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Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Πρόγραμμα «Ακαδημία Φαγητού για παιδιά στη Lidl Food Academy»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μέσα στα πλαίσια συνεργασίας ΥΠΠΑΝ και Lidl
Κύπρου για υλοποίηση εργαστηρίων μαγειρικής για μαθητές/τριες γυμνασίου, θα
θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα.
Η ομάδα της Lidl Κύπρου είναι έτοιμη για την έναρξη των μαθημάτων μαγειρικής σε
σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (ΜΓΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ακαδημία Φαγητού για Παιδιά» που διεξάγεται με τη συνεργασία της Lidl Κύπρου και
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Η Ακαδημία θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα των σχολείων που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον. Να σας ενημερώσουμε ότι η «Lidl Food Academy on the Go» (LFA on the
Go) έχει πιστοποιηθεί με Covid Shield, στο ανώτερο επίπεδο ‘Excellent’ από τον
φορέα TUV AUSTRIA, ακολουθώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές εγγυάται την
προστασία της υγείας των εργαζομένων και συμμετεχόντων της και τη διαφύλαξη ενός
προστατευμένου μικροπεριβάλλοντος από τον Covid19.
Το πρόγραμμα θα γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας και
αναφέρεται στις θεματικές ενότητες και δείκτες επιτυχίας και επάρκειας του
μαθήματος.
Η επιθεωρήτρια ΜΓΕ Οικιακής Οικονομίας Δρ. Χριστιάνα Φιλίππου Χαριδήμου και οι
σύμβουλοι ΜΓΕ Οικιακής Οικονομίας κ. Χριστίνα Κρητικού και κ. Νικολέτα
Χαραλάμπους ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της «LFA on the Go» και έχουν
εγκρίνει το πρόγραμμα. Συνομίλησαν με τους σεφ και τους υπεύθυνους του
προγράμματος έτσι ώστε να υπάρχει κοινή γραμμή στις θεματικές που αφορούν τη
δημιουργία ισορροπημένων γευμάτων, τους βασικούς κανόνες για το «food waste»
και τα περιβαλλοντικά υπεύθυνα προϊόντα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα εξής:
 Το πρόγραμμα θα γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας και
αναφέρεται στις θεματικές ενότητες και δείκτες επιτυχίας και επάρκειας του
μαθήματος.
 Η «LFA on the Go» θα χρησιμοποιηθεί για επισκέψεις σε σχολεία Μέσης
Γενικής Εκπαίδευσης, ώστε οι μαθητές/τριες να έχουν πρόσβαση στο
πρόγραμμα αυτό.
 Τα αιτήματα των σχολείων θα μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας.
Προτεραιότητα για τα πρώτα μαθήματα θα δοθεί σε απομακρυσμένα με
δύσκολη πρόσβαση σχολεία.
 Το κάθε σχολείο ΜΓΕ που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει θα μπορεί να δηλώσει
συμμετοχή, μέσω του/της καθηγητή/τριας Οικιακής Οικονομίας αποστέλλοντας
email στο info.cy@msps.net ή να τηλεφωνήσουν στο 22661516.
 Σε κάθε μάθημα θα μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 25 άτομα.
Προτεινόμενες μέρες Τρίτη και Πέμπτη.
 Η Lidl Κύπρου αναθέτει στην εταιρεία MSPS τη διεκπεραίωση του
προγράμματος ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα τα σχολεία τα οποία επιθυμούν
να συμμετάσχουν.
 Η «LFA on the Go» θα μεταφέρεται μία με δύο μέρες πριν το μάθημα, σε χώρο
εντός/πλησίον του σχολείου για να προετοιμάζεται για το μάθημα.
 Για να είναι εφικτή η λειτουργία του προγράμματος είναι απαραίτητο να υπάρχει
διαθέσιμος χώρος λειτουργίας εντός του σχολείου, της «κινητής κουζίνας».
Συγκεκριμένα, χρειάζεται ελεύθερος και ασφαλής χώρος 10Χ10 μέτρα,
περίπου, με πρόσβαση σε ρεύμα. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει
πρόσβαση δρόμου για την είσοδο της «LFA on the Go» στο σχολείο.
 Λόγω του ότι το πρόγραμμα θα διεξάγεται σε ανοικτό χώρο, σε περίπτωση
βροχής, υπερβολικού κρύου ή ζέστης, δεν θα είναι δυνατόν να διεξαχθεί το
πρόγραμμα.
 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διαδικασία μαγειρικής ή δοκιμής
εδεσμάτων θα γίνεται βάση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 Στο πρόγραμμα θα συμμετέχει αδειούχος διατροφολόγος/διαιτολόγος για να
παρέχει διατροφικές συμβουλές.
 Το μάθημα θα διεξάγεται με τη παρουσία του/της καθηγητή/τριας Οικιακής
Οικονομίας.
 Βάση της υγειονομικής εικόνας θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα υγιεινής
και ασφάλειας τόσο για τα τρόφιμα όσο και για τους μαθητές/τριες,
καθηγητές/τριες.
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