СХЕМА НА ЕС
ЗА ПРЕДЛАГАНЕ
НА ПЛОДОВЕ,
ЗЕЛЕНЧУЦИ
И МЛЯКО В
УЧИЛИЩАТА

ЗА ПО-ЗДРАВОСЛОВНИ
ХРАНИТЕЛНИ НАВИЦИ
Схемата на ЕС за хранене в училищата подпомага предлагането на
плодове, зеленчуци и мляко на европейските ученици в рамките на
по-мащабна програма за придобиване на познания за европейското
селско стопанство и ползите от здравословното хранене.
При избора на предлаганите продукти се обръща внимание най-вече
на сезона, разнообразието, наличността, здравословния им характер
и екологичните аспекти на тяхното производство. Държавите от ЕС
могат да насърчават местни, биологично произведени и качествени
продукти с къси вериги на доставка.
В рамките на схемата са предвидени и образователни мерки, които
обхващат теми като местните хранителни вериги, биологичното
земеделие, устойчивото производство и разхищението на храни.
Целта е децата да научат повече за селското стопанство и да
придобият здравословни хранителни навици.

В ЦИФРИ

250

над

19,4

млн. ученици през учебната
2018/2019 г.

са получили над

71

млн. килограма
плодове и зеленчуци

млн. евро бюджет на ЕС
за всяка учебна година

Около 145 млн. евро
за плодове и зеленчуци и
105 млн. евро за мляко и млечни продукти,
придружени от образователни мерки, с помощта
на които децата научават повече за селското
стопанство и придобиват здравословни
хранителни навици.

167
млн. литра
мляко

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕРКИ
Селско стопанство — Здравословни хранителни навици — Местни
хранителни вериги — Биологично земеделие — Устойчиво производство
— Разхищение на храни

1,4 млн.

ученици са участвали
в засаждането или
поддържането на
училищни градини

1,3 млн.

ученици са посетили
ферми, мандри,
земеделски пазари и др

ученици са
участвали в
дегустации,
готварски
ателиета и др

7 млн.
ученици са
присъствали на
специализирани
уроци, лекции
и семинари

6 млн.

ученици са участвали в други дейности:
състезания, игри и тематични дни

8,4 млн.

Земеделие и
развитие на
селските райони

ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА
И
СХЕМАТА В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВ
ГЪРЦИЯ
Здравословните храни и физическата
активност са темите на тази образователна
пирамида, която децата могат да
изработят. По този креативен и
увлекателен начин те се запознават с
ползата от здравословните хранителни
навици и активния начин на живот. Всеки
ден се организират забавни спортни
занимания, с които се стимулира
физическата активност и се полагат
грижи за здравето на учениците.
www.eu-schoolprogramme.minagric.
grminagric.gr/

ЛИТВА
През 2018/2019 г. литовските деца участваха в няколко забавни
прояви. Те научиха повече за здравословните хранителни навици,
приготвиха вкусни ястия заедно и спортуваха. За забавленията се
погрижиха трима модератори, облечени като морков, ябълка и зло
гумено мече.
www.pienasvaisiai.lt

ХЪРВАТИЯ
Учениците от техникум „Антун Хорват“ в гр. Джаково създадоха
антистресова градина, в която могат да релаксират и да се
наслаждават на природата. Помислено е и за биологичното
разнообразие — в градината е инсталиран специален хотел за
насекоми. Учениците от специалност „нутрициология“ приготвиха
здравословни ястия като част от проекта „Drop of Goodness“. Техникумът
е обявен за международно екоучилище още през 2003 г. и девизът му е
„Бъдещето на планетата е в нашите ръце“.

www.youtube.com/watch?v=RUbkXbCqIDE

ПОЛША
На учителите в Полша бяха предоставени специални
образователни материали, с чиято помощ да запознаят
учениците с ползите от здравословното хранене, връзката
между хората и селското стопанство и начините, по които
може да се предотврати разхищението на храни. Тези
материали съдържат сценарии и ръководства с подробни
указания за различни дейности: засаждане на училищна
градина, подготовка на готварско ателие, организиране
на посещение във ферма и др. Децата и техните родители
получиха достъп и до допълнителни образователни ресурси
— например блог, в който главен герой е анимационно
прасенце на име Хрумас!

www.kowr.gov.pl

Научете повече за
училищната схема на ЕС
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme

