КАК ЩЕ ИЗБЕРЕМ НАЙ- АКТИВНИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020
За шеста поредна година екипът на сдружение „BG Бъди активен“ има готовност и желание да
награди най-активните учебни заведения. Отново събитието, носещо най-много точки на
училищата е Европейският ден на спорта в училище. И през тази година ще дадем възможност да
увеличите Вашият актив от точки, като организирате събитие със специална насоченост, а именно
“Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата” и Училище
#безотпадъци . Разгледайте таблицата, за да се информирате как участието в събитието може да
донесе награда за Вашето училище!
№
1

ДЕЙНОСТИ

ТОЧКИ

Организиране на събитие със спортен характер/физическа активност
на 25.09.2020 с минимална продължителност 120 мин.1

20 точки

Споделено видеосъдържание на 25.09.2020 от страна на учители,
ученици, деца и родители как са физически активни.
Видеата следва да са брандирани с инициативата, специално
създадени за нея; споделени в социалните мрежи (facebook, tictoc)
с името на учебното заведение и хаштаг #ESSD2020

20 точки

и/или

Включване на ученици от учебното заведение във физическа
активност/ спортно занятие за отбелязване на ЕССД на 25.09.2020 г
– До 30%
– До 60%
– До 100%
Участие на учениците в едноминутен Флашмоб – предаван на живо
във ФБ в 8,30 часа и/или в 13,30 часа с използване на хаштаг
#ESSD2020 #ESSDdance и името на учебното заведение
Участие на представител на учебното заведение в онлайн семинар на
тема
“ Спортът като начин за подобряване на психичното
здраве при децата ”
Разпространяване сред ученици, родители и обществеността
линк в официалната страница на училището и/или от
преподаватели на учебното заведение към видео тренировка на
живо от БГ Бъди активен, която ще се реализира на 25.09.2020
година
3

4

5

Развитие на тема на събитието –
Спортът като начин за подобряване на психичното здраве
при децата и/или
Чисто събитие – разделно събиране на отпадъци. Използване на
хаштаг #безотпадъци при популяризиране на дейността в
социалните мрежи
Участие с физическа активност/спортен празник/спортен полуден в
друго събитие от целогодишната кампания NowWeMOVE – доказани
с отчет и снимки.2
Регистриране в сайта на сдружението2
(http://www.bgbeactive.org), своевременно отразяване на
мероприятията, наличие на снимков и видео материал, доклад.
Регистрацията на Вашето събитие, както и подаването на
отчет е задължително за всяко учебно заведение, за да има
възможност да участва в номинациите за най-активно
училище

до 10 точки
до 15 точки
до 20 точки
до 10 точки
до 10 точки

до 10 точки

до 10 точки

до 10 точки

до 5 точки

Брандирани снимки и видео отразяващи мащабността
и разнообразието на организираното събитие.3
6

Популяризиране на събитието
Споделяне на информация, че учебното заведение подкрепя
инициативата, с подходящи снимки и видеа, и хаштаг
#ESSD2020
Споделяне на снимки и видеа от участието на училището в
кампанията – публикации в медиите, на сайта на училището и в
социалните мрежи. Използване на точното име на инициативата
„Европейски ден на спорта в училище“ и координиращата
организация – BG Бъди активен.
Използване на хаштаг #BeActive #ESSD2020 в социални медии
(ФБ, Инстаграм, Тик Ток)

до 5 точки

до 10 точки

За допълнителна информация се свържете с: Николета Янева, Координатор „Образование”,
Телефон за контакти – 0898 296 705, е-mail: nikoleta@bgbeactive.org
Събитието ще бъде част от Европейския ден на спорта в училище, Европейската седмица
на спорта и кампанията NowWeMOVE. 2 Кампанията NowWeMOVE включва още
инициативите: Европейски ден без асансьори – 29 април, Седмица на физическата активност
и спорта – 25 май - 31 май. Предвид превенция разпространението на COVID-19
организираните събитияследва да следват протокола и мерките за безопасност в
съответното учебно заведение. Допустиви за усатие са общоучилищтни спортни празници,
така и отделни събития на ниво клас/група. събития включващи различни класове във
физическа активност по различно време на деня; и др.
2
Навременната регистрация в сайта на кампанията (http://www.bgbeactive.org), както и
подаването на отчет е задължително за всяко учебно заведение, за да има възможност да
участва в разпределяне на наградите и да получи сертификат за участие .
3
Брандирани снимки – снимки, на които ясно се вижда принадлежността на събитието към
инициативата (използване на изпратените промоционални материали и/или специално
изготвени от учениците материали на кампанията с лого, човечета и др.)
1

