PROGRAM UE
DLA SZKÓŁ:
OWOCE, WARZYWA
I MLEKO

PROMOWANIE ZDROWSZYCH
NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH
Unijny program dla szkół wspiera dystrybucję owoców, warzyw i mleka
w szkołach w całej Unii Europejskiej w ramach szerszego programu
edukacyjnego dotyczącego europejskiego rolnictwa i korzyści płynących
ze zdrowego odżywiania.
Przy wyborze produktów uwzględnia się ich sezonową dostępność,
różnorodność oraz aspekty zdrowotne i środowiskowe. Kraje UE mogą
dawać pierwszeństwo lokalnym, krótkim łańcuchom dostaw, produktom
ekologicznym i produktom wysokiej jakości.
Program wspiera również działania edukacyjne obejmujące takie
tematy jak lokalne łańcuchy żywnościowe, rolnictwo ekologiczne,
zrównoważona produkcja i marnowanie żywności.
Program UE dla szkół ma na celu przybliżenie dzieciom rolnictwa i
zdrowych nawyków żywieniowych.

LICZBY
Budżet UE w wysokości

250

Ponad

19,4

o więcej niż
otrzymał

mln uczniów w roku szkolnym
2018/2019

71

mln kilogramów
owoców i warzyw

mln euro

na rok szkolny

Około 145 mln euro
na owoce i warzywa oraz 105 mln euro na
mleko i przetwory mleczne dla dzieci w wieku
szkolnym, a także działania edukacyjne mające
na celu przybliżenie dzieciom rolnictwa i zdrowych
nawyków żywieniowych.

167
mln litrów
mleka

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Rolnictwo – zdrowe nawyki żywieniowe – lokalne łańcuchy
żywnościowe – produkcja ekologiczna – zrównoważona
produkcja – marnotrawienie żywności

1,4 mln

uczniów stworzyło lub
prowadziło ogródki szkolne

1,3 mln

uczniów odwiedziło gospodarstwa rolne, mleczarnie,
rynki produktów rolnych itp.

uczniów uczestniczyło w
degustacjach, warsztatach kulinarnych i innych
zajęciach

7 mln

6 mln

rsach,
uczniów uczestniczyło w innych działaniach: konku
tycznych
tema
niach
tygod
lub
h
dniac
oraz
grach i zabawach

8,4 mln

uczniów brało udział w lek
wykładach, warsztatach cjach,
Rolnictwo i
rozwój obszarów
wiejskich

PROGRAM UE DLA SZKÓŁ - PRZY

KŁADY

GRECJA
Uczniowie mogą przygotować piramidę
pedagogiczną, której tematem przewodnim
jest zdrowa żywność i aktywność fizyczna.
Jest to kreatywny i ciekawy sposób uczenia małych dzieci o znaczeniu zdrowych
nawyków żywieniowych i aktywnego stylu
życia. Aktywność fizyczna i sport w formie
zabawy powinny być obecne w codziennym życiu dzieci, aby te pozostawały
aktywne i zdrowe.
www.eu-schoolprogramme.minagric.
grminagric.gr/

LITWA
W roku 2018/2019 dzieci na Litwie wzięły udział w wielu ciekawych
wydarzeniach. Uczyły się o zdrowych nawykach żywieniowych, przygotowywały wspólnie pyszne dania i uprawiały razem sport. Do zabawy
zachęcało trzech animatorów, przebranych za marchewkę, jabłko i
złego Gummi Misia.
www.pienasvaisiai.lt

CHORWACJA
Uczniowie liceum zawodowego im. Antuna Horvata w Dakowie prowadzili
ekologiczny, antystresowy ogród, pozwalający się odprężyć i cieszyć widokami i zapachami natury. Dzięki specjalnemu hotelowi dla owadów zyskano
na bioróżnorodności! Ponadto uczniowie uczący się o odżywianiu przygotowywali zdrowe posiłki w ramach projektu „Kropla dobroci”. Motto liceum
zawodowego im. Antuna Horvata, noszącego od 2003 r. miano EkoSzkoły
(wyróżnienie przyznawane w ramach międzynarodowego programu), brzmi:
„przyszłość naszej planety jest w naszych rękach”.

www.youtube.com/watch?v=RUbkXbCqIDE

POLSKA
W Polsce opracowano zestaw narzędzi dla nauczycieli, który
pomaga w nauczaniu o zdrowych nawykach żywieniowych, o
naszych powiązaniach z rolnictwem oraz o tym, jak walczyć
z marnotrawstwem żywności. Ta pomoc naukowa obejmuje
scenariusze i podręczniki dla nauczycieli, zawierające instrukcje
typu „krok po kroku”, dotyczące np. tego, jak stworzyć ogród
w szkole, jak zorganizować warsztaty kulinarne lub wizytę w
gospodarstwie rolnym. Dodatkowe materiały edukacyjne są
również udostępniane dzieciom i ich rodzicom. Na przykład blog
prowadzony przez Chrumasa - świnkę z kreskówki!

www.kowr.gov.pl

Dowiedz się więcej o
Programie UE dla szkół

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

