Rationale


Longevity and health outcomes are acknowledged to vary widely across the EU nation
states, and are compounded by inequalities within each state for various groups within
society. Education for all groups is critical for these inequalities to be redressed. In addition
to reporting new knowledge about population groups at risk of poverty and their specific
nutrition needs, partners will research new food prototypes with improved nutritional
value and decreased production cost. Based on the knowledge gained about the risk populations’ current food habits and their perceived barriers to healthy eating, consumer education initiatives will be designed to attract these consumers in particular, which in the
long run may lead to improved nutritional health in vulnerable groups across the European
continent. The food supply chain is a major contributor to the European economy, connecting the agricultural, food processing and distribution sectors which constitute more
than 7% of European employment. The risks are greater among younger generations of
the immigrant groups, as they are more likely than their elders to eat less healthy foods
found in their new country. They also tend to buy less fruits and vegetables and they consume more processed foods".



Generation and age are also major factors; younger generations have a less traditional
diet compared to their elders, who tend to be "more segregated from the mainstream
population and thus continue eating traditional foods. Cultural awareness will be facilitated by enlightenment of students to the mix of people, cultures, traditions, history including
embracing similarities and differences between member states.



Linguistic progress for English-speaking students in the target languages of the Partner organisations will be enabled through kinaesthetic activities such as food purchasing
and preparation in target language both via mobilities and virtual environments. Students
and teachers of English in the partner countries will benefit from the communications
through the planned programme and the mobilities.



Rezultatele longevităţii şi sănătaţii sunt recunoscute variind la scară largă în statele
naţiunii UE şi sunt amestecate de către inegalităţi în cadrul fiecărui stat pentru grupuri variate în cadrul societăţii.Educaţia pentru toate grupurile este crucială pentru aceste inegalităţi
sa fie despăgubite.Bazat pe cunoştiinţele dobândite despre riscurile populaţiei asupra obiceiurilor curente privind mâncarea şi barierele percepute a stilului sănătos de a mânca, iniţiativele educaţiei consumatorilor vor fi proiectate pentru a atrage aceşti consumatori în particular, care pe termen lung poate duce la îmbunătăţirea sănătăţii nutritionale în grupuri vulnerabile de-a lungul continentului european.Lanţul de aprovizionare alimentară este un
contribuant major al economiei Europene, conectând agricultura, procesarea alimentelor şi
sectoarele de distribuţie care constituie mai mult de 7% a forţei de muncă din Europa. Reduce riscul a multor boli netransmisibile şi aduce un beneficiu societăţi întrucât măreşte
înteracţiunea socială şi împlinirea în comunitate. Activitatea fizică nu este doar o problemă a
sănătăţi publice, ea promovează de asemenea binele comunitaţilor şi protecţia mediului, ea
reprezentănd o investiţie în generaţiile viitoare.De asemenea, ei tind să cumpere mai puţine
fructe si legume şi consumă mai multă mâncare procesată.



Generaţia si vârsta sunt de asemenea factori majori, generatiile tinere au o dietă mai
puţin tradiţionala in comparaţie cu vârstnicii lor, care tind sa fie ,,mai separaţi de majoritatea
populaţiei si astfel continuă să mănânce alimente tradiţionale.Într-un studiu similar publicat
în revista Food Chemistry,Dr. Khokhar a insistat că pentru a înţelege pe deplin impactul dietei în sănătate,mai multă informaţie despre compoziţia fiecărui aliment şi a dietei ca un întreg este necesară.Conştientizarea culturală va fi facilitată prin familiarizarea studenţilor cu
amestecul de popoare,culturi,tradiţii,istorie incluzând acceptarea asemănărilor şi diferenţelor dintre statele membre.



Progresul lingvistic al elevilor vorbitori de limba engleză în limbile ţintă ale organizaţiilor
partenere va fi realizat prin activităţi Kinestetice precum achiziţionarea de alimente şi pregătirea mâncării în limba ţintă atât prin modalităţi cât şi prin medii virtuale de exemplu videoconferinţe. Elevii şi profesorii de engleză din ţările partenere vor beneficia de comunicarea
pe baza mobilităţilor şi programului planificat.

Summary


The partnership plans to enhance
stakeholders' appreciation of issues
connected with sustainable consumerism in the European Union via a common focus on food and drink as a key
element of household expenditure, a
major factor in well-being and longevity, a lever for integration of minoritised groups within the EU, along with a major
provider of employment across the primary, secondary and tertiary sectors.



Industries involved in food and beverage production will be studied by the
partners, who will evaluate and present the sourcing, quality, quantity, nutritional value and health impact of the diets of various groups within their and their
partners' states. Longevity, health issues, consumer and marketing trends will be
researched, compared and contrasted.



The partnership plans to use EU-developed resources including the EU
Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health. Key initiatives include:
the voluntary reformulation efforts by companies to reduce levels of specific
nutrients of public health concern overall in the diet (e.g. sodium, transfats, etc.)
and, in addition, the introduction of the voluntary industry-wide scheme, Guideline Daily Amounts, providing additional information to consumers for key nutrients.

Activities will promote healthy eating for sport, including understanding of the various food groups as advocated by the 'Eatwell Plate'.



Planurile parteneriatului de a spori aprecierea părţilor interesate din domeniu, conectate cu
consumerismul durabil in Uniunea Europeană,
prin concentrarea comună pe mâncare şi băuturi
ca un element cheie a cheltuielilor din gospodărie, un factor major în bunăstare şi longevitate, o
pârghie pentru integrarea grupurilor minoritare
în cadrul UE, împreună cu un furnizor important
al forţei de muncă în sectoarele primare, secundare, si terţiare.



Industriile implicate în domeniul mâncării şi al băuturilor va fi studiat de către
parteneri, care vor evolua şi vor prezenta sursele, calitatea, cantitatea, valoarea
nutritională şi impactul sănătăţii a dietelor, ale grupurilor variate în cadrul lor şi
Statele partenere. Longevitatea, problemele de sănătate, tendinţa
consumerismului şi a pieţei vor fi cercetate, comparate, şi contrastate.



Planurile partenere de a utiliza UE-dezvoltarea resurselor incluzând Platforma
UE pentru acţiunea cu privire la dietă, activitatea psihică şi sănătate. Iniţiativele
cheie includ: reformularea eforturilor voluntare ale companiilor pentru a reduce
nivelurile unor nutrienţi specifici care cauzeaza îngrijorare publică asupra sănătăţii,
din dietă(ex. sodiu,grăsimi, etc.) şi, în plus, introducerea schemei voluntare asupra
industriei, orientarea sumelor de zi cu zi, furnizând informaţii suplimentare consumatorilor pentru nutrienţii cheie.

Activităţile vor promova stilul sănătos de a mânca pentru sport, incluzând înţelegerea
grupelor variate ale mâncării, susţinut de către ,,Eatwell Plate”.

Marriotts School is a community comprehensive school in an area of relative
social deprivation (CVA = 4th lowest in Hertfordshire). The demographic of Marriotts
School is increasingly diverse, with EAL and non White British students wellrepresented in the younger years. The current School population includes students of
16 different heritage groups (FFT categories Sep 2011), and 11% of all students are
eligible for Free School Meals.
Marriotts School will co-locate from September 2012 with Lonsdale School, a
school for students with profound physical disability, into a new purpose-built school
under the Schools for the Future programme.
Marriotts School was re-accredited with the International School Award 201114 in September 2011, which is its second 3-year term. The School also has the Healthy
Schools Mark and works in partnership with feeder junior schools and providers of 1419 education as an extended School. The School holds the Investors in People Award
and has links with community groups in its town.
The current School Improvement Plan includes the following specific aims:


to increase student participation in global citizenship



to raise boys' underachievement relative to girls' through engagement in enrichment activities



to achieve successful integration of students from Lonsdale and Marriotts School
from September 2012 via the co-location.

Şcoala Marriotts este o şcoală comunală mixtă dintr-o zonă defavorizată
(CVA = al patrulea cel mai mic în Hertfordshire), 30% din studenţi au SEN, 15% sunt
de culoare, de origine britanică, incluzând 6% pentru care engleza este o limba
străină. Demografia acestei şcoli este din ce în ce mai diversă, cei boboci de culoare
sau care deţin EAL bine repartizaţi . Populaţia curenta a şcolii include studenţi din 16
etnii (FFT, septembrie 2011), iar 11% dintre aceştia beneficiază de masă gratuită la
cantina şcolii.
Din septembrie 2012, şcoala Marriotts şi şcoala Consdale, o şcoala pentru
studenţi cu dizabilităţi majore, se vor uni într-o nouă unitate de învăţământ cu un nou
scop sub programul „Şcoala viitorului”.
Şcoala Marriots a fost reacreditată cu premiul „International School Award
2011”, a doua oară in trei ani. Şcoala are calificativul „Healthz School HARB?” si lucrează în parteneriat cu distribuitori ai şcolilor de juniori şi de studenţi care nu au
împlinit 19 ani. Şcoala deţine premiul „Investors in people” si are legături cu grupările
comunitare din oraş.
Planul actual de îmbunătăţiri include:


conştientizarea globalizării;



eliminarea ratei de nereuşită a băieţilor comparativ cu cea a fetelor prin angajarea în activităţi diverse;



integrarea studenţilor din Consdale şi Marriotts în noul centru de învăţământ.

Schulheim Schloss Kasteln is a boarding school for children with special
needs. Most of the students homes are in deprived socioeconomic conditions, and
many were neglected as babies and have been victims of sexual abuse and/or domestic
violence. These children are of normal or high intelligence, but their educational
achievement is often limited by low self-esteem. Projects of this nature inspire them to
understand the wider world. Cooperation with other European Schools offers a wide
range of opportunity for these students. They start at the age of 9 to learn English and
Comenius is a great opportunity to get this foreign language into life.
The topic ‘Good food good mood’ can be embedded in a range of curricular
subjects as in English lessons, Food Technology, Geography, ICT, Business Studies, a.s.o.
and is a very meaningful topic for these children. They will be tasked with:
• maintenance of a website
• communications using a variety of ICT media (E.g. e-twinning, Kasteln is registered)
• vocational education e.g. running a restaurant for a few days in the castle
• investigating cultural differences in food including: cooking, consumerism, ecological
production of food (our school has an integrated organic farm)
Role: Schulheim Schloss Kasteln will play a very active role with a lot of practical projects and we will be responsible for the main website of the project. We are and
will be a kind of Comenius - ambassadors.

Schulhéim Schloss Kosteln este o şcoală cu internat pentru copiii cu nevoi speciale. Majoritatea caselor studenţilor sunt în condiţii socio - economice defavorizate, iar cei mai mulţi au fost părăsiţi de părinţi sau au fost victimele abuzurilor
sexuale şi/sau violenţei domestice. Aceşti studenţi au inteligenţă medie sau ridicată,
dar realizările lor educaţionale sunt deseori limitate de încrederea scăzuta în propriile forţe.Cooperarea cu alte şcoli europene oferă o gamă largă de oportunităţi pentru
studenţi. Ei încep să înveţe limba engleză la vârsta de 9 ani, iar Comenius este o
oportunitate minunată de a avea această limbă străină în viaţa lor.
Subiectul „Good food,good mood” poate fi inclus într–o gamă de subiecte
curriculare, cum ar fi lecţii de limba engleză, tehnologia mâncării, geografie, ICT,
studii de afaceri, ş.a. şi este un subiect semnificativ pentru aceşti copii. Ei vor fi însărcinaţi cu:întreţinerea unui website;


comunicaţii folosind o varietate media ICT (de ex: e – twinning, kosteln este
înregistrat);
 educaţie educaţională (de ex: administrarea unui restaurant pentru câteva zile);
 investigarea diferenţelor culturale în mâncare, cuprinzând gătitul,
consumerismul, producerea alimentelor ecologice ( şcoala noastră are o formă
organică integrată) ;
Schulhéim Schloss Kosteln va avea un rol foarte activ în o mulţime de proiecte
practice şi vom fi responsabili pentru website-ul principal al proiectului.

Stevenson College Edinburgh (SCE) is one of Scotland's largest further
education colleges with a staff of over 500 and a multicultural student population of
over 18,000 (age 16+), drawn mostly from local, disadvantaged, areas of social housing. SCE also attracts many students from other areas of Scotland and elsewhere in
the UK. Over 1000 students attend from other EU/non-EU countries.
Five faculties provide a broad, predominately non-advanced, vocational curriculum. Courses also boost literacy, IT, numeracy and life-social skills of, youngsters
at risk of social exclusion and unemployed adults. Specialists provide a range of educational support services for migrants, refugees, students with physical or mental
impairment, and ensure the active implementation of equal opportunity policy.
The Good Food-Good Mood (GFGM) Project will actively complement the
existing curriculum. Teachers will develop models for embedding education about
food (sustainable production, healthy lifestyle and consumerism) into a range of subjects and test these models with their own students. Participation will be fully representative and all activities will be disseminated, on an on-going basis, to staff, students, Partners and the WWW. Teachers have already been recruited from the faculties/departments of Sport, Science and Engineering, Tourism, Information Technology, Media, Early Education and Communications.

Stevenson College Edinburgh (SCE) este una dintre instituţiile cu cel mai
înalt standard, cu un personal în număr de peste 500, şi cu o populaţie de studenţi
străini mai mare de 18.000, (peste vârsta de 16 ani), proveniţii în mare parte din
zone dezavantajate locale? ale locuinţelor sociale. SCE a atras de asemenea mulţi
elevi din alte zone ale Scoţiei şi din alte părţi în Regatul Unit. Peste 1000 de elevi
provin din alte ţări care pot face parte din Europa.
Cinci facultăţi asigură un curriculum vocaţional, pe larg, predominant
neavansat. Cursurile se ocupă de alfabetizare, cunoştiinte IT şi de algebră, aptitudini
ale vieţii sociale, ale tinerilor cu risc de excludere socială şi ale adulţilor şomeri. Specialiştii oferă o varietate de burse educaţionale pentru emigranţi, refugiaţi, elevi cu
dizabilităţi fizice sau psihice, şi asigură o activitate implementată a unei politici a
oportunităţilor.
Proiectul ,,Good Food-Good Mood ” (GFGM) va completa în mod activ curriculum existent. Profesorii vor dezvolta modele pentru formarea unei educaţii
despre mâncare (producţie sustendabilă, un stil de viaţă sănătos şi consumerismul)
într-o varietate de subiecte şi testează aceste modele cu proprii elevi. Participarea
va fi pe deplin reprezentativă şi toate activităţile diseminate, şi continuate de către
profesori, elevi şi parteneri şi pentru WWW. Profesorii care au fost deja recrutaţi de
facultăţile/departamentele de Sport, Ştiinţă şi Inginerie, Turism, Tehnologia Informaţiei, Media şi Comunicaţiile.

The Gymnasium Finkenwerder (GF) is a grammar school located in the
south-west of Hamburg. Although the district is part of a city with 1.8 million inhabitants, it has a rather rural character. About 500 pupils from the age of 10 to 18 attend
the Gymnasium Finkenwerder. Most of the pupils' parents have an intermediate secondary education and work in manual and technical fields. Therefore it is the school's
duty to foster the children’s intellectual competences and provide them with a broad
European perspective.
About 20% of the students have a migration background, mainly of Turkish
origin. GF tries to give all its students equal opportunities providing additional language courses and help for students with special physical or mental needs.
The Good Food – Good Mood (GFGM) project will ensure that students see
themselves as an active part of the European Community. It will focus on the common grounds and subtle differences in a range of aspects connected with food. Almost all the departments of GM will be involved. In Geography students will work on
aspects like sustainability, fair trade, climate and ecological food production. The foreign language department will deal with different food and table traditions. In Biology, Chemistry and PE students will gain scientific insight in how food affects body and
mind.
A representative delegation of students and teachers will ensure the dissemination of the results at the partner schools throughout Europe. In the meantime, GF
will use e-twinning to constantly stay in contact with its partner schools.

Finkenwender este o şcoală gimnazială situată în sud-vestul Hamburgului.
Chiar dacă acest cartier este o parte dintr-un oraş cu 1,8 milioane de locuitori, are mai
degrabă caracter rural. În jur de 500 de elevi cu vârste cuprinse între 10 si 18 ani urmează cursuri la ,,The Gymnasium Finkenwerder´´. Cei mai multi dintre părintii elevilor au absolvit şcoala secundară intermediară (şi gimnaziu şi liceu) şi lucrează în domeniul tehnic şi ?(manual Jields). Din această cauză este datoria şcolii să favorizeze competenţele intelectuale ale copiilor şi să le ofere o perspectivă europeană largă.
În jur de 20% din elevi sunt imigranţi, cei mai mulţi fiind de origine turcă. GF
încearcă să le ofere tuturor elevilor posibilităţi egale oferindu-le cursuri suplimentare
de limbă şi ajutor elevilor cu nevoi fizice şi mentale speciale.
Proiectul Good Food – Good Mood (GFGM) va asigura faptul că studenţii se
văd pe ei inşişi ca pe o parte activă a comunităţii europene. Acest proiect se va concentra asupra terenurilor comune şi deasupra diferenţelor subtile pe o rază de aspecte conectate cu mâncarea. Aproape toate departamentele GM vor fi implicate. La
geografie elevii vor lucra asupra aspectelor cum ar fi: sustenabilitatea, comerţ, echitabil, climat şi producerea de mâncare ecologică. Departamentul de limbi străine se va
ocupa cu diferite tradiţii de mancare şi masă. La biologie, chimie şi educaţie fizică elevii vor dobândi o cunoaştere savantă asupra modului în care mâncarea afectează corpul şi mintea.
O delegaţie reprezentabilă de elevi şi profesori vor asigura disiminarea rezultatelor la şcolile partenere din toată Europa. În acelaşi timp, GF va folosi e-twinning
pentru a sta în mod constant în contact cu şcolile partenere.

Stedelijk College Eindhoven (SCE) is part of the Foundation of Primary
and Secondary Education South Netherlands. The foundation also forms the board of
the International School Eindhoven (ISE).
When compared with other secondary schools in the Eindhoven area, the
SCE and the International School Eindhoven (ISE) offer a broad range of general and
pre-professional education. Students studying in pre-academic VWO find school
equally as challenging as students who are following an education which leads to
manual and semi-skilled work, or who have special educational needs.
Intercultural behaviour and sustainability are important goals within the mission of SCE. We see a variety of cultures within and outside our school and we think
this has a valuable impact to our school climate. With this project we want to stimulate intercultural behaviour within our school.
The objectives of the Good Food Good Mood (GFGM) project fit perfectly to
these, in the school plan general appointed, goals.
The topic of GFGM includes many aspects. The sustainability aspect of this
project creates a smooth bridge to the very successful previous “Sustainable Solutions” project. It also contributes to our goal to enrich our new pre-vocational MAVO/
VMBO bilingual department. The aspects of the topic GFGM will be incorporated into
this new curriculum and through that we work towards developing the knowledge,
skills and attitudes of this group of pupils. It is a common stereotype that MAVO/
VMBO pupils often come from less privileged backgrounds. The theme of “Good
Food” is of interest to this group as it is easy for them to relate to and will help motivate at-risk pupils in particular.

Stedelijk College Eindhoven (SCE) este parte a Fundaţiei Educaţiei Primară şi
secundară din sudul Olandei. Fundaţia formeazǎ deasemenea, administraţia Şcolii Internaţionale Eindhoven (ISE).
Spre deosebire de alte şcoli secundare din Eindhoven,SCE şi Şcoala Internaţionalǎ
din Eindhoven (ISE) oferǎ o gamǎ largǎ de educaţie profesionalǎ. Elevii care studiazǎ in
VWO pre-academic, considerǎ şcoala la fel de provocatoare ca elevii care au o educaţie ce
conduce la un manual şi muncǎ semi-profesionalǎ, sau cei care au nevoi speciale educaţionale.
Comportamentul intercultural şi sustenabilitatea sunt atuuri importante în cadrul
misiunii SCE. Noi vedem o varietate de culturi în cadrul şi în afara şcolii şi credem cǎ acestea au un impact valoros asupra climatului şcolar. Cu acest proiect vrem sǎ stimulǎm comportamentul intercultural în cadrul şcolii noastre. Noi ne stimulǎm studenţii sǎ descopere şi
sǎ-şi dezvolte talentele. Îi pregǎtim pe cât posibil prin educaţie spre o schimbare rapidǎ a
societǎţii, astfel încât vor putea face o contribuţie sustenabilǎ pentru societate ca cetǎţeni
responsabili ai lumii, acum cât şi în viitor.
Obiectivele proiectului “Good Food Good Mood” se potrivesc perfect cu acestea,
în planul general al şcolii. Topica proiectului GFGM include multe aspecte. Aspectul sustenabilitǎţii al acestui proiect creeazǎ o cale eficientǎ a proiectului anterior plin de success
“Soluţii sustenabile”. Aceasta contribuie, deasemenea, la scopul nostru de a îmbogǎţii noul
nostru department pre-vocaţional MAVO/VMBO .
Aspectele proiectului GFGM vor fi incorporate în acest nou curriculum şi vom
lucra la dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor acestui grup de elevi. Este un
stereotip comun ca elevii MAVO/VMBO sa provina din medii slab privilegiate . Tema
“Good Food” prezinta interes pentru acest grup fiindu-le usor sa stabileasca legatura cu
tema, motivand elevii cu risc in mod deosebit.

“Alexandru Ioan Cuza” National College is one of the most prestigious
educational institutions of our city Ploiesti, of Prahova County and of our
country. Students, teachers and families have a common purpose: to establish
an educational model, because a proper education is the source of one’s spiritual values.
Our students come from all walks of life, having one common goal: to
achieve a high level of performance in their favourite studies while benefiting
from modern methods of education and appropriate studying facilities. Teenage years are a difficult age when they are supposed to learn to make their
decisions and choices. Among our students there are orphans, single parented
children and Roma children who need guidance with a view to learning to lead
a healthy lifestyle. We have children with special medical needs (eating disorders) and commuting children from a distance of up to 40 km daily, who need
to learn how to decide what is appropriate food for them and how to organize
their meals.
Participating in this European project will provide students and teachers alike with opportunities to achieve knowledge, abilities and intercultural
experience which will allow us to become open to new ideas, cultures and traditions. It is also expected an increasing of the quality of work in the institution as a result of the partnership and the activities contained within. As food
is a theme of great interest to both students and teachers, its various aspectsfood ingredients, healthy diets, costs and consumption- can be dealt in several
courses (Biology, Chemistry, Native and Modern languages, Economics, Civics,
History, PE etc.) within the school year.
The involvement in the project will help raise their awareness of the
differences as well as similarities there are between our traditions and habits
and those of the other countries.

Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” este una dintre cele mai prestigioase instituţii
educaţionale din oraşul nostru, Ploieşti, din judeţul Prahova şi din ţara noastră. Studenţii, profesorii şi familiile au un scop comun: stabilirea unui
model educaţional, deoarece o educaţie potrivită
este sursa unei valori spirituale.
Studenții noștri provin din toate categoriile sociale, având un scop comun: de a ajunge la un nivel înalt de performanță în
studiile lor preferate în timp ce beneficiază de metode moderne de educație și de
facilități corespunzătoare. Anii adolescenței reprezintă o perioadă dificilă, în care
tinerii trebuie să învețe să ia anumite decizii. Printre studenții noștri sunt orfani, copii
crescuți de către un singur părinte, dar și copii Rromi care au nevoie de îndrumare cu
scopul de a învăța să ducă un stil de viață sănătos. Avem copii cu nevoi medicale speciale (tulburări de alimentație), dar și copii care fac navetă pe mai mult de 40 km pe
zi, care au nevoie să învețe cum să decidă ceea ce este potrivit pentru ei și cum să-și
organizeze mesele .
Participând în acest proiect European va oferi studenților și profesorilor deopotrivă oportunități de a obține cunoștințe, abilități și experiență interculturală, care
le va permite să devină deschiși la idei noi, culturi și tradiții. Alimentația este o temă
de mare interes atât pentru profesori cât și pentru elevi, aspectele sale variateingrediente, diete sănătoase, costuri și consum-pot fi tratate la mai multe cursuri
(Biologie, Chimie, Limbă maternă și modernă, Economie, Educație Civică, Istorie, etc)
în cadrul anului școlar. Implicarea in proiect va contribui la creșterea gradului de
conștientizare a diferențelor lor, precum și a asemănărilor existente între tradițiile și
obiceiurile noastre și cele din celelalte țări.

IES Abyla is a general secondary school which also offers some vocational training courses. It is a state school with a student population of over
1,300 and with a staff of 115 teachers. The students are between 12 and 18,
and they belong to different religions and cultures. Many of them come from
local disadvantaged areas of the city.
The general role of my school in this project is the same as that of all
other partners. It will require the participation of teachers from different departments (Science, English Language, ICT, etc), apart from the selected students. An estimated number of teachers to take part would be around 10
whereas the students involved would reach the number of 100.
Some possible products related to the healthy eating topic ("Good
food, good mood") will be the creation of a webpage, a project logo or PowerPoint presentations explaining how the different subjects approach
"sustainable consumerism".
IES Abyla is located in a city which is somehow isolated from the rest of
Spain, due to its geographical status (on the northern coast of Africa and bordering Morocco). However, our students are willing to participate in projects
like this as it is a way for them to gain knowledge and experience in current
European issues such as food sustainability. A special target group will be teenagers in danger of social exclusion.

IES Abyla este o şcoală generală ce oferă şi cursuri vocaţionale. Este o
şcoală publică, cu o populaţie de peste 1300 de elevi şi 115 profesori. Elevii au vârste
cuprinse între 12 şi 18 ani şi aparţin mai multor religii şi culturi. O mare parte a elevilor provine din medii dezavantajate ale oraşului.
Curriculumul cuprinde atât cursuri obligatorii cât şi cursuri opţionale în domeniul Artelor, Ştiinţelor şi Tehnic. Educaţia vocaţională constă în cursuri despre
Echipamentele Electronice, Educaţie Pre-Şcolară şi Limbajul semnelor. Există şi un
curs despre Grădinărit.
Rolul general al şcolii în acest proiect este acelaşi ca al celorlalţi parteneri.
Va fi necesară participarea profesorilor din diferite departamente (Ştiinţe, Limba
Engleză , ICT etc.),în afară de studenţii selectaţi. Numărul profesorilor participanţi
exte aproximativ 10,iar cel al studenţilor 100. Posibile produse pentru proiectul
„Good food, good mood” sunt creearea unei pagini web, creearea unui logo sau
creearea unor prezentări PowerPoint care explică cum abordează tema „Consumului
susţinut ”
IES Abyla este situată într-un oraş oarecum izolat de restul Spaniei, datorită
situaţiei geografice (pe costa nordică a Africii, la graniţa cu Maroc).
Deşi studenţii noştri sunt dispuşi să participe în astfel de proiecte deoarece
este o cale prin care câştigă experienţă şi cunoştinţe despre problemele Europene,
de exemplu sustenabilitatea mâncării, un obiectiv special îl reprezintă adolescenţii în
pericol de excludere socială.

Insjöns skola’s students are aged between 6-16. The school is set in Dalarna,
a central Swedish province.
In Leksand Municipality, there is a growing number of immigrants, and our
students are keen to integrate new community members. We have the largest
amount of children with single parents and parents with low education in the municipality and have therefore extra resources. We also have a special group of children in
need of extra support, to which the other schools can send their students. Our aim is
to increase our students’ perception of themselves as global citizens.
Key learning objectives across our curriculum address issues for minoritised
groups, including immigrants, homosexuals and students with learning difficulties.
Participation in this project will help to motivate both genders in activities linked to
the outcomes.
We will be using the maths science and technology departments to help
address the low attainment in subject development with the help of the project and
improve exam results, for example using calculations in connection with recipes, calorific content of food, preparation of food and the running of a café /restaurant to
serve the local community.
The project will broaden the students’ horizons by meeting young people
and adults from other countries and cultures, and recognise the opportunities available to them. English is a key curricular subject, and participation in this project will
enrich the teaching and learning through interaction via email, Skype and videoconferencing.

Studenţii din şcoala Insjöns au vârstele cuprinse între 6 şi 16 ani.
Şcoala este localizată în Dalarna, o provincie centrală din Suedia.
În municipiul Le Ksand numărul de imigranti este in crestere şi studenţii noştrii sunt dispuşi să se integreze în noua comunitate de membrii. Noi
avem cel mai mare număr de copii cu un singur părinte sau părinţi cu o educaţie scăzută în municipalitate şi au, prin urmare resurse în plus. Avem
deasemenea un grup special de copii care au nevoie de suport în plus, către
care celelalte şcoli pot să trimită studenţii lor. Scopul nostru este să mărim
percepţiile studenţilor ca cetăteni globali. Obiective de învătare cheie de-a
lungul curriculumului nostru de adresează problemelor pentru grupuri de minorităţi incluzând imigranţii , homosexualii şi studenţii cu dificultăţi în
invăţare .Participarea în acest proiect va ajuta să motiveze ambele sexe în
activităţi legate de urmări.
Noi o să utilizăm ştiinţa matematică şi departamentul de tehnologie
pentru a rezolva rata mică de realizare în dezvoltarea subiectului cu ajutorul
proiectului şi o să îmbogăţim rezultatele examenului, de exemplu folosirea
calculelor în conexiune cu reţete, valoarea calorică a mâncării , prepararea
mâncării şi deţinerea unei cafenele / restaurant pentru a servii comunităţii
locale. Proiectul va lărgi orizonturile studenţilor prin întâlnirea tinerilor şi
adulţilor din alte ţări şi culturi şi recunoaşterea oportunităţilor disponibile
pentru ei. Engleza este un subiect curicular cheie şi participarea în acest proiect va îmbogaţii predarea şi învăţarea prin email, skype , şi conferinţe-video.

IPSIA CATTANEO is a large vocational high school in Rome. Its four sites (one
of them for non-EU residential students) located in the city and in the suburbs with
problems of social exclusion and lack of family care, are easily reachable from the
main stations by our students who come from all the Region Lazio.
We are a multicultural school (1000 students, of which 86% are aged 14-20,
14% adult evening classes, 22% immigrants and 5% students with mental or physical
impairment). Our equal opportunities policy aims to prevent all forms of discrimination on the grounds of age, disability, ethnic origin, gender, language and nationality.
There are special agreements to enable some of the disabled students to have their
practical training at foundations related to food and agriculture : Azienda Cooperativa
Sociale "il Trattore" Via del Casaletto 400,Roma Azienda "la Ruota" Via Enrico Fermi
90, Roma) and will play an active role in the project (priority 2/5).
We will take part in the planning process and the implementation of the
agreed activities,the ongoing communication, evaluation and dissemination of project
(E-twinning -IPSIA Cattaneo is registered-,web sites, e-mails ,meetings). To promote
all students' inclusion, we agreed to develop the project in the official curricula
(priority 4) of classes as follows : Science (food and sustainability), Sport (Food health
and fitness, unhealthy food and increasing number of eating disorders in our students
from vulnerable backgrounds), Thermotechniques and Electricity (cooking appliances
and kitchen appliances (consumes and safety risks ), Motorvehicles (drinking and driving /car safety ), Literature, History (food and culture, responsible consumerism and
traditions). English is the project language .

Ipsia Cattaneo este un liceu mare în Roma. Cele 4 locatii ale sale ( unul
dintre ele fiind pentru studenţi care nu sunt din UE ) din oraş şi în suburbiile cu
probleme de excudere socială şi lipsa îgrijirii familiale, sunt uşor accesibile de la
principalele state de către studenţii noştri care vin din toată regiunea Lazio.
Noi suntem o şcoală multiculturală ( 1000 studenţi , dintre care 86%
au vârsta cuprinsă între 14 şi 20 ani , 14% la seral , 22% imigranţi si 5% studenţi cu dizabilităţi mentale sau psihice). Politica noastra de a oferi sanse egale are scopul de a preveni toate formele de discriminare din cauza vârstei,
dizabilităţilor, origine etnică , gen, limbă şi naţionalitate. Există înţelegeri speciale pentru a le permite unora dintre studenţii cu dizabilităţi să desfasoare
pregatirea lor practica la fundaţii ce au legatura cu mâncarea şi agricultura:
Arienda Cooperativo Sociale ” il Trrattore ” Via del Cssaletto 400, Roma
Arienda ”La Ruota ” Via Enrico Fermi 90, Roma) şi vor juca un rol activ în proiect (prioritate 2 ∕ 5).
Vom lua parte în procesul de planificare şi în implementarea
activitaţilor stabilite , comunicarea aflată în desfăşurare , evaluarea şi diseminarea proiectului (E –Twinning-IPSIA Cattaneo este înregistrată, site-uri web, emailuri, întâlniri). Pentru a promova includerea tuturor studenţilor, am agreat
să dezvoltăm proiectul în curricula oficială (prioritate 4) a claselor după cum
urmează : Ştiinţă (hrană şi sustenabilitate), Sport ( Sănătatea mâncării şi fitness, hrană nesănătoasă şi creşterea numărului de dereglări de alimentaţie a
studenţilor noştri din împrejurări vulnerabile), Tehnici termice şi Electricitate
(aparate de gătit şi aparate pentru bucătărie(consumuri şi riscuri de siguranţă),
Motorvehicule ( băutul şi condusul/siguranţa maşinii), Literatură, Istorie
(mâncare şi cultură, consumerism responsabil şi tradiţii). Engleza este limba
proiectului.

Zespol Szkol Elektronicznych i Ogolnoksztalcacych is one of 8 secondary
schools in Przemysl which is attended by students aged 16-20 from our town as
well as the neigbouring towns and villages. Our school has a long and rich tradition
of teaching technical subjects especially electronics. Since 1992 it has also been a
comprehensive school. The main aims of the school are to prepare its students to
further education at the university level and to teach them how to find a good job
despite a high level of unemployment in the area.
The young people in our school come from various cultural and social
backgrounds, many of the Ukrainian origin, often from poor families and facing the
risk of social exclusion. Taking part in the project Good Food Good Mood will make
our students see the dependence between the food we eat and our health and well
-being, show them the opportunities of employment in the food production sector,
teach them to make reasonable choices as far as food is concerned and to use it in
a sustainable way. The teachers in our school will benefit from participation in the
project through better cooperation with one another, they will increase their language skills and it will give them an opportunity to see how teachers in other countries work.
We hope that through participating in this project our students will improve their language and IT skills, increase their level of self-esteem as well as their
social skills. They will be involved in the planning process and the production of
final products. For many of them it will be the only chance to visit other countries.
The contacts with peers from different parts of Europe will show our students that
people all over the world are basically the same, regardless of their nationality,
cultural background, language and social status.

Zespol Szkol Elektronicznzch i Oyolnolsztalcaych este una dintre cele 8 licee
din Pryemysl, care pregateste elevi intre 16 si 20 de ani din oraşul nostru, precum şi din
oraşele şi satele învecinate. Şcoala noastră are o lungă tradiţie în domeniul disciplinelor
tehnice, mai ales electronic. Din 1992 aceasta este şi o şcoală mixtă. Scopul principal al
şcolii este de a-şi pregăti elevii pentru continuarea educaţiei la un nivel universitar şi de
a-i învaţa cum să gasească o slujbă bună, în ciuda nivelului ridicat al şomajului din zonă.
Tinerii din şcoala noastră au origini culturale şi sociale diverse, mulţi originari
din Ucraina, dese ori din familii sărace care sunt în pericol excluziunii sociale. Participarea în proiectul ,,Good Food Good Mood´´ o să permită studenţilor/elevilor noştri să
vadă legătura între hrana pe care o consumă şi sănătatea noastră, o să le prezinte
oportunitaţi de angajare în sectorul de producţie alimentară şi să-i înveţe să facă alegeri rezonabile asupra alimentaţiei lor şi să o folosească într-un fel sustenabil. Profesorii
din şcoala noastră vor beneficia din participarea în acest proiect prin o mai bună cooperare reciprocă, îşi vor dezvolta abilităţile lingvistice şi acestea le va oferi oportunitatea
de a vedea cum lucrează profesorii din alte ţări.
Sperăm că prin participarea la acest proiect elevii noştrii îşi vor îmbunătăţii
abilităţile lingvistice şi în domeniul IT, îşi vor îmbunătăţii stima de sine, precum şi
abilitaţile sociale. Vor fi implicaţi în procesul de planificare şi în producţia produselor
finite. Pentru mulţi din ei va fi singura lor şansă de a vizita alte ţări. Contactele cu colegii
lor din diferite părţi ale Europei le va demonstra elevilor noştrii că oamenii din toată
lumea sunt foarte asemănători, indiferent de naţionalitate, fondul cultural, limbaj sau
statut social.

The concrete objectives
1.To improve understanding and practice of sustainable consumerism in the EU
Identify, compare & contrast nutritional composition of the average diet in EU member states
Produce appropriate media to inform, educate & influence consumer behaviour in food and
drink purchase
2.To promote healthy eating for school, sport & society in the EU
To research life outcomes in member state and disseminate Health Care Professionals' analyses
of dietary issues and most recent EU recommendations
To link healthy eating and lifestyle education to curricular, national and international sporting
activities in partner schools and with community stakeholders
3.To raise awareness of employment opportunities, training and economic activity in the European food & beverage industries
To demonstrate enhanced student participation in employment in the European food and beverage industry
To develop sustainable relationships between employers in the food & beverage sector and
educational establishments
4.To enhance integration of marginalised groups in Europe through activities related to appreciation of food & drink heritage and diversity
To promote and celebrate the potential of non-European heritage groups' roles in diversifying
food choices and ensuring sustainable consumerism
To work with marginalised groups on practical activities related to food safety, sourcing and
preparation

Obiective concrete
1. Pentru a îmbunătaţi înţelegerea şi practicarea consumerismului sustenabil in U.E
Identifică, compară şi contrastează compoziţia nutriţională din dieta medie din statele membre.
Producerea de material media adecvat pentru a informa, educa şi influenţa comportamentul consumatorului cu privire la cumpărarea de băuturi şi mâncare.
2. Pentru a promova mâncatul sănătos pentru şcoală, sport şi societate în U.E.
Să cercetezi rezultatele din statele membre şi împotriva examinării făcute de „
Health Care Professionals” cu privire la problemele de dietă şi cele mai recente recomandări U.E.
Să facă legătura între mâncat şi educaţie cu activităţi sportive, curiculare, naţionale
şi internaţionale ce au loc în şcoli partenere şi cu părţile locale interesate.
3. Pentru a creşte conştienţa asupra oportunităţilor de angajare, instruire şi activitatea economica în industriile Europene de băuturi şi alimente.
Să demonstreze participare îmbunătăţită a studenţilor în angajarea în industria Europeană a băuturilor şi a alimentelor.
Să dezvolte o relaţie sustenabilă între angajatorii din sectorul băuturilor şi alimentelor şi instituţiile educaţionale.
4. Pentru a îmbunătăţii integrarea grupurilor marginalizate din Europa prin activităţi
legate de aprecierea tradiţiilor şi diversităţii băuturilor şi alimentelor.
Să promoveze şi celebreze potenţialul tradiţiilor grupurilor non-Europene în diversitatea alegerilor alimentare şi asigurarea unui consumerism sustenabil
Să muncească cu grupurile marginalizate pe diversităţi practice legate de siguranţa
alimentară, sursele şi modul de preparare.

European Added Value
The Good Food Good Mood Project will provide European added value by
developing curriculum delivery models and case studies for use in education for future
economic capability at individual, family & community level, capable of being adopted
and adapted by secondary and vocational schools, for the benefit of students throughout Europe, with regard to sustainable consumerism, and issues relating to health outcomes consequent to food, drink & exercise lifestyle behaviours. Mobilities involved in
this project will ensure the exposure of students to diverse traditions, values and languages through the experience of sourcing food (self-catering) and preparing meals in
countries hosting mobilities, who will give food preparation instructions in the native
language, encouraging linguistic development & practical activity.
Food security is an issue which affects the wellbeing of all European countries
and those beyond. The EU and its member states are actively addressing the need to
educate all sectors of society in healthy consumer behaviour. It is accepted that these
targets in disease reduction eg Type 2 diabetes, cannot be achieved without building
societal awareness of the need for healthy consumption and participation in exercise
and sport.
The Project will provide European added value by enhancing the financial capability of students, to the benefit of society, through developing awareness of the
nutritional content of food, local sourcing, employment opportunities at all stages of
the food chain and entrepreneurship. In addition, the project will develop general vocational competencies which will help students to take advantage of expanding employment opportunities in commercial and industrial organisations involved in provision of employment in the EU food industry's sectors.

Contributia la imbogatirea valorilor europene
Proiectul “Good Food Good Mood” va furniza
valoare adăugată europeană prin dezvoltarea modelelor
de curriculum şi studii de caz pentru a fi utilizate în educaţie, pentru o viitoare capacitate economică a indivizilor,
familiilor si nivelelor comunităţii capabile de a fi adoptate si adaptate de şcoli vocaţionale şi licee, pentru beneficiul studenţilor de-a lungul Europei, cu privire la
consumerism durabil şi impactul băuturii, mâncării si exerciţiilor asupra sănătăţii şi
stilului de viaţă.
Mobilităţile implicate in acest proiect vor asigura expunerea studenţilor la
tradiţii diverse, la valori şi limbi, prin experienţa de a furniza mâncare şi de a pregăti
mese în ţări ce găzduiesc mobilităţi, care vor da instrucţiuni de pregătire a mâncării
în limba nativă, încurajând dezvoltarea lingvistică şi activitatea practică.
Securitatea mâncării e o problemă care afectează bunăstarea tuturor ţărilor europene şi a celor dincolo de Europa. UE şi statele membre abordeaza activ
nevoia de educaţie în toate sectoarele societăţii în comportamentul consumului
sănătăţii. Este acceptat faptul că aceste obiective în reducerea diabetului de tip 2,
nu pot fi realizate fără a construi conştientizarea societăţii cu privire la necesitatea
de consum sănătos şi participarea la exerciţii şi sport.
Proiectul va furniza o valoare Europeana prin marirea capacitatii financiare a studentilor, in beneficiul societatii, pentru dezvoltarea constientizarii despre
continutul nutritional al mancarii, a surselor locale, a oportunitatilor de angajare in
toate stadiile lantului de mancare si in relatii antreprenoriale. In plus, proiectul va
crea competente vocationale generale care vor ajuta studentii sa profite de
oportunitatile de angajare in organizatiile comerciale si industriale care iau parte la
crearea locurilor de munca in sectoarele industriei mancarii Europei.
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