ES SKOLU
APGĀDES
PROGRAMMA
AR AUGĻIEM,
DĀRZEŅIEM UN
PIENU

VEICINA VESELĪGĀKUS ĒŠANAS
PARADUMUS
ES skolu apgādes programma atbalsta augļu, dārzeņu un piena
izplatīšanu skolās visā Eiropas Savienībā kā daļu no plašākas
izglītošanas programmas par Eiropas lauksaimniecību un veselīga
uztura priekšrocībām.
Produktu izvēle ir atkarīga no sezonas, iespējām tos variēt, pieejamības
un veselības un vides aspektiem. ES valstis var atbalstīt vietējos, īsas
piegādes ķēdes, bioloģiskos un kvalitātes shēmas produktus.
Šī programma atbalsta arī izglītojošus pasākumus, kas aptver tādus
tematus kā vietējās pārtikas ķēdes, bioloģiskā lauksaimniecība,
ilgtspējīga ražošana un pārtikas izšķērdēšana.
ES skolu apgādes programmas mērķis ir atjaunot bērnu saikni ar
lauksaimniecību un viņus izglītot par veselīgiem ēšanas paradumiem.
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IZGLĪTOJOŠI PASĀKUMI
Lauksaimniecība, veselīgi ēšanas paradumi, vietējās pārtikas
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ES SKOLU APGĀDES
PROGRAMMAS STĀSTI
GRIEĶIJA
Skolēni var izgatavot šādu pedagoģisku
piramīdu, iepazīstot tādas tēmas kā veselīga
pārtika un fiziskās aktivitātes. Tas ir radošs un
aizraujošs veids, kā mazi bērni var uzzināt,
cik svarīgi ir veselīgi ēšanas paradumi un
aktīvs dzīvesveids. Ikdienas ritmā ir iekļautas izklaidējošas fiziskās aktivitātes un
sports, lai mudinātu bērnus būt aktīviem
un veselīgiem.
www.eu-schoolprogramme.minagric.
grminagric.gr/

LIETUVA
Lietuvas bērniem 2018./19. gadā bija vairāki izklaidējoši pasākumi.
Viņi uzzināja par veselīgiem ēšanas paradumiem, kopā gatavoja gardus ēdienus un sportoja. Par jautrību gādāja trīs moderatori burkāna,
ābola un ļaunā želejlācīša tērpā!
www.pienasvaisiai.lt

HORVĀTIJA
Dakovā Antuna Horvata profesionālās vidusskolas studenti iekopa bioloģisko
pretstresa dārzu, kurā atpūsties un baudīt dabas skatus un smaržas. Netika
aizmirsts arī par bioloģisko daudzveidību, jo tapa arī īpaša kukaiņu viesnīca!
Turklāt projekta “Labestības lāse” ietvaros uztura zinību studenti gatavoja
veselīgas maltītes. Kopš 2003. gada Antuna Horvata profesionālā vidusskola ir atzīta par starptautisku ekoskolu, un tās moto ir “Planētas nākotne ir
mūsu rokās”.

www.youtube.com/watch?v=RUbkXbCqIDE

POLIJA
Polijā skolotājiem tika izstrādāta rīkkopa, kas palīdz izglītot
skolēnus par veselīgu uzturu, par mūsu saikni ar lauksaimniecību
un to, kā cīnīties pret pārtikas izšķērdēšanu. Šis pedagoģiskais
palīglīdzeklis ietver scenārijus un pamācības skolotājiem un
sniedz secīgus norādījumus par tādām darbībām kā skolas
dārza iekopšana, ēdiena gatavošanas nodarbību sarīkošana vai
lauku saimniecību apmeklējumu organizēšana. Bērniem un viņu
vecākiem ir pieejami arī papildu izglītības materiāli. Piemēram,
multeņcūciņas Hrumas blogs!

www.kowr.gov.pl

Uzziniet vairāk par
ES skolu apgādes programma
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme

