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Проект “Developing Strategies, Practices and Finding solutions to Obesity (Healthy Life) by Taking Attention to Healthy
Eating and Physical Activities Using Intercultural Learning by Including Disadvantaged People” - Ключова дейност 2,
“Малки партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма „Еразъм +“, сектор
“Училищно образование” с договорен номер:№2021-1-RO01-KA210-SCH-000031376

РАБОТЕН ПЛАН
на проект №2021-1-RO01-KA210-SCH-000031376
на тема:
“Developing Strategies, Practices and Finding solutions to Obesity (Healthy Life) by Taking
Attention to Healthy Eating and Physical Activities Using Intercultural Learning by Including
Disadvantaged People”/“Разработване на стратегии, практики и намиране на решения за
затлъстяване (здравословен живот), като се обърне внимание на здравословното хранене и
физически дейности, като се използва междукултурно обучение чрез включване на хора в
неравностойно положение”/ - Ключова дейност 2, “Малки партньорства за сътрудничество в
училищното образование”, съфинансиран от програма „Еразъм +“, сектор “Училищно
образование”
Страни партньори по проекта са: България, Румъния и Турция.

Времеви график - проектът следва да бъде реализиран в период от 12 месеца от 01.11.2021 до
01.11.2022 г.
Предварителна подготовка - оформяне документи към ЦРЧР, информиране и подбор на
участниците, сформиране на екип, интеркултурна и педагогическа подготовка.
Протичане на мобилностите. Мониторинг.
Признаване на придобитите знания, умения и компетенции.
Разпространение на резултатите.
Изготвяне на отчети за мобилностите. Краен мониторинг.
Мисията на 19. СУ “Елин Пелин” e стремежът към постоянно повишаване на качеството на
обучение в модерна образователна среда, максимално разкриване на творческия потенциал и
интереси на учители и на ученици, изграждане на нов тип мислене, достигане до оптималност при
комуникиране с гражданите на съвременна Европа, интегриране в европейската общност, ръка за
ръка със здравословния начин на живот и спорта. Според Европейската здравна статистика и
Световната здравна организация проблемът със затлъстяването се е увеличил почти тройно между
1980 и 2018 г. Според оценките на СЗО в Европейския регион 30-40% населението е с наднормено
тегло. Според последните оценки на страните от Европейския съюз, през 2020 г. затлъстяването се
е увеличило с 80% във всяка възрастова група поради Covid 19 вируса. Пандемията наложи голяма
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част от хората да стоят вкъщи, да се хранят по-често, без да изразходват енергия и да водят
заседнал живот, което което доведе до увеличаване на затлъстяването.
Според проучвания причината за затлъстяването е липсата на информация за здравословните
хранителни навици и по-малко физически дейности. Целта на проекта е да повиши
осведомеността и да популяризира здравословния начин на живот чрез междукултурно обучение и
неформално образование, както и чрез превръщане на учениците в активни агенти, насърчаващи
здравословния и балансиран начин на живот; да насърчи информираността на учениците за поздравословни хранителни навици и физически дейности .
Основната идея е да се създаде партньорство, основано на разработване и прилагане на
трансфера на добри практики между училищата. Той има и иновативен характер, който се състои в
активно включване на училищата в дългосрочния процес на намаляване на затлъстяването и
повишаване на активния начин на живот чрез реализиране на резултатите от проектите в нашите
региони и региони партньори.
Отправната точка за този проект е необходимостта да се разгледат някои важни въпроси,
свързани с начина на живот на учениците и училищното представяне, високата честота на
недохранване, различни видове тормоз, включително дискриминация на база тегло и дразнене
относно формата и размера на тялото, ниското уважение, липсата на комуникация, която води до
изолация и бездействие, твърде много време пред екрана и твърде много изключения от часовете
по физическо възпитание , липса на здравословни хранителни навици и хигиена и не на последно
място погрешни схващания и стереотипи по отношение на здравето в местното, националното и
европейското общество.
Конкретните цели на този проект са:
- популяризирането на нови интерактивни методи, техники и инструменти, които повишават
знанията и разбирането на учениците за здравословен начин на живот и внасят дългосрочни
промени в избора на храна на нашите ученици.
- образователен ресурс за учениците, който им помага да намерят информация и интерактивни
дейности, които могат да ги накарат да предотвратят различни заболявания, да подобрят
хранителните си навици, да подобрят постиженията си в училище.
- информиране на учениците за правилата за безопасно и правилно хранене, предлагане на
здравословни храни, които могат да се заменят желанието им за бързо хранене и вредни храни.
- самите ученици ще създадат информационна брошура, съдържаща снимки, описания и
хранителни стойности на любимите си ястия в съответствие с традиционната им кухня.
Конкретните резултати от проекта са:
-

интернет страница, лого
изготвянето на хранителна пирамида - страните ще подготвят собствена училищна
хранителна пирамида, като използват рециклирани или отпадъчни материали
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-

проект "Здравословен начин на живот" - чрез подготвено публично място, проектен блог,
канал в YouTube, сайт на etwinning и Twinspace
проект "Знаеш ли дали си здрав или не?" - всички страни партньори ще измерват на своите
избрани да участват ученици и учители "Индекс на телесна маса (ИТМ)" преди започване и
по време на проектните процеси, като след това ще бъдат оценени.
Чрез „Erasmus+ Step Counter“ – всички ученици и преподаватели ще качат програма „10000
step counter“ на мобилния си телефон, подготвяйки анализ, анкета, видеоклипове или
слайдове.
Друга дейност ще бъде „Това е моята биологична градина“ – градински клуб в в двора на
училището. Учениците ще изготвят презентации, за всеки основен фокус по време на
краткосрочна екскурзия/мобилност. Тези презентации ще информират цялата училищна
общност за дейностите по проекта и ще бъдат качени на сайта на 19.СУ в секция Еразъм+.
Целта на на този проект е да предостави на учениците, техните семейства, възможността да
минимизират рисковите за здравето фактори, да използват влиянието си, за да “принудят”
местните политици да преминат към по-здравословно хранене и начин на живот, да
подобрят социалните и граждански отношения на учениците.

За да се постигнат тези цели, проектът ще бъде разделен на няколко теми. Всяка дейност е
предназначена да насърчи придобиването на компетенции в областта на физическото и психическо
здраве, благополучие и социално-граждански компетенции. Планираните дейности имат за цел да
покажат начините за намаляване на затлъстяването, да насърчат осведомеността за важността на
здравословните хранителни навици и физическата активност. Планираните дейности ще бъдат
свързани с местни и международни институции. За постигане на целите на проекта ще изготвим
презентации и брошури с информация за резултатите от проекта, информационно табло и други.
Всички дейности по проекта ще бъдат извършени с цел формиране на физическо и психическо
здраве, благополучие, здравословен начин на живот, хранителни навици и физически дейности,
които да останат във времето и да се предават на бъдещите поколения.Учениците, които ще бъдат
включени в проекта, ще бъдат на възраст 14-18 години, по 4 ученици и двама учители за всяка
мобилност. Те ще бъдат подбрани по следните аспекти: мотивация и интерес (трябва да напишат
мотивационно писмо, за да бъдат част от проекта, с приоритет ще са ученици от по-беден произход
или в неравностойно положение. Дейностите, насочени към популяризиране на проекта или
разпространение на резултатите от него, като статии в местни вестници, листовки, местни събития
и др., ще бъдат предимно насочени към други училища в нашия район или жителите на областта.
ВРЕМЕВИ ГРАФИК :
1. МЕСЕЦ март 2021 - декември 2021 г.
Разработване и подаване на проектно предложение към ЕК - до 20/21 Май 2021 г.
Обявяване на резултатите от подаденото проектно предложение и публичност на сайта на 19.СУ
“Елин Пелин” за одобрено/неодобрено проектно предложение - от сайта на ЦРЧР и по имейл ноември 2021 г.
