EU ISKOLAGYÜMÖLCS-,
ISKOLAZÖLDSÉGÉS ISKOLATEJPROGRAM

AZ EGÉSZSÉGESEBB ÉTKEZÉSI
SZOKÁSOK ÖSZTÖNZÉSE
Az uniós iskolaétkeztetési program az iskolákban való zöldség-, gyümölcs-,
és tejosztáshoz biztosít támogatást szerte az Európai Unióban.
A kezdeményezés egy olyan szélesebb körű program része, amely az
európai mezőgazdasággal és az egészséges táplálkozás előnyeivel
ismerteti meg az iskolás korú gyermekeket. A termékek kiválasztása
szezonalitás, változatosság, rendelkezésre állás, valamint egészségesség
és környezetvédelmi szempontok alapján történik. Az uniós országok, ha
kívánják, előnyben részesíthetik a helyi, rövid ellátási láncú, bio- és a jó
minőséget garantáló védjegyrendszerekbe tartozó termékeket.
A program oktatási intézkedéseket is támogat, amelyek keretében a
helyi élelmiszerláncok, a biogazdálkodás, a fenntartható termelés és az
élelmiszer-pazarlás témáját járják körül.

A SZÁMOK

250

több mint

Az uniós iskolaétkeztetési programnak az a célja, hogy a gyermekek
kapcsolatba kerüljenek a mezőgazdasággal, és elsajátítsák az egészséges
táplálkozás alapelveit.

19,4

millió iskolás gyermek

millió € EU

a 2018–2019-es
tanévben

több mint

71

millió kilogramm
gyümölcs és zöldség

költségvetés
tanévenként

Mintegy 145 millió €
gyümölcsre és zöldségre, 105 millió € tejre és
tejtermékekre iskolás gyermekek számára, valamint a mezőgazdasággal való megismertetésüket és
az egészséges táplálkozás alapelveinek elsajátítását
célzó oktatásra.

167

millió liter tej

OKTATÁSI INTÉZKEDÉSEK
Mezőgazdaság – Egészséges táplálkozási szokások – Helyi
élelmiszerláncok – Ökológiai termelés – Fenntartható termelés
– Élelmiszer-pazarlás

1,4 millió

iskolás gyermek hozott
létre vagy gondozott
iskolakerteket

1,3 millió

iskolás gyermek látogatott
meg gazdaságokat, tejüzemeket, mezőgazdasági termelői
piacokat és vett részt hasonló
tevékenységekben

iskolás gyermek vett
részt ételkóstolókon,
főzőtanfolyamokon
és egyéb rendezvényeken

7 millió

6 millió

skolbarn deltog i andra aktiviteter,
såsom tävlingar, spel och temadagar.

8,4 millió

Mezőgazdaság
és vidékfejlesztés

iskolás gyermek vett rés a
témával
foglalkozó órákon, előadáztsok
on és
workshopokon.

TKEZTETÉSI
TÖRTÉNETEK AZ UNIÓS ISKOLAÉ
PROGRAMRÓL
GÖRÖGORSZÁG
Az iskolások által elkészíthető pedagógiai
piramis témája az egészséges élelmiszerek
és a testmozgás. Kreatív és érdekes tevékenység, amelynek során a gyermekek az
egészséges étkezési szokások és az aktív
életmód fontosságáról tanulnak. A szórakoztató fizikai és sporttevékenységek a
napi rutin részét képezik, és arra ösztönzik
a gyermekeket, hogy aktívak legyenek és
egészségesek maradjanak.
www.eu-schoolprogramme.minagric.
grminagric.gr/

LITVÁNIA
A litván gyermekek több szórakoztató programban is részt vettek
2018–2019 során. Tanultak az egészséges étkezési szokásokról,
finom ételeket készítettek közösen, és sokat mozogtak. Három moderátor sárgarépa, alma és gonosz gumimaci jelmezben gondoskodott
a jó hangulatról!
www.pienasvaisiai.lt

HORVÁTORSZÁG
Az Antun Horvat Szakközépiskola diákjai egy „stresszoldó biokertet” hoztak
létre, ahol megpihenhetnek, és élvezhetik a természet színeit és a növények
illatát. Még a biológiai sokféleség megőrzését is segítették egy „rovarhotel”
működtetésével! Emellett a táplálkozástannal foglalkozó diákok az „egy
csepp jóság” projekt keretében egészséges ételeket készítettek. A 2003 óta
nemzetközi ökoiskolaként elismert Antun Horvat Szakközépiskola mottója:
„A bolygónk jövője a mi kezünkben van”.

www.youtube.com/watch?v=RUbkXbCqIDE

LENGYELORSZÁG
Lengyelországban tanári eszköztár készült az egészséges
táplálkozás, a mezőgazdasággal való kapcsolat és az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem oktatására. A pedagógiai
segédlet forgatókönyveket és oktatóanyagokat tartalmaz, és
lépésről lépésre bemutatja az olyan tevékenységeket, mint
az iskolakertek létrehozása, főzőműhelyek szervezése vagy a
gazdaságlátogatások megszervezése. A gyermekek és szüleik
számára külön oktatási anyagok is rendelkezésre állnak. Például
Chrumas, egy képregényhős disznó blogja!

www.kowr.gov.pl

Tudjon meg többet az
EU iskolaétkeztetési programjáról
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme

