ÎNCURAJAREA ADOPTĂRII UNOR OBICEIURI
ALIMENTARE MAI SĂNĂTOASE

PROGRAMUL UE
PENTRU ȘCOLI:
FRUCTE, LEGUME
ȘI LAPTE

Programul UE pentru școli sprijină distribuirea de fructe, legume și
lapte în școlile din întreaga Uniune Europeană, ca parte a unui program
educațional mai amplu legat de agricultura europeană și de beneficiile
unei alimentații sănătoase.
Alegerea produselor este determinată de aspecte legate de caracterul
sezonier, de varietate, de disponibilitate, de sănătate și de mediu. Țările
UE pot încuraja distribuirea produselor locale, a celor rezultate din
lanțuri scurte de aprovizionare, a produselor ecologice și a produselor
aparținând unor sisteme de calitate.
Programul sprijină și măsurile educaționale, care vizează subiecte
precum lanțurile locale de aprovizionare, agricultura ecologică, producția
sustenabilă și risipa alimentară.

CIFRELE

peste

Scopul programului UE pentru școli este de a restabili legătura copiilor
cu agricultura și de a-i învăța despre obiceiurile alimentare sănătoase.

19,4

Un buget UE de :

250

milioane de elevi în anul
școlar 2018-2019

au primit peste

71

de milioane de
kilograme de
fructe și legume

de milioane de euro
pe an școlar

Aproximativ 145 de milioane de euro
pentru fructe și legume și 105 milioane de
euro pentru lapte și produse lactate pentru elevi,
împreună cu măsuri educaționale pentru restabilirea
legăturii elevilor cu agricultura și pentru deprinderea
de obiceiuri alimentare sănătoase.

167

de milioane de
litri de lapte

MĂSURI EDUCAȚIONALE
Agricultură - Obiceiuri alimentare sănătoase - Lanțuri
alimentare locale - Producție ecologică - Producție sustenabilă - Risipă alimentară

1,3 milioane

1,4 milioane

de elevi au efectuat vizite la
ferme, la fabrici de produse
lactate și la piețe agroalimentare și au participat la
activități similare

de elevi au creat grădini
pedagogice sau le-au
întreținut

6 milioane

8,4 milioane

milioane de elevi au partici
pat la sesiuni de degustare
la ateliere de gătit și la alte,
asemenea activități

7 milioane

de elevi au luat parte la
la prezentări și la atelierelecții,

ursuri,

de elevi au fost implicați în alte activități: conc
jocuri, zile sau perioade tematice

Agricultură
și dezvoltare
rurală

POVEȘTI DESPRE PROGRAMUL
UE PENTRU ȘCOLI
GRECIA
Alimentația sănătoasă și activitatea fizică
sunt teme ale acestei piramide pedagogice pe
care le pot pregăti elevii. Este o modalitate
creativă și captivantă pentru copiii de vârstă
mică de a afla despre importanța obiceiurilor alimentare sănătoase și a unui stil de
viață activ. În rutina zilnică sunt incluse
activități fizice distractive și sportul, pentru
a-i încuraja pe copii să fie activi și să se
mențină sănătoși.
www.eu-schoolprogramme.minagric.
grminagric.gr/

LITUANIA
Copiii lituanieni au participat la mai multe evenimente distractive în
2018/2019. Au învățat despre obiceiurile alimentare sănătoase, au
preparat împreună mâncăruri delicioase și au făcut diverse tipuri de
sport. Trei moderatori deghizați într-un morcov, un măr și un ursuleț
răutăcios din jeleu au întreținut atmosfera!
www.pienasvaisiai.lt

CROAȚIA
Elevii de la Liceul profesional Antun Horvat din Đakovo au avut grijă de o
grădină ecologică antistres pentru relaxare și pentru admirarea priveliștilor
și a parfumurilor naturii. Au existat avantaje și pentru biodiversitate datorită
unui hotel special pentru insecte! În plus, în cadrul lecțiilor despre nutriție
predate ca parte a proiectului „O picătură de bunătate”, elevii au pregătit
mâncăruri sănătoase. Liceul profesional Antun Horvat din Đakov este recunoscut ca școală internațională ecologică din 2003, având ca moto: „Viitorul
planetei este în mâinile noastre”.

www.youtube.com/watch?v=RUbkXbCqIDE

POLONIA
În Polonia a fost creat un set de instrumente care să îi ajute
pe profesori să îi învețe pe elevi despre alimentația sănătoasă,
legătura noastră cu agricultura și cum putem combate risipa
alimentară. Acest suport pedagogic cuprinde scenarii și tutoriale
pentru profesori, oferind instrucțiuni pas cu pas pentru activități
precum crearea unei grădini pedagogice, găzduirea unui atelier
de gătit sau organizarea unor vizite la ferme. De asemenea,
copiii și părinții au la dispoziție materiale educative suplimentare. De exemplu, un blog al unui porcușor din desene animate
pe nume Chrumas!

www.kowr.gov.pl

Mai multe informații
despre Programul UE pentru școli
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme

