
3, 2, 1 ... TIME FOR HEALTH
 ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+

Съществуват лоши навици на децата
един от основните проблеми на
общественото здраве от няколко
години, което може да доведе до
много заболявания, например
затлъстяване. Затлъстяването при
децата е свързано с много физически
и емоционални проблеми. Много
проучвания потвърдиха, че
затлъстяването в училищна възраст
води децата до по-висок риск от
наднормено теглопри
непълнолетните. 
Епидемиологични изследвания ясно
показват, че затлъстяването възниква
при все по-ранна възраст и е
причината на повишен риск от
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различни заболявания, както и да се
превърне в основен социален и
икономически проблем. В
допълнение към неправилните
хранителни навици, изключително
важен фактор, който влияе.
увеличаването на риска от
затлъстяване е намалената физическа
активност. Влошаването на
хранителните навици и намаляване
на физическата активност са
потвърдени от множество
изследвания, провеждани от
международни организации,
например от СЗО. Освен това,
влошаване на здравето и физическата
активността на учениците беше
допълнително засегнато от
пандемията COVID-19.

ЛОШИ ХРАНИТЕЛНИ
НАВИЦИ 



ИЗСЛЕДВАНИЯ-УЧИЛИЩА

BohaterówMonte Cassino PrimaryУ
чилище от Устробна (създател
икоординатор на проекта); Полша
Şehit Mehmet Şengül Ortaokuluf  от
Турция,
Kohtla-Järve Maleva Põhikool от
Естония;
176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” от
България

Четири училища:

Нашите училища решиха да се борят с
тези проблеми каточаст от проекта
Еразъм+, озаглавен "3, 2,1...Време за
здраве".

ПАРТНЬОРИ

Страните, участващи в проекта получиха
сумата от 123 320 евро за изпълнението
на дейностите по проекта.

Изследвания, проведени в училищата
наскоро включително и проучвания,
интервюта с ученици и родители,
наблюдение на ученици по време на
часове по физическо възпитание, както
и анализ на училищната документация
потвърждава резултатите от
международни и национални
проучвания. Училището има много
важна роля за игрите и за насърчаване
на здрав и активен начин на живот.
Училището е среда за децата,                                 
което може да повлияе на развитието
на подходящо и  здравословно
поведение, особено по отношение на
храненето и физическата активност и
им позволи да ги практикуват в
ежедневието.

Бяха планирани четири срещи като част от проекта, първата от които се състоя от 28.11
- 02.12. 2022 в Şehit Mehmet Şengül Ortaokuluin Tekirdağ, Турция.
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По време на тематичната среща, групи от
осемученици с учители от Полша,Естония
и България, заедно с Турските домакини,
обсъдиха как да се променят хранителни
навици и увеличаване на физическата
активност на ученици на възраст 9 - 14
години и повече информираност сред
учениците и техните родители за
здравословен и активен начин на живот.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  активност, приготвени здравословни
ястия (научаване за турската кухня)
заедно със стажанти-готвачи в
Сюлейманпаша Професионално-
техническо висше Училище, посетиха
лекция за хранителната пирамида и                    
основни компоненти на здравословна
диетаот професор Serap Velioğluof
Университетът Немиккемал, научиха как
да подготвим балансирана диета с
диетолог ЗейнепЕзги Туркоглу,
дегустираха типични турски ястия,
сервирани и в двата турски ресторанти и
турските семейства,и участваха в
часовете по физическо възпитание.

ТЕКИРДАГ

Училището се подготвяше за
посещениет оняколко месеца.
Петдневната програма за престоя в
Турция беше много натоварена.Като
част от дейностите по проекта,
планирани заедно с партньорите,
докато апликационата форма все още
се пише, учениците: обсъдиха
резултатите от училищни проучвания
за хранителни навици и физическа

БЮЛЕТИН 3



Престоят в Турция не беше само за
извършване на типични дейности по
проекта, носъщо за създаване на нови
приятелества  и научаване за обичая
втурските семейства. Учениците
прекараха три следобеда заедно със
семействата на техните турски
връстници. Приготвяне на ястия заедно,
играейки настолни игри, посещавайки
боулинг и картинг учениците узнаха
обичаите на турския дом, но иукрепиха
приятелствата си. Такива срещите са
много важни за по-добро разбиране на
социално, етническо, езиково и културно
многообразие в днешния свят, особено в
сегашната реалноств които 
 ксенофобията и национализмът 
 сепревръщат се в социална норма.
Едноседмичният престой в Турция също

КАКВО ДРУГО
 беше пълен на културни събития.
Учениците научиха не само за
националните танци турски, но и
български и естонски, посетиха музея
Ракоци в Текирдаг, Етнографския музей
и Намик Къщата на Кемал и, най-
впечатляващото от всички, посетиха
Истанбул, чиято история, спиращи дъха
паметници (Синята джамия, Света
София, Цистерна Базилика) и пътуване с
лодка през пролива Босфора, където е
свързването на Европа и Азия ще остане
в спомените им за дълго време.

Посещението в Турция мина бързо, но това не е краят, тъй като в средата на март 2023
г. учениците ще се срещнат и този път в 176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в България.
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