранешни врвни спортисти можат да аплицираат за 
двогодишна едукативна стипендија EOK и MER за плаќање школарина во 
високообразовна институција или институција за стручна обука. Висината 
на стипендијата е до 1 000 евра по семестар. Спортисти кои биле дел од 
естонскиот тим можат да аплицираат за стипендија најмалку три години. 
Ако спортистот веќе ја завршил активната кариера, треба да не се 
поминати повеќе од пет години од завршувањето. Од овие спортисти 
исто така се очекува да ги следат принципите на фер-игра во нивните 
животи и спортски активности, да бидат пример за помладите и да ги 
следат антидопинг правилата. 

 

14. Дали федерациите за спортска ориентација или други спортски федерации имаат 
посебни политики и практики на ДКС во вашата земја и дали спортските клубови се 
информирани за овие иницијативи? 

 

Спортските федерации за ориентација немаат никакви програми или политики за 
двојна кариера. 

 

15. Колку елитни ориентирци има во вашата земја и од кои клубови за ориентација 
доаѓаат 

 

A-koondis 
 

Тимо Силд Kaitsejõudude SK 
Лаури Силд Kaitsejõudude SK 
Кристо Хајнман OK Ilves 
Кени Кивикас OK Ilves 
Евели Каасику OK JOKA 
Лора Јоонас OK Võru 

 

B-koondis 
 

Маријанe Хаг OK Võru 
Елери Хирв OK Võru 
Тееле Телгма SK Saue Tammed 
Керстин Уибупин OK Võru 
Маргрет Цимерман OK Kape 
Хајно Олин Rakvere OK 
Петер Пихл SK Saue Tammed 
Сергеј Рјабкин SRD SK 
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Атс Сонајалг Harju KEK RSK 
 

Јаагуп Труусалу OK Võru 
Сандер Вахер OK Põlva Kobras 
Каарел Весилинд SRD SK 

 

16. Направете интервју со минимум 2 елитни спортски ориентирци во вашата земја 
за потребата од ДКС програми и услуги и нивното лично искуство во доменот на ДКС, 
како и препораки. Колку од овие елитни ориентирци се професионалци?  

 

 Интервју 1  
 

Jури Јоонас вели дека иако ориентирачката заедница поврзува 
различни генерации, улогата на елитните спортови не е толку 
видлива, затоа е тешко да се зборува за двојна кариера. Иако во 
однос на популацијата, ориентацијата е популарна во споредба со 
другите европски земји, вкупните бројки сè уште се релативно ниски. 
Ориентацијата се практикува главно како хоби, а не како независна 
кариера. Потребно е да се подобрат основните услови на тимовите со 
цел да се натпреваруваат со други одлични тимови на високо ниво во 
иднина. 

 

Во однос на генералниот поглед на спортот и двојната кариера, 
покрај спортските достигнувања, двојната кариера ќе даде можност за 
пофлексибилно фокусирање на студиите, подготвувајќи ги 
спортистите да успеат во општеството и работниот живот до 
моментот кога мора да се откажат од елитните спортови. Двојната 
кариера секако е прашање за кое размислува секој спортист порано 
или подоцна. Многу активни спортисти се едуцираат покрај тоа што 
играат врвни спортови, се соочуваат со временски ограничувања и 
логистички ограничувања. 

 

17. Дали има практика во вашата земја армијата и полицијата да ги ангажираат 
елитните ориентирци во воените служби? 

 

Планот за развој "ESTONIAN ORIENTATION 2030" посочува дека 
соработката со војската и одбраната не била доволно систематска и 
широко базирана, и тоа секако е една од целите на развојните 
потенцијали на областа. 

 

До 2020 година во рамките на соработката помеѓу Естонскиот 
олимписки комитет и Естонските одбранбени сили, имаше соработка 
со која на врвните спортисти кои се повикани на задолжителна воена 
служба им е дозволено да продолжат со тренинзи за време на 
воената служба. 

 

Врвните спортисти се концентрирани во персоналот и во баталјонот 
за комуникација лоциран во Талин, а спортистите во зимски спортови 
исто така можат да заработат време во пешадискиот баталјон 
Куперјанов. Воената служба на спортистот може да се изврши 
двапати годишно: во лето и есен. 
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Покрај меѓународните натпревари, најдобрите ориентирци во 
одбранбените сили се натпреваруваат и на меѓународни воени 
натпревари организирани од CISM (Меѓународен совет за воени 
спортови). 

 

Во овој спортски тим беа и 2 елитни ориентирци. 
 

18. Направете интервјуа со елитни спортисти кои добиле ДКС услуги или биле дел од 
ДКС програмата и нивното лично искуство за придобивките и потребата за 
подобрување на ДКС. 

 

 Интервју 1  
 

Силвер Кони е играч на диск голф, кој бил дел од универзитетски 
одбојкарски тим, а подоцна бил тренер на одбојкарски тим. Тој вели 
дека по завршувањето на средното училиште, младите ги 
продолжуваат студиите во високообразовна институција, одат во 
воена служба и работат. Многу малку од нив покажале толку добри 
резултати дотогаш за да можат целосно да се посветат на овој 
спорт. 

 

Отсекогаш ги правел двете нешта паралелно - студирал и 
спортувал. Тој објаснува дека за еден спортист, учењето служи за 
две цели: помага да се стекне знаењето потребно за започнување 
со работа во избраната област во иднина и да се ублажат 
напнатостите поврзани со врвните спортови. Сепак, комбинирањето 
на овие активности не е лесно, бидејќи спортистите на најдобрата 
возраст во однос на атлетските перформанси мораат да ги споделат 
своите веќе ограничени ресурси - време, енергија и материјални 
ресурси помеѓу две важни активности. 

 

Тој признава дека понекогаш универзитетската програма е премногу 
набиена за да може да се занимава со спорт на високо ниво и смета 
дека овие работи можат да се развиваат понатаму. Достапното 
универзитетско советување и можноста да користи некои од 
неговите спортски активности како универзитетски кредити, се 
програми со двојна кариера што ги обезбедил неговиот универзитет 
за студентите. 

 

Интервју 2 
 

Расмус Лиира беше крос-кантри скијач кој имал извесно 
советување и менторство преку неговиот тим, што според него не 
може да се смета за голема програма за двојна кариера како таква. 
Тој верува дека во денешно време има подобри опции. Тој смета 
дека е најдобро за младите спортисти доколку наставниците ја 
разберат и поддржат природата на кариерата на спортистот. 
Сепак, потребно е прво да се соберат детални информации во 
областа на образованието. 

 

Бидејќи, на пример, во скијање, спортистот е во најдобра форма во 
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средината на дваесеттите години, па ќе биде потребно подолго 
време. Ако престанете да спортувате на средината на триесеттите 
години, многу е лошо ако не правите ништо друго освен 
занимавањето со спорт. 

 

Така, универзитетите веќе нема можат да нудат учење на 
далечина и учење преку Iнтернет, што би дало можност да се 
положуваат предметите дури и кога тимот е некаде на тренинг 
камп. Ова би значело дека по тренинг 3 часа на ден, сепак ќе 
откриете дека вашите обврски може да се завршат. 

 

Интервју 3 
 

Каур Куслап, член на естонскиот веслачки тим, кој студира 
електротехника на Технолошкиот универзитет во Талин, рече дека е 
при крај на додипломските студии, треба да положи уште неколку 
предмети и ќе дипломира напролет. 

 

Според дипломата, тој ќе стане електроинженер, но во иднина се 
гледа со професија во областа на роботиката. Овој млад човек од 
Вилјанди, кој минатата година го освои бронзениот медал на 
Светскиот шампионат во категоријата со четворица веслачи, планира 
да продолжи со спортот уште неколку години, но во исто време смета 
дека инвестирањето во солидно образование ќе има значително 
влијание врз неговиот иден квалитет на живот. 

 

Тој рече дека од една страна, добро е врвните спортисти да 
пронајдат и други работи освен да спортуваат затоа што на тој начин 
добиваат рутински одмор од мозокот и телото. Од друга страна, 
важно е да не мора да започнувате од нула и да се грижите премногу 
на крајот од вашата кариера. Практичното искуство ја намали 
напнатоста, нема причина да се грижам и дефинитивно ќе се 
справам. 

 

19. Ализирајте ги документите, практиките и интервјуата и дадете препораки за ДКС на ниво на 
клубот. 

 

Тешко е да се дадат предлози на клупско ниво бидејќи темите за 
двојна кариера се релативно нови во естонските спортови и 
дискусијата е започната во последните неколку години во поширока 
смисла. Се гледа дека двојната кариера и изборот за тоа мора да ги 
направат самите спортисти и нивните тренери, а не тоа да се направи 
на клупско ниво. Второто мислење е дека треба да биде одговорност 
на универзитетите да обезбедат поголема поддршка. 

 

Од анкетите и интервјуата може да се заклучи дека треба повеќе да 
се подигне свеста кај средношколците. Подигањето на свеста треба 
да започне порано за да можат младите да донесат правилни одлуки 
во рана фаза и така што тренерите и наставниците или 
професоритеќе можат подобро да им помогнат на своите ученици-
спортисти со двојната кариера. Запознаеноста со двојната кариера ќе 
ѝ помогне на една млада личност која ужива во спортот подобро да 
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се справи со поврзувањето на високото образование и спортските 
кариери во иднина. 

 

Советувањето за двојка кариера на универзитетите е исто така 
недоволно, и исто така ќе треба обука на релевантни предавачи. Би 
било корисно да се создаде посебно работно место за советник за 
двојна кариера, кој би можел да им дава совети на студентите-
спортисти и да ги известува со ажурирани информации за двојната 
кариера. Студентот може да добие информации за двојна кариера за 
време на стекнувањето на средно или стручно образование, така што 
на следното ниво на образование ќе има подобри изгледи за успешно 
функционирање на подоцнежната двојна кариера. 
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Би сакале да им се заблагодариме на сите истражувачи кои работеа на оваа 
студија. 

Овој извештај е елабориран од истражувачите на тимот КОМПАС како прв дел од 

Членови на истражувачкиот тим се Мартин Грдбер, Кристијана 
Казанџиева, Мери Чкрипеска, Еро Еленурм, Наталија Деконеску. 

Менаџер на тимот на истражувачи за извештајот беше проф. Атанас Георгиев од 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ја потврдуваме поддршката на Европската комисија за финансирање на проектот 
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политиките 
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и на

практиките за поддршка на спортот и двојната кариера 
за спортистите. 

 
 
 
 
 

 

проектот Intellectual Output one of COMPASS - финансиран од Еразмус Плус Спорт
програмата на ЕУ. 

Бугарската федерација за ориентација. 
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	Дали училиштата од земјата учествуваат на европски шампионати во училишни спортови? Опишете за кои првенства станува збор.
	Дали има непрофитни организации во земјата кои работат во доменот на училишни спортови и ако да, за кои видови спортови се активни. Опишете ги добрите практики во тој поглед.
	Која е поддршката на заедницата или локалната власт за училиштата и спортските клубови во однос на нивните вообичаени спортски практики, доколку ги има? Опишете на кој начин.
	Кои спортови се најпопуларни во училиштата и спортските клубови во земјата? Како спортските клубови соработуваат со училиштата?
	Која е улогата на спортската ориентација во училиштата во земјата? Опишете ги најдобрите практики.
	Колкаво е учеството во различни спортски клубови на учениците на возраст од 14 до 18 години? Кое е нивното учество во клубови за спортска ориентација?
	Дали клубовите за спортска ориентација во земјата учествуваат во проекти за развој на спортот за сите и училишни спортови на владино ниво како и во европски програми? Опишете ги најдобрите практики.
	Која е поврзаноста помеѓу спортската ориентација и наставните предмети биологија, географија или други научни предмети во училиштата во земјата? Опишете на кој начин.
	Опишете ги најдобрите практики со ученици за учество на клубови за спортска ориентација во првенства или други добри спортски иницијативи..
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	Дали во земјата се одржуваат национални училишни шампионати во различни спортови ? Опишете на кој начин.
	Дали училиштата од земјата учествуваат на европски шампионати во училишни спортови? Опишете за кои првенства  станува збор.
	Дали има непрофитни организации во земјата кои работат во доменот на училишни спортови и ако да,  за кои видови спортови се активни. Опишете ги добрите практики во тој поглед.
	Која е поддршката на заедницата или локалната власт за училиштата и спортските клубови во однос на нивните вообичаени  спортски практики, доколку ги има?  Опишете на кој начин.
	Кои спортови се најпопуларни во училиштата и спортските клубови во земјата? Како спортските клубови соработуваат  со училиштата?
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	Дали клубовите за спортска ориентација во земјата учествуваат во проекти за развој на спортот за сите  и училишни спортови на владино ниво како и во европски програми? Опишете ги  најдобрите практики.
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	Истражување КОМПАС Извештај 1 -АВСТРИЈА
	Која е правната основа во земјата во врска со училишниот спорт (во средните училишта)? Опишете ги актуелните правни акти и документи што се во сила во врска со училишните спортови како воншколска активност.
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	Дали во земјата се одржуваат национални училишни шампионати во различни спортови? Опишете на кој начин.
	Дали училиштата од земјата учествуваат на европски шампионати во училишни спортови? Опишете за кои првенства станува збор.
	Дали има непрофитни организации во земјата кои работат во доменот на училишни спортови и ако да, за кои видови спортови се активни. Опишете ги добрите практики во тој поглед.
	Која е поддршката на заедницата или локалната власт за училиштата и спортските клубови во однос на нивните вообичаени спортски практики, доколку ги има?  Опишете на кој начин.
	Кои спортови се најпопуларни во училиштата и спортските клубови во земјата? Како спортските клубови соработуваат со училиштата?
	Која е улогата на спортската ориентација во училиштата во земјата? Опишете ги најдобрите практики.
	Колкаво е учеството во различни спортски клубови на учениците на возраст од 14 до 18 години?  Кое е нивното учество во клубови за спортска ориентација?
	Дали клубовите за спортска ориентација во земјата учествуваат во проекти за развој на спортот за сите и училишни спортови на владино ниво како и во европски програми? Опишете ги најдобрите практики.
	Која е поврзаноста помеѓу спортската ориентација и наставните предмети биологија, географија или други научни предмети во училиштата во земјата? Опишете на кој начин.
	Опишете ги најдобрите практики со ученици за учество на клубови за спортска ориентација во првенства или други добри спортски иницијативи.


