ŠOLSKA SHEMA
EU: SADJE,
ZELENJAVA
IN MLEKO

ZA ZDRAVE PREHRANJEVALNE
NAVADE
S šolsko shemo EU se v okviru širšega programa izobraževanja o
evropskem kmetijstvu in koristih zdrave prehrane podpira razdeljevanje
sadja, zelenjave in mleka šolam v Evropski uniji.
Pri izbiri proizvodov se upoštevajo sezonskost, raznolikost, razpoložljivost ter zdravstveni in okoljski vidiki. Države članice lahko po želji spodbujajo lokalne kratke dobavne verige ter proizvode iz ekološke pridelave
in sheme kakovosti.
S shemo se podpirajo tudi izobraževalni ukrepi, ki zajemajo teme, kot so
lokalne prehranske verige, ekološko kmetovanje, trajnostna pridelava in
preprečevanje živilskih odpadkov.
Namen šolske sheme EU je otrokom ponovno približati kmetijstvo in jim
privzgojiti zdrave prehranjevalne navade.
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IZOBRAŽEVALNI UKREPI
Kmetijstvo – zdrave prehranjevalne navade – lokalne
prehranske verige – ekološka proizvodnja – trajnostna
proizvodnja – odpadna hrana
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ZGODBE ŠOLSKE SHEME EU
GRČIJA
Teme pedagoške piramide, ki jo lahko pripravijo otroci, so zdrava hrana in telesna dejavnost. Otroke ustvarjalno pritegne k učenju
o pomenu zdravih prehranjevalnih navad in
aktivnega načina življenja. Zabavne telesne
dejavnosti in šport v vsakdanjem življenju
so namenjene spodbudi otrok, da ostajajo
aktivni in zdravi.
www.eu-schoolprogramme.minagric.
grminagric.gr/

LITVA
Litovski otroci so bili v šolskem letu 2018/2019 deležni več zabavnih
dogodkov. Seznanili so se z zdravimi prehranjevalnimi navadami,
pripravili okusne jedi in se udeležili nekaterih športov. Zabavali so jih
trije moderatorji, oblečeni v korenček, jabolko in zlobnega gumijastega
medvedka!
www.pienasvaisiai.lt

HRVAŠKA
Dijaki srednje poklicne šole Antuna Horvata v Đakovem so urejali protistresni ekološki vrt ter se sprostili in naužili vonjev in podob narave. K biotski
raznovrstnosti je prispeval tudi poseben hotel za žuželke. Poleg tega so
dijaki pri pouku o prehrani v okviru projekta „Drobtinice dobrega“ pripravljali zdrave obroke. Srednja poklicna šola Antuna Horvata je od leta 2003
priznana kot mednarodna ekološka šola, njeno geslo pa je: „Prihodnost
našega planeta je v naših rokah.“

www.youtube.com/watch?v=RUbkXbCqIDE

POLJSKA
Na Poljskem je bil pripravljen priročnik za učitelje, ki je v pomoč
pri poučevanju šolarjev o zdravem prehranjevanju, naši povezavi
s kmetijstvom in boju proti živilskim odpadkom. Pedagoški priročnik vsebuje scenarije in praktične vaje za učitelje, z navodili za
izvajanje dejavnosti, kot je npr. postavitev šolskega vrta, priprava
kuharske delavnice ali organizacija obiskov kmetij. Otrokom in
njihovim staršem je na voljo dodatno učno gradivo, med drugim
tudi blog z animiranim pujskom po imenu Chrumas.

www.kowr.gov.pl

Več o
šolski shemi EU

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

