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1. Кратко описание на проекта
В проекта участват шест държави – Гърция, Румъния, Хърватия,
България, Испания и Португалия. Ще се проведат шест срещи
между участниците на тези държави. При всяко пътуване извън
България ще участват по двама различни ученици. Целта на
проекта е да популяризира здравословния начин на живот сред
ученици, учители, родители и общественост.
Проектът ще се осъществи от 6 европейски училища, като се
даде възможност за обмяна на мнения, виждания по проблемите,
свързани
с
храненето,
затлъстяването
и
физическата
активност. В резултат на тези две години, учениците ще
придобият умения за учене на чужди езици, правилно хранене,
любов към природата и спортните дейности; ще развият
критично мислене и ще разберат понятието добър и качествен
живот. Ще придобият знания и компететности по родния език,
чужд език, информационни технологии, музика, изобразително
изкуство, география, история и природни науки.
2. Изисквания към участниците
Участниците трябва да владеят английски език на много добро
равнище, да бъдат комуникативни, да умеят да изразяват
позициите си, да имат позитивно отношение към учебната
работа, да спазват Правилника за дейността на училището и да
нямат наложени санкции. Предвид тези изисквания проектът е
насочен към учениците от прогимназиален етап, като за всяка
среща ще бъдат предпочетени ученици, които в съответната

учебна година са в 6. или 5. клас. Начинът на кандидатстване
за срещите през 2019 г. е описан в края на документа.
Участниците в срещите в Португалия и Испания ще участват
заедно и в срещата в България, като ще имат ангажименти и по
отношение организацията на срещата.
3. Необходимост от съдействие на родители
Тъй като проектът е насочен към цялото училище, а не само
към пътуващите ученици, разчитаме на съдействие от родители
във връзка със срещата в България през октомври 2019г.
4. Какво покрива проектът?
На участниците в проекта се осигурява транспорт (самолет или
автобус за Румъния и Гърция); настаняване в хостел или хотел
или по семейства; изхранване; застраховка. Поради изискване
на проекта за най-ниски цени, пътуването със самолет се
осъществява чрез нискотарифни авиокомпании при спазване на
техните общи условия; настаняването в хостел/хотел е в стаи
с максимален капацитет – 6-8 деца в стая. Транспортните
разходи в града на срещата, както и разходи от личен
характер се осигуряват от родителите. При отказ от пътуване
родителят изплаща изразходените средства за самолетни
билети, настаняване и др.
5. Необходими документи при пътуване
Валиден
минимум
6
месеца
след
датата
на
пътуване
международен
паспорт,
нотариално
заверено
пълномощно/декларация за пътуване – издава се няколко дни
преди пътуването, Европейска здравноосигурителна карта,
препоръчително – ISIC карта.
6. Условия за кандидатстване
Желаещите
написват
есе
на
английски
език
на
тема:
Здравословен начин на живот до 100-150 думи и го предават на
г-жа Владимирова до 15.12.2018г. Одобрените от комисията се
явяват на интервю с учителите по английски език.Списъкът с
одобрените кандидати ще бъде на вратата на 9-ти кабинет.

