Akčná skupina
pre zdravé stravovanie
Inštrukcie
Ako zapojiť do realizácie programu odborníkov?

Špecialista na web
Kto?

Člen akčnej skupiny, ktorý sa stará o stránku školy na webe Skutočne zdravá škola.
Niekto, kto ovláda prácu na počítači (v ideálnom prípade študent strednej školy), vie aktualizovať informácie na webových stránkach a písať blog.

Činnosti

•
Podávať správy o činnosti školy a stretnutiach akčnej skupiny na stránke školy
		
na webe Skutočne zdravá škola;
•
Aktualizovať informácie na stránke školy, vrátane popisu školy a nahrávania
		fotiek;
•
Odškrtávať splnené kritéria;
•
Vytvoriť a aktualizovať školský blog, napríklad:
•
akutalizácie na stretnutiach akčnej skupiny - čo je nové?
•
aktuálne dianie - napríklad dátumy usporiadania školských akcií, uvedenie
		
nového jedálnička, návšteva farmy;
•
ďalšie školské aktivity - napríklad správy školského krúžku pestovania a varenia
•
Písomné poznámky zo stretnutí akčnej skupiny (napr. nápady na ďalší príspevok
		do blogu).

www.skutocnezdravaskola.sk

Špecialista na záhradnú činnosť
Kto?

Člen akčnej skupiny, ktorý prepája činnosti akčnej skupiny s pestovateľskými aktivitami školy.

Činnosti

•
Venovať sa téme pestovania v rámci akčnej skupiny a navrhnúť, ako tieto
		
činnosti začleniť do rôznych oblastí školského života;
•
Zaraďovať tému pestovania do učebných plánov školy;
•
Pomáhať pri zriaďovaní školského krúžku pestovania a pri organizovaní
		tématických akcií;
•
Zúčastňovať sa všetkých stretnutí týkajúcich sa školského pozemku
		
a informovať akčnú skupinu.

Špecialista na varenie
Kto?

Nadšený kuchár, ktorý si uvedomuje význam výučby varenia.

Činnosti
•
•
		
•
		

Podporovať plán zdravého školského stravovania na všetkých úrovniach školy;
Zaistiť, aby sa všetky kuchárske aktivity pripravovali v súlade s programom
Skutočne zdravá škola;
Koordinovať kuchárske aktivity školy s učebnými plánmi, pomôcť založiť
školský krúžok varenia a organizovať tématické akcie.

Farmársky špecialista
Kto?

Učiteľ, rodič alebo riaditeľ školy (ideálne učiteľ prírodovedy, alebo prác na pozemku)

Činnosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Pôsobiť ako hlavný styčný bod medzi farmou a školou;
Kľúčové činnosti:
nadviazať kontakt s farmou;
vyjednať činnosti pre školské výlety;
organizovať príchod a odchod žiakov a študentov;
vypracovať dôkladné vyhodnotenie rizík,
zúčastniť sa aspoň jedného výletu na farmu;
pomôcť pri organizácii školských osláv na farme .

www.skutocnezdravaskola.sk