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Подписване на Договор и придружаващи документи с ЦРЧР и създаване на досие на проекта ноември 2021 г. След подписване на договора с ЦРЧР, всяка евентуална промяна ще бъде
подкрепена с официален документ, приложен в досието на проекта.
Информиране на учителите в публикация на сайта на 19. СУ. Виртуални срещи с партньорите - по
взаимна уговорка с протоколи от срещите след одобрение и подписване на договор към НА- ЦРЧР.
Подаване на заявления и мотивационни писма от учители и ученици по график в периода 15
ноември - 23 декември 2021 г.
Сформиране на екип по проекта и обявяване на одобрените кандидати - за учители до 07.01.2022
г., и гласуване на екипа на Педагогически съвет.
Създаване на страница в twinspaces в платформата Etwinning както и на сайта на училищата
партньори с цел видимост и публичност.
Изготвяне на лого на проекта - срок до 30.02.2022 г и съгласуване на общо лого на проекта от
страните партньори и публикуване на проекта.
Работен език е английският, а формата на комуникация между страните партньори е по
електронна поща. Разпространение на резултатите - на страницата на Еразъм+ , на сайта на
проекта и на сайта 19.СУ “Елин Пелин”.
Ръководството на училището, съвместно с кандидатите за участие в мобилностите, ще обсъди
евентуални рискове, които биха затруднили реализирането на проекта, като при невъзможност
някой от кандидатите да пътува по здравословни причини, доказани с болничен лист, ще бъде
заменен с друг желаещ колега от екипа, като за тази замяна ще бъде уведомен ръководителят на
проекта Мирела Петкова, директорът на училището Клара Арабаджиева и ЦРЧР.
Проектът ще се реализира в рамките на 1 година, на три етапа с общо три мобилности,
по-една във всяка страна партньор: България, Румъния и Турция, по график, описан подолу във времевия график.
Първи етап - Първата мобилност през м. декември 2021 г ще се проведе в Румъния. Целта на тази
среща е да повиши осведомеността за затлъстяването чрез отбелязване на Световния ден на
затлъстяването, Световния ден на храната. Ние ще отпразнуваме този специален ден за да
информираме за това как нашата променяща се планета влияе върху производството и
разпространението на храни.
Примерна програма на мобилността:
понеделник:
Церемония по посрещане с местните власти - Традиционни танци и музикално изпълнение -
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Обиколка на училището с екскурзовод -учениците; Презентации на PowerPoint на тема "Това сме
ние! Нашата родна страна и нашето училище."; презентация за здравеопазването и румънската
образователна система; Презентации на националните политики за затлъстяването
вторник:
Конкурс за лого на проекта
сряда:
Семинар за здравословна-нездравословна храна. Учителят по биология ще даде информация.
Правене на експерименти за показване на вредата от консумацията на нездравословна храна.
четвъртък:
Преди да дойдат в Румъния, всички партньори ще се договорят за тези две дейности и ще
продължат да ги реализират в своите страни.
- "Знаеш ли здрав ли си, или не?" - учители по физкултура измерват на своите ученици "Индекс на
телесна маса (ИТМ)" преди да дойдат в Румъния и след една година като ще се направи
сравнение. Партньорите ще изготвят анализ, а румънското училище ще подготви слайд за анализ,
оценка и измерване в края на проекта.
-„Erasmus+ Step Counter“ – всички подбрани ученици и учители на партньорите ще качат програма
„10000 step counter“ на мобилния си телефон, ще я използват и след една година ще споделят
своето развитие чрез анализ, анкета, видеоклипове и други.
Тези две дейности са иновативни, защото с тях ще научим причините за затлъстяването и как ще
намалим степента му на развитие. Ще направим анализ и ще споделим тази информация с
UNİCEF, СЗО, Националните спортни институции, Националното министерство на образованието
и здравеопазването и други.
петък :
Среща на координаторите - учители и ученици ще присъстват на уроците, връчване на прощални
сертификати.
Всички ученици, които ще вземат участие в този проект ще придобият социални и граждански
умения, като се включат в неформално и самостоятелно учене, ще бъдат вдъхновени и мотивирани.
Участието в тази международна дейност ще създаде много възможности за тях и техните учители
да влязат в контакт с представители на други нации и култури, говорещи различни езици, което ще
повиши осведомеността им за езиковото и културното многообразие в Европа, ще повиши и
езиковите им умения, и мотивацията им за изучаване на чужди езици.
Използването на английски език в реален контекст, прави изучаването му полезно и подобрява
свободното владеене.
Посещението на исторически забележителности, красотата на природата, участието в културни
събития и семинари в Румъния, срещите с интересни хора, участието в училищни дейности и
приемането на чуждестранни ученици (при възможност в собствените им домове) ще разшири
познанията за тези страни, техните култури и образователни системи, ще научи на уважение и
толерантност, на отговорност за груповата работа, на изява пред широка публика и използването
на различни източници на информация, както и нейния подбор и организиране. Трябва да научи на
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умения за справяне с нови, стресови ситуации, да донесе самочувствие за справяне с
предизвикателствата, поставени от съвременната цивилизация.
Учителите също така ще обменят опит с учители от страни партньори, ще наблюдават/участват в
уроци/работни срещи, ще научат за методите на работа и учебните програми, ще подобрят
професионалните си умения, организацията на дейностите по проекта и управлението.
Участниците ще придобият по-задълбочено разбиране и осведоменост за здравословна и
нездравословна храна, ще научат повече за нови и различни култури.
2. МЕСЕЦ януари - декември 2022 г.
Втори етап:
Втората мобилност ще бъде извършена в през месец февруари/март 2022 г., в Турция, чрез
отбелязване на Европейския ден на здравословното хранене : Ще отпразнуваме този специален
ден. Целта на тази среща е да се обърне внимание на здравословното хранене, да се осъзнае
важността на доброто хранене, да се повиши осведомеността за въздействието, което може да има
обучението на децата на основните принципи на здравословното хранене, да създаде по-висока
обществена осведоменост за здравословното хранене.
Примерна програма на мобилността:
понеделник :
- Церемония по посрещане с местните власти
-Традиционни танци и музикално изпълнение
- Обиколка на училището
-Презентация за политиката на здравеопазването и турската образователна система
вторник:
-"Нашата хранителна пирамида" - всички страни партньори ще приготвят хранителна пирамида
чрез рециклиране или отпадъчни материали в Турция: Пирамидата на здравословното хранене е
визуално представяне на пропорциите на различните храни, които трябва да консумирате всеки
ден, за да поддържате здравословна диета. Ако всяко хранене е планирано пропорционално на
пирамидата за здравословно хранене, тогава ще получите нужните микро и макронутриенти,
(витамини, минерали,мазнини, въглехидрати, протеини).
За приготвянето на тази хранителна пирамида, ше се използват рециклирани материали.
Участниците ще научат пирамида на здравословно хранене и ще се запознаят с правилната й
употреба, ще се научат за управление на отпадъците, ще допринесат за цялостното здраве на
Земята като опитат да поддържат въздуха, водата и околната среда чисти.
сряда :
-Семинар по биологично земеделие - учителят по биология ще покаже как се култивира магданоз.
Той ще раздели учениците на 3 групи, ще покаже всяка стъпка на усъвършенстване на процеса и
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тогава учениците ще го направят сами. Ще бъдат направени и подготвени видеоклипове и снимки ,
под формата на албум за органично отглеждане
-Изготвяне на талисман, който отразява важността на здравословния живот, чрез използване на
възможностите на 21-ви век
четвъртък:
- Посещение на ферма за говеждо месо, обучение за отглеждане на органично говеждо месо и
производство на телешко месо
- Посещение на млечна фабрика, умение за правене на органично кисело мляко
петък:
-среща на координаторите
-учениците и учителите ще посещават уроци
-прощална среща -раздаване на сертификати
Целевата група на тази дейност са ученици в неравностойно положение, ученици на възраст
14-18 години, избрани според критериите за подбор на крайни ползватели на този проект.
Трети етап:
Третата мобилност ще се проведе в края на м. май 2022 г в България. Целта на тази среща е да
се оценят всички задължения, дейности, резултати, въздействия и проучвания на проекта. Да се
обърне внимание на физическите дейности за здравословен живот.
Примерна програма на мобилността:
понеделник:
- Церемония по посрещане
-Традиционни танци и музикално изпълнение
- училищна обиколка
-Презентация за политиката на здравеопазването и българската образователна система
вторник:
-Организиране на посещение на Боянска църква разходка до Боянски водопад на Витоша с цел
важността от физическа активност при подрастващите
сряда:
-Учител от България ще организира волейболен мач за учители. Този мач ще бъде заснет на видео.
Учениците ще имат посещение с организирана тренировка в спортен център.
четвъртък:
-Учебно посещение в Медицинското училище и беседа с диетолог.
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-Уъркшоп за съвети за здравословна физическа активност в избрано заведение с цел приготвяне и
консумация на здравословна храна
петък:
-Учители и ученици ще посещават уроци - демострация за култивиране на различни билки
- Координаторска среща
- Връчване на удостоверения/сертификати
-Вечеря за сбогуване
Всички мобилности ще са с обща продължителност 7 дни.
Провеждане на мобилности - по утвърдена Работна програма.
Заложените по проект мобилности могат да бъдат отложени или виртуално осъществени при
невъзможност за физическо провеждане в условията на световната пандемия Ковид-19:
-

Първа мобилност в Румъния- 23-27.05.2022 г.
Втора мобилност в България-06-10.06.2022 г.
Трета мобилност в Турция-26-30.09. 2022 г.

Изготвяне на отчетни доклади от участниците – в едноседмичен срок след завръщане в
България в системата Еrasmus+reporting and management tool
Изготвяне на краен отчет и предаване към ЦРЧР на хартиен и електронен носител и в
системата Еrasmus+reporting and management tool в срок до 31.11.2022 г
Дейностите за видимост и разпространение са голям приоритет за проекта, тъй като ни
позволяват да направим резултатите известни и достъпи за заинтересованите страни. Обратната
връзка носи ползи за партньорството и институциите.
Основните целеви групи в нашето партньорство са:
1. ученици от целевата група
2. учители от екипа на проекта
3. учители и ученици в училището
4. управление на училището
5. родители
Външно партньорство:
1. учители и ученици от местните училища
2. местни власти
3. местни експерти
4. по-широката извънучилищна аудитория
5. учители в училища в ЕС
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Дейностите по разпространение ще бъдат планирани и насрочени в детайли, за да се осъществят
и в дългосрочен и в краткосрочен план като ресурси, поддържащи нови начини на учене, базирани
на персонализиране, ангажиране, използване на цифрови медии и сътрудничество. В рамките на
партньорството ще се реализират следните дейности:
1. представяне на резултатите от обмена на учителски срещи (от ученици)
2. актуализации на пространствата Еразъм+ в училищата
3. представяне на най-добрите практики, идентифицирани на срещите на учителите и заседанията
на управителния съвет (от учители)
4. обратна връзка от участниците, дадена по време на местни срещи по проекта (учители и
ученици)
5. Уъркшопи с други членове на работните екипи за трансфер на знания и практика
6. срещи с родители
7. материали (статии, снимки, препоръки), качени в уеб сайтовете на училището – ученици и
учители
8. публикации в местни медии, интервюта за местно радио и телевизия
9. информативни имейли и срещи лице в лице с местни представители и експерти
10. статии в специализирани електронни списания за учители (веднъж годишно)
11. представяне на работата на учениците в местни учителски срещи
12. крайните резултати ще бъдат публикувани на платформата SEG, Twinspace, както и резултатите
от проектите Erasmus+ Projects Results ( от координатора на проекта).
В края на проекта ще бъде изготвен наръчник/брошура за дейностите, които ще бъдат
използвани в уроците; изложби, конкурси, фотоизложби или филмови прожекции, представящи
продуктите на художественото творчество на нашите ученици; презентации на материали,
изготвени по време на дейностите от проекта; като компактдискове, брошури, училищни списания,
бюлетини, календари и т.н., статии за местни вестници, училищни интернет страници, уеб
страница на проекта, сайтове за социални мрежи, програми по местна телевизия.
Критериите за подбор на учениците и учителите, които желаят да участват в проекта са:
Критерии Учители:
- интерес по темата за здравословен начин на живот и здравословно хранене (10 точки),
- владеене на английски език на ниво B1-B2 (30 точки),
-член на e-twinning сайта и ефективно му използване (20 точки),
- участие в разработването на проекта (20 точки.)
-подаване на писмо за кандидатстване за участие в проекта и сключване на договор с директора за
изпълнение на задълженията по проекта. (20 точки.)
Критерии Ученици:
- владеене на английски език от ниво A1 до B2 (30 точки)
-здравни проблеми, образователни затруднения, интерес и мотивация (30 точки)
- притежаване на информация за ИКТ (30 точки)
- отличен успех ( 10 точки)
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Показателите за измерване на изпълнението и напредъка към целите ще бъдат както
количествени (свързани с числа и проценти), така и качествени (свързани с качеството на участие
и опита). За измерване на въздействието ще бъдат използвани въпросници, интервюта, наблюдения
и оценки.
Освен измерването на целите на проекта ще се вземат предвид следните показатели за успешно
разпространение:
• видимост в социалните медии: броят на последователите в социалните мрежи (увеличава,
намалява, възрастова група, сектор на заинтересованите страни).
• срещи с ключови заинтересовани страни, НПО и свързаните с тях, обратна връзка
• медийно отразяване чрез статия в специализирани бюлетини за пресата, съобщение за пресата,
интервюта за училищния вестник
• Проучване на удовлетвореността (крайни потребители, други заинтересовани страни, колеги,
политици) - в средата и в края на проекта
• Проучване на обратната връзка (крайни потребители, други заинтересовани страни, колеги и
политици) - по време на проекта
• Посещения в местни предприятия и обратна връзка.
• Проектът ще разполага с общо 300 участници, включени в дискусии и информационни сесии (3
работни срещи, 3 семинара, изложби).
• Производство и разпространение на продукти (въпросници, анкети, фокус групи, статистика).
Здравословните хранителни навици и затлъстяването станаха приоритет на ЕС чрез
Европейската програма за здравеопазване, създадена през 2007 г. Осъществявайки този проект, ние
ще увеличим значението на здравното и спортното образование в училищата, ще привлечем
вниманието към затлъстяването, което е причина за много и различни заболявания. Искаме да
дадем мотивация на хората да усвоят принципите на здравословното хранене и да възпитаме у тях
култура за по-здравословен начин на живот. Да ги запознаем с интересни физически дейности и да
въведем физическо-психично здраве/благополучие като предмет в общото образование в
училищата.
Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Мирела Петкова и
екипът, избран да участва в проекта, като важна полза ще е осъзнаване на силата на работата в
екип, повишаване на самочувствието и увереността в способностите ни да разработваме и
управляваме подобни проекти.
Провеждане на трите мобилностите е според утвърдена Работна програма
Изготвяне на отчетни доклади от участниците – в едноседмичен срок след завръщане в
България в системата Еrasmus+reporting and management tool.
Работен език е английският, а формата на комуникация между страните партньори е по
електронна поща. Разпространение на резултатите - на страницата на Еразъм+, на сайта на
проекта и на сайта 19.СУ “Елин Пелин”, също на сайтовете на партньорите по възможност.
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Отчитане на резултати - изготвяне на краен отчет в системата Еrasmus+reporting and management
tool до 31.11.2022 г.
„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз“
Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация.

София, ноември 2021 г.

Директор:
/Клара Арабаджиева/
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