	ДЕЛ 3 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИКОТ
	7. Кои се критериумите за подобност за еден спортист да биде вклучен во програмата за ДКС  во вашата земја? Која служба има овластување да дефинира еден спортист за елитен?
	10. Кои други политики ги развиваат одговорните јавни органи за ДКС во вашата земја и што вклучува нивниот акционен план за периодот 2020-2022 година?
	12. Дали вашата национална политика за ДКС има процедури за проценка на квалитетот, и ако да, објаснете ги.
	15. Колку елитни ориентирци има во вашата земја и од кои клубови за ориентација доаѓаат
	19. Ализирајте ги документите, практиките и интервјуата и дадете препораки за ДКС на ниво на клубот.
	1. Колку спортски клубови постојат во вашата земја, и кои се првите десет најуспешни спортски клубови во однос на спортските достигнувања?
	3. Кои државни служби одговорни во доменот на политики се вклучени во ДКС (двојна кариера за спортисти) во вашата земја? Дали релевантните државни служби развиле и ги следат националните упатства за ДКС во врска со специфичноста на спортот, образовнио...
	6. Дали постојат персонализирани, флексибилни образовни патеки за ДКС за поддршка на ученици-спортисти во средно и високо образование во вашата земја и кои се тие?
	12. Дали федерациите за спортска ориентација или други спортски федерации имаат посебни политики и практики на ДКС во вашата земја и дали спортските клубови се информирани за овие иницијативи?
	13. Колку елитни ориентирци има во вашата земја и од кои клубови за ориентација доаѓаат?
	ИСТРАЖУВАЊЕ 2 ИЗВЕШТАЈ - АВСТРИЈА
	1. Колку спортски клубови постојат во вашата земја, и кои се првите десет најуспешни спортски клубови во однос на спортските достигнувања?
	2.  Дали овие спортски клубови имаат програми и стратегии за спортисти со двојна кариера? Објаснете
	7. Кои се критериумите за подобност за еден спортист да биде вклучен во програмата за ДКС  во вашата земја? Која служба има овластување да дефинира еден спортист за елитен?
	11. Дали на национално ниво, постои систем за мониторинг во однос на студенти/ученици-спортисти и нивните кариерни насоки и вработувањето, и ако да, објавете ги неговите главни карактеристики.
	15. Колку елитни ориентирци има во вашата земја и од кои клубови за ориентација доаѓаат

	Истражување 2 Извештај  - Северна Македонија
	6. Која е содржината на соодветните национални директиви за ДКС во вашата земја како главни цели, препораки, итн. Како што се специфични образовни аранжмани, механизми за наградување, финансиски придобивки и помош при вработување на елитни спортисти?
	13. Дали вашите национални федерации / институции за спорт дејствуваат во име на елитни студенти/ученици-спортисти и им даваат услуги и поддршка?
	19. Ализирајте ги документите, практиките и интервјуата и дадете препораки за ДКС на ниво на клубот.

	Истражување 2 Извештај - Романија
	Истражување 2 Извештај - Естонија
	1. Колку спортски клубови постојат во вашата земја, и кои се првите десет најуспешни спортски клубови во однос на спортските достигнувања?
	12. Дали вашата национална политика за ДКС има процедури за проценка на квалитетот, и ако да, објаснете ги.



