
Основно училище „Тома Кърджиев“ 

 

Международен проект за 

многостранно сътрудничество 

„Европейски хранителен паспорт“  
 

 



 Проектът Европейски 

хранителен паспорт“ е със срок на 

изпълнение 36 месеца ( 2014 - 2017 г.) 

на Европейската общност в рамките 

на Еразъм + KA2 - Сътрудничество за 

иновации и обмен на добри 

практики . Основният предмет на 

проекта е  здравословната 

храна , начин на живот, навиците и 

приготвянето на традиционните 

ястия на партньорите с цел получаване 

на равни възможности за включване в 

обществото чрез колективно 

съзнание и идентичност, основана на 

храната. 



В проекта участват 7 институции, 
от които 5 са училища, работещи 
с  ученици със специални 
образователни 
потребности . Останалите две 
институции са институт за висше 
образование и издателство, което 
се занимава с популяризиране на 
изкуството и културата.  



Страни – участници в проекта са: 
Полша – гр. Радзьонков - СОУ  за деца със СОП   
Португалия – гр. Сантарем – Политехнически институт 
„Хорхе Алберто Джустино”  
Латвия – гр. Добеле – Интернат за деца със СОП, както 
и за деца от социално слаби, нестабилни семейства 
Холандия – гр. Еерсел – СОУ за деца със СОП „ Де 
Груте Аарт”  
Турция – гр. Назили – Специализирано училище по 
занаяти за деца със СОП  
Италия – издателска къща, която се занимава с 
промотиране на изкуство и култура 
България – ОУ”Тома Кърджиев” – гр.Русе 

 



От българска страна в този проект 

участва и едно училище от нашия 

роден град, което е с над 50-

годишна история – Основно 

училище  „Тома Кърджиев“.  



Проектът „Европейски хранителен 
паспорт“ се занимава 
с откриване и прилагане на нови 
методи на преподаване, подходи в 
учебния процес на ученици със 
специални образователни потребности, 
както и с практическата работа на 
учениците, които се обучават да станат 
бъдещи учители при провеждане на 
уроци със студенти със специални 
нужди в училищата на партньорите. 



Основните резултати от проекта 
са  европейски сертификат 

за хранителен паспорт, сертификат 
за мобилност 

Europass , книга за готвачи (интерактивн
а и печатна версия - събиране както на 

предложените и създадени през тези 
години рецепти, така и на стъпките на 

проекта през всички дейности 
разработени.) и учебни материали от 

курса за нови методи и подходи на 
обучение и работа в училищата, които 

могат да се използват и споделят. 



Визита в Полша, преди да 
приключи проекта 

През юни 2017 година  по 
четирима учители и 
ученици  са посетили 
Полша, където се е 
провела последната среща 
по проекта. Децата заедно 
със своите преподаватели 
са приготвили 
традиционната шопска 
салата, сандвичи с 
лютеница и български 
мезета, българско сирене.  



Учениците показаха пред другите 
участници в проекта 
традиционния български танц 
Ръченица, както и подариха 
литогравюра, която бе направена 
от ученик. Всички преподаватели 
и ученици са опитали от 
традиционните ястия и на 

останалите държави.  







През 2016 година господин Илиев директор на 
училището, ученици и преподаватели са 
посетили Италия, където са приготвили една 
студена супа любима на българите – таратор, 
както и са се насладили на ястия от другите 
държави.  



В книжката с рецепти в края на 
проекта благодарение на децата и 
учителите от училището намират 
място 10 традиционни български 
храни, които са: боб, пита, супа 
топчета, таратор, баница, пълнени 
чушки, мусака, мляко с ориз, кисело 
мляко с плодове. 



По време на изпълнението на проекта 
учителите и учениците от училище „Тома 
Кърджиев“ са посетили биопазара в Русе, 
подготвили са щанд за фестивала на 
плодородието, проведено е състезание за 
рисунка „Здравословен начин на живот“, 
състезание за готвене на здравословния 
ястия, посетили са кравеферма в Цар 
Самуил и месокомбинат в Тутракан.  



.  

Децата са участвали в 

месенето на козунак и 

боядисването на 

великденски яйца по време 

на изпълнението на 

проекта.   



През март 2017 година малко преди 
приключването на проекта училище „Тома 
Кърджиев“ бяха домакини на всички дъжави 
участващи в проекта. Господин Илиев, 
директорът на училището представи пред 
гостите в аулата на „Тома Кърджиев“ 
постиженията и добрите практики на своите 
преподаватели и ученици. Учениците изнесоха 
програма пред гостите, свързана с българските 
традиции, които бяха посрещнати, както 
традицията повелява с питка , мед и шарена 
сол.  





Ученици от VI клас представих на 
английски език презентация за нашия 
красив роден град Русе. Те представиха 
красотите на Русе в миналото и днес. 
Разказаха им за емблемите на града – 
Паметникът на свободата и Доходното 
здание. За първата сухопътна връзка на 
България с Европа по река Дунав – Дунав 
мост. Красивите сгради на: първата 
мъжка езикова гимназия, днес СУ 
„Христо Ботев“, Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“, Съдебната палата, 
Пантеона на Възрожденците, музея „Баба 
Тонка“, Музеят на транспорта. Показаха 
и снимки от единствения в България 
скален манастир „Св. Димитър 
Басарбовски“. Все неща свързани с 
културното наследство на нашия град.  



Накрая учениците представиха и 
своето училище, където заедно с 
учители и съученици вървят дружно 
ръка за ръка по пътя на знанието. 
Гостите имаха възможност да посетят и 
сградата на Община Русе, където бяха 
посрещнати радушно.  



ИЗТОЧНИЦИ:  
 

1. Фейсбук страница на ОУ „Тома Кърджиев“ – град Русе  -  

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%A3-

%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-

%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5

%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-

%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-392331037582928/ 

2. http://tomakardjiev.idwebbg.com/clients/192/files/files/Erazam.pdf 

 http://tomakardjiev.idwebbg.com/main_bg/6848_priem.html 


