ELI KOOLITOIDUKAVA : PUU- JA
KÖÖGIVILJAD
NING PIIM

TERVISLIKUMATE TOITUMISHARJUMUSTE EDENDAMISEKS
ELi koolitoidukavaga toetatakse puu- ja köögiviljade ning piimatoodete
jagamist kõikides Euroopa Liidu koolides. See on osa ulatuslikumast
haridusprogrammist, milles käsitletakse Euroopa põllumajandust ja
tervisliku toitumise kasulikkust.
Tooted valitakse välja hooajalisuse, mitmekesisuse, kättesaadavuse
ning tervise- ja keskkonnaaspektide põhjal. ELi riigid võivad soodustada
kohalike, lühikese tarneahelaga, mahepõllumajanduslike ja kvaliteedikavaga hõlmatud toodete kasutamist.
Koolitoidukavaga toetatakse ka haridusmeetmeid, mille raames
käsitletavate teemade hulka kuuluvad näiteks kohaliku toidu tarneahelad, mahepõllumajandus, kestlik tootmine ja toidujäätmed.
ELi koolitoidukava eesmärk on lähendada lapsi ja põllumajandust ning
kasvatada lastes tervisliku toitumise harjumusi.

ARVUD
Ühe õppeaasta
kohta ELi eelarvest eraldatud
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miljonit õpilast
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õppeaastal
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miljoni kilo
puu- ja juurvilja

miljoni euroga
sai
Õpilastele jagati puu- ja juurvilja umbes
145 miljoni euro eest ning piimatooteid
105 miljoni euro eest. Ühtlasi võeti haridusmeetmeid, millega lähendatakse lapsi ja põllumajandust ning kasvatatakse lastes tervisliku
toitumise harjumusi. saines.
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miljoni liitri piim

HARIDUSMEETMED
Põllumajandus – tervisliku toitumise harjumused – kohaliku
toidu tarneahelad – kestlik tootmine – toidujäätmed
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s
Agricultură
și dezvoltare
rurală

ELI KOOLITOIDUKAVA LOOD
KREEKA
Koolilapsed saavad õppe eesmärgil koostada
püramiidi tervisliku toidu ja füüsilise tegevuse
kohta. See on loominguline ja kaasahaarav
tegevus, mille käigus saavad noored tundma
õppida tervisliku toitumise harjumuste ja
aktiivse eluviisi tähtsust. Igapäevane lõbus
füüsiline tegevus ja sport muudavad lapsed
aktiivseks ja aitavad neil tervena püsida.
www.eu-schoolprogramme.minagric.
grminagric.gr/

LEEDU
Leedu lapsed osalesid 2018.-2019 õppeaastal mitmel toredal üritusel. Nad tutvusid tervisliku toitumise harjumustega, valmistasid koos
maitsvaid toite ja mängisid sportmänge. Tuju aitasid üleval hoida
kolm moderaatorit, kes olid riietunud porgandiks, õunaks ja kurjaks
kummikommikaruks.
www.pienasvaisiai.lt

HORVAATIA
Antun Horvati kutsekõrgkooli õpilased Đakovos rajasid stressivaba
mahepõllundusaia, kus saab lõõgastuda ning loodust nautida. Tänu putukahotelli rajamisele suurenes ka bioloogiline mitmekesisus. Toitlustuserialal
õppijad valmistasid heategevusprojekti „Lašelis gerumo“ raames tervislikku
toitu. Antun Horvati kutsekõrgkool on 2003. aastast alates tunnustatud rahvusvahelise keskkonnasõbraliku kooli tiitliga ja kooli moto on „Meie planeedi
tulevik on meie kätes.“

www.youtube.com/watch?v=RUbkXbCqIDE

POOLA
Poolas tehti õpetajatele õppevahend, mille abil saab õpilastele
tutvustada tervislikku toitumist, meie seotust põllumajandusega ja seda, kuidas toidujäätmetega võidelda. See pedagoogiline abivahend sisaldab õpetajatele mõeldud stsenaariume ja
juhendeid, kus on samm-sammult kirjeldatud tegevusi, näiteks
kooliaia rajamist, kokkamisõpitoa läbiviimist või külaskäiku põllumajandusettevõttesse. Eraldi õppematerjalid on koostatud ka
õpilastele ja lapsevanematele. Näiteks võib tuua multifilmiseeria
seast Chrumas.

www.kowr.gov.pl

Tutvu lähemalt
ELi koolitoidukavaga

https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme

