
ПРОЕКТ: УЧЕНИЧЕСКИ  ЗДРАВЕН  ПОРТАЛ  2015 

МОТО:  МОЕТО УЧИЛИЩЕ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО – МИСИЯ : ЗДРАВИ ДЕЦА! 

Избрали сме  подтема: На MAX бъди СЪС спорт и здравословно хранене ТИ! 

         Проектът е насочен към изграждане на  здравната култура на учениците. Той е израз на 

добрата воля на подрастващите да избегнат лошите навици, които водят до рискове за тяхното 

здраве. Проект, които изразява интересите, волята и желанието на новото поколение за  

изграждане  на нов начин на мислене и подреждане на приоритетите в живота. Споделени  

добри  практики,  които сформират характер, воля  и създават навици за  здравословен начин на 

живот. Трайно налагане на идеята за ,,БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ – ЗДРАВИ ДЕЦА”. 

Участници: 151 ученици от 8 а клас, 9 а, б, в класове, 10 б, г клас, 11 а клас  

Партньори на проекта: 

• РИО – Плевен 
• РЗИ – Плевен 
• Здравен кабинет при ПГРТО – м.с. Емилия Битунска 
• Ръководство на ПГРТО - Плевен 
• Дирекция „Образование и култура”,  Дирекция „Здравеопазване, социална  дейност и 
евроинтеграция” – Община  Плевен 
• Училищен парламент ПГРТО - Плевен 
• Училищно настоятелство ПГРТО - Плевен 
• Електронна медия ,,Инфо Плевен“ 
• Детска спортна школа  ,,Шугар” – Плевен 

Проблемите, които се опитваме да решим – снижава се рязко границата на децата, 

страдащи от заболявания на лошата здравна култура. Целта ни е да разширяваме създадената 

преди седем години Общност на непушачите и да я изградим като Общност на учениците, 

избрали здравословния начин на живот. Да продължим напред, ангажирайки вниманието   на   

родители – учители – ученици   и   заедно   да   градим   нашата ,, Работилница за здраве“. 

Очаквани резултати/продукти от проекта, кой ще има полза от тях и по какъв начин ще 

бъде измерен ефектът им в края на проекта: 

• Да продължи дейността на ,,Посланици на здравето” в ПГРТО – Плевен, което работи в 

посока на здравословния начин на живот сред подрастващите в рамките на училищната 

общност; 

• Създаване на традиции в Здравното образование в ПГРТО и трайно налагане на идеята   

,,Българско училище – здрави деца!”; 

• Активна работа с посочените партньори в рамките на училището и града и 

популяризиране на дейностите чрез  периодичния печат; 

• Непосредствено приобщаване на ново постъпили ученици от 8 и  9-те класове  

• Работа с родители и партньори 


