ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ
През изминалата учебна година ученици от ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора преминаха
триетапно обучение по проект „Връстници обучават връстници“ на Българската асоциация по семейно
планиране (БАСП). БАСП е една от най-авторитетните неправителствени организации, работещи в
областта на здравеопазването и образованието. В настоящия проект на БАСП, освен младите хора
участваха като ментори и преподаватели от Медицинския факултет на Тракийски университет в Стара
Загора, в лицето на доц. Боряна Парашкевова и проф. Юлияна Маринова.
В проекта на БАСП бяха включени силно мотивирани ученици от цялата страна (от природоматематическите гимназии от страната), които усвояваха и надграждаха знания, свързани със
здравословното и безрисково поведение.
Те се обучиха на комуникатеивни умения и техники за предстаяне на здравни послания сред
своите връстници в училище. Концепцията на проекта „Връстници обучават връстници“ е за включване
и равнопоставено участие на младежите в здравното образование, както и партньорство между
поколенията, с цел ученически групи от страната да работят активно сред своите съученици за
презентиране на здравно-образователни теми.
Учениците Мария Симеонова, Ивелина Стойчева, Мартина Янчева, Антония Илчева от
биологичните паралелки получиха сертификатите си за придобити умения да обучават свои връстници
по теми, свързани със здравното и сексуално образование по теми, свързани с пубертета, безопасен
секс, контрацепция, сексуално преносими инфекции, джендър норми, трафик на хора, натиск на среда,
зависимости, отношения в интимните връзки, комуникационни техники заработа с връстници,
презентиране и редица др. Освен, че могат да бъдат полезни на свои съученици и други групи младежи
по темите, учениците от ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора имат възможност да бъдат и доброволци на
Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, като асоциран партньор на
Медицинския факултет в нашия град, в който голяма част от тях ще продължат своето образование.
Бяха разиграни и обяснени интерактивни методи на преподаване, говорихме за онлайн
образователната игра, разработена като част от проекта, финансиран от ТЕЛУС интернешънъл, част от
който е и обучението, беше дадена възможност за обмен на знания между участниците и задаване на
въпроси, сред които не липсваха както породени от собствен опит, така и чисто теоретични, свързани с
потенциалните възможности вследствие на напредъка на медицинската наука.

Ученичките, които получиха сертификатите си за придобити умения заедно с г-жа Куличева, директор
на ППМГ „Гео Милев”, доц. Парашкевова ТУ Стара Затора -ръководител на групата и г-жа Тонева зам
директор на ППМГ „Гео Милев”.
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