ŠKOLSKÝ
PROGRAM EÚ:
OVOCIE, ZELENINA,
MLIEKO

PODPORA ZDRAVŠÍCH STRAVOVACÍCH
NÁVYKOV
Školský program EÚ podporuje distribúciu ovocia, zeleniny a mlieka
do škôl v celej Európskej únii ako súčasť širšieho programu osvety o
európskom poľnohospodárstve a prínosoch zdravého stravovania.
Pri výbere produktov sa zohľadňuje sezónnosť, rôznorodosť, dostupnosť,
zdravotné a environmentálne aspekty. Krajiny EÚ môžu podporovať
produkty, ktoré sú miestne, ekologické, so značkou kvality a pochádzajú
z krátkych dodávateľských reťazcov.
V rámci tohto programu sa podporujú aj vzdelávacie opatrenia, ktoré
zahŕňajú témy ako miestne potravinové reťazce, ekologické poľnohospodárstvo, udržateľná produkcia či plytvanie potravinami.
Cieľom školského programu EÚ je priblížiť deťom poľnohospodárstvo a
naučiť ich zdravým stravovacím návykom.

ČÍSLA

250

viac ako

19,4

milióna žiakov v školskom

miliónov EUR

roku 2018/2019

dostalo viac ako

71

miliónov
kilogramov
ovocia a zeleniny

z rozpočtu EÚ na jeden
školský rok
Približne 145 mil. EUR
sa vynaložilo na ovocie a zeleninu a 105 mil.
EUR na mlieko a mliečne produkty pre žiakov,
spolu so vzdelávacími opatreniami, ktorých cieľom
bolo priblížiť deťom poľnohospodárstvo a naučiť ich
zdravým stravovacím návykom.

167

miliónov litrov
mlieka

VZDELÁVACIE OPATRENIA
Poľnohospodárstvo – zdravé stravovacie návyky – miestne
potravinové reťazce – ekologická produkcia – udržateľná
produkcia – plytvanie potravinami

1,4 milióna
žiakov vytvorilo alebo
udržiavalo školské záhrady

1,3 milióna

žiakov navštívilo farmy,
mliekarne, poľnohospodárske
trhy a podobné miesta

žiakov sa zúčastnilo
na ochutnávkach,
kurzoch varenia
atď.

7 milióna

6 milióna

žiakov sa zapojilo do ďalších činností:
súťaží, hier, tematických dní alebo podujatí

8,4 milióna

žiakov absolvovalo prednášky
,
prezentácie, semináre
Poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka

ŠKOLSKÝ PROGRAM EÚ: PRÍBEHY
GRÉCKO
Žiaci sa môžu podieľať na príprave výchovnej
pyramídy, ktorej témou sú zdravé potraviny
a fyzická aktivita. Malé deti sa kreatívnym
a pútavým spôsobom dozvedia o význame
zdravých stravovacích návykov a o aktívnom
životnom štýle. Zábavné fyzické aktivity a
šport v každodennom živote motivujú deti k
tomu, aby boli aktívne a zdravé.
www.eu-schoolprogramme.minagric.
grminagric.gr/

LITVA
Pre litovské deti bolo v školskom roku 2018/2019 pripravených niekoľko zábavných podujatí. Naučili sa o zdravých stravovacích návykoch,
spolu pripravili chutné jedlá a venovali sa športu. Vďaka trom moderátorom prezlečeným za mrkvu, jablko a zlého gumového medvedíka
bolo o zábavu postarané.
www.pienasvaisiai.lt

CHORVÁTSKO
Žiaci strednej odbornej školy Antuna Horvata v meste Đakovo vytvorili
ekologickú antistresovú záhradu, v ktorej možno odpočívať a vychutnávať
si krásu a vôňu prírody. Darilo sa aj biodiverzite vďaka špeciálnemu hotelu
pre hmyz! Okrem toho žiaci, ktorí sa venujú výžive, pripravili zdravé jedlá
v rámci projektu „Kvapka dobroty“. Motto strednej odbornej školy Antuna
Horvata, ktorá je od roku 2003 uznávaná ako medzinárodná eko-škola, znie
„budúcnosť našej planéty je v našich rukách“.

www.youtube.com/watch?v=RUbkXbCqIDE

POĽSKO
V Poľsku vytvorili súbor nástrojov pre učiteľov, ktorý pomáha pri
výučbe žiakov o zdravom stravovaní, o našom vzťahu s poľnohospodárstvom a o tom, ako predchádzať plytvaniu potravinami.
Pedagogická pomôcka obsahuje scenáre a návody pre učiteľov, v
ktorých nájdu podrobné pokyny na rôzne činnosti, napríklad vytvorenie školskej záhrady, usporiadanie kurzu varenia alebo zorganizovanie návštevy farmy. Deti a ich rodičia majú k dispozícii
aj dodatočné vzdelávacie materiály. Napríklad blog o kreslenom
prasiatku Chrumas!

www.kowr.gov.pl

Zisti viac o
školskom programme EÚ

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

