VALMIS
GREEN CHALLENGE’IKS!
KLASSIRUUMIS KASUTATAVAD IDEED
ROHELISEMA EUROOPA JAOKS

TULEVIKUÕPETAJAD? ÜLESKUTSE
EL pöördub oma kodanike poole, et muuta Euroopa üheskoos jätkusuutlikuks
mandriks.
Keskkooliõpetajatena on teil ainulaadne võimalus
• harida järgmist põlvkonda keskkonnaprobleemide ja -võimaluste osas ja
• julgustada noori elama „rohelist“ elustiili. ja seda omaks võtma.
Soovite selle väljakutse vastu võtta, kuid pole kindel, kuidas seda teha?
Käesolevast koolitusmaterjalist on abi!

KOOLITUSMATERJALI TAUST
See koolitusmaterjal põhineb “DING DONG – Ready for the Green Challenge”
kampaanial, mis on EL poolne algatus suunatud noortele eurooplastele, et innustada
neid looma jätkusuutlikku tulevikku (oktoober 2020 – juuni 2021).
See keskendub 5 olulisele jätkusuutlikkuse teemale, millega EL ja selle kodanikud
peavad lähimatel aastatel tegelema.
Üles ehitatud koostöös 15 kohaliku sotsiaalmeedia mõjutajaga, kes
• külastasid EL poolt läbi viidavaid inspireerivaid keskkonnaprojekte;
• võtsid vastu “green challenge’id”, et kaitsta meie planeeti.
Mõjutajad kajastasid oma kogemusi sotsiaalmeedias ja DING DONGi veebisaidil.

5 JÄTKUSUUTLIKKUSEN TEEMAT
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KASUTAGE “DING DONG”
KAMPAANIAT HÜPPELAUANA
See koolitusmaterjal aitab õpetajatel:
• käsitleda 5 jätkusuutlikkuse teemat õpilastega vanuses12-19;
• inspireerida õpilasi konkreetsete rohelise projekti näidete kaudu kohalikul tasandil;
• leida ideid green challenge’ite jaoks, mida õpilased saavad teha nii koolis kui ka
väljaspool seda;
• saada kasulikke jätkusuutlikkuse alaseid materjale ja materjale EL tegevuse kohta
lisalugemiseks ja õpetamiseks.

KOOLITUSMATERJAL SISALDAB
Iga 5 teema kohta:
• Täpsemat taustateavet

– konkreetsete keskkonnaprobleem(ide);
– EL eesmärkide ja meetmete kohta, millega neid lahendada;

• Projekti näited kõikidest liikmesriikidest, näitamaks, kuidas EL ja kohaliku
eestvedamise abil saab ühiselt ehitada jätkusuutliku tuleviku.
• Panus, mida me kõik saame anda – aruteluteemad ja “green challenge’id”
õpilastele.
• Lingid, mis suunavad teemade kohta esitatud lisateabe juurde.

KUIDAS KOOLITUSMATERJALI KASUTADA
Valige üks või mitu 5 jätkusuutlikkuse teemat mida on kampaanias käsitletud.
Arutage teemat (teemasid), kasutades esitluses esitatud teavet.
Valige selle esitluse lõpus olevast nimekirjast rohelised projektid, et näidata oma
õpilastele, kuidas kohalik keskkonnaalane tegevus olukorda paremaks muudab ja et EL
toetab neid kohalikke kestlikkusalaseid jõupingutusi.
• Arutage, missuguseid keskkonnaprobleeme antud projektid lahendavad ja
missuguseid rohelisi lahendusi need pakuvad.
• Korraldage koos õpilastega ajurünnakuid et leida muid võimalusi, kuidas kodanikud
ja otsustajadsaaksid antud keskkonnaprobleeme lahendada.
Julgustage õpilasi organiseerima “green challenge’id“ – tegevusi, mis muudavad nende
koolid, kodud ja elustiili kestlikumaks.

KOOLITUSMATERJALID

ÜLDTEAVE:
EL JÄTKUSUUTLIKUSE
ALASED MEETMED

TEEME EUROOPA TAAS ROHELISEKS!
Euroopa visioon aastaks 2050
• Viia kasvuhoonegaaside netoheide nulli
• Tekitada võimalikult vähe jäätmeid
• Kaitsta ökosüsteeme
Selle ellu viimiseks peame elama, tarbima ja tootma teisiti.
Keegi ei tohi selle tõttu kannatada.

Kust ma
leian uue
töö?

KUIDAS SEDA SAAVUTADA?
EL AITAB PIIRKONDADEL JA LINNADEL SAADA MUUDATUSTE TEGIJATEKS
Aastatel 2021-2027 toetab EL kohalikke “rohelisi” tegevusi enam kui 100 miljardi euro
ulatuses. Toetatavate projektide näited on järgmised:
• päikesepatareidel töötavad e-rattajaamad;
• orgaaniline toit koolisööklates;
• võitlus merre sattuvate jäätmetega;
... täiendavad näited projektide kohta on esitatud
loendis käesoleva esitluse lõpus.
EL ei toeta enam kohalikke
meetmeid, mis saastavad keskkonda.

VIIS JÄTKUSUUTLIKKUSE
ALAST TEEMAT
KLASSIRUUMIS LÄBIVIIDAVATE
TEGEVUSTE ETTEPANEKUD

1. TEEMA – ELAMUD/HOONED
MILLES SEISNEB PROBLEEM?
• Hoonetega on seotud 40% kogu tarbitavast energiast ja 36% CO2-emissioonidest.
• 75% EL olevatest hoonetest ei ole energiatõhusad, kuid praegu renoveeritakse igal
aastal nendest vähem kui 1%.
• Euroopa Liidus kogevad üle 50 miljoni leibkonna energiavaesust = energiateenustele
juurdepääsu puudumist vähese sissetuleku, suurte arvete ja mittetõhusate hoonete
tõttu.

Allikas: Euroopa Komisjon, Euroopa roheline kokkulepe | ELi energiavaesuse jälgimise süsteem

1. TEEMA – ELAMUD/HOONED
KUIDAS EL PROBLEEMI LAHENDAB?
EL on võtnud endale kohustuse vähendada märkimisväärselt elamute energiatarvet
(Euroopa rohelise kokkuleppe raames – plaan on muuta Euroopa 2050. aastaks
esimeseks kliimaneutraalseks kontinendiks).
See toetab
• hoonete renoveerimist, et need tarbiksid vähem energiat, et energiaarved oleksid
väiksemad ning et paraneks inimeste tervis ja heaolu;
• uute hoonete ehitamine, mis tarbivad väga vähe energiat või toodavad rohkem
energiat kui tarbivad (energianeutraalsed hooned või passiivmajad).

Allikas: Euroopa Komisjon, Euroopa roheline kokkulepe | ELi energiavaesuse jälgimise süsteem

1. TEEMA – ELAMUD/HOONED
PROJEKTI NÄIDE: ‘NUTIKAD ENERGIASÄÄSTJAD’
AITAVAD KOOLIDEL SÄÄSTA ENERGIAT

https://allears.net/2020/09/16/marvels-guardians-of-the-galaxy-will-make-broadcast-premiere-on-abc

Allikas: Euroopa Komisjon/©Energy@School; projekti kirjeldus on saadaval siin horvaatia, saksa, ungari, itaalia, poola ja
sloveenia keeles. Vaadake loendit selle esitluse lõpus, kus on esitatud projektide näiteid kõigist EL-i riikidest.

1. TEEMA – ELAMUD/HOONED
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
1. väljakutse: Muutke oma kool energiatõhusaks
Õpilased uurivad oma koolihoonete energiatõhusust. Milliseid samme on võimalik
astuda (lühikeses, keskmises või pikas perspektiivis), et säästa energiat ja vähendada
emissioone? Õpilased tuvastavad väikestes gruppides probleemkohad ja uurivad
võimalikke lahendusi. Seejärel esitlevad nad oma leide koolijuhtidele, et julgustada
neid muudatusi tegema.

1. TEEMA – ELAMUD/HOONED
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
2. väljakutse: Inspireerige teisi vähendama oma energiatarvet
Õpilased korraldavad ajurünnaku, et leida viise, kuidas aidata vähendada igapäevast
energiatarbimist kodus ja koolis (nt radiaatorite jahedamaks reguleerimine, seadmete
vooluvõrgust eemaldamine, kui neid ei kasutata). Igaüks tutvustab teistele noortele 10
populaarsemat viisi (nt infograafik, plakat, sotsiaalmeedia postitus). Seejärel katsetavad
õpilased neid nõuandeid oma eakaaslastega. Missugune on kõige tõhusam viis, kuidas
veenda teisi muudatusi tegema?

1. TEEMA – ELAMUD/HOONED
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
3. väljakutse: Tutvuge lähedalasuva passiivmajaga
Õpilased leiavad oma piirkonnas või riigis passiivmaja/-hoone ning õpivad ökodisaini ja
ehituse kohta. Kuidas see ehitati? Milliseid materjale kasutati? Milliseid kriteeriume
tuleb järgida? Võimaluse korral intervjueerivad õpilased ökoehitajat/eksperti (isiklikult
või virtuaalselt), et saada rohkem teavet ökodisaini kohta.
Õpilased valmistavad ette esitluse või passiivmaja mudeli (virtuaalne või füüsiline), et
selgitada, mille poolest erineb passiivmaja tavahoonest. Kuidas ehitatakse praegu
hooneid, et need oleksid energiatõhusamad? Millised on nende tehnikate kasutamise
eelised ja puudused (lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis)? Nad arutavad
tulemuste üle ja jagavad neid oma klassikaaslastega.

2. TEEMA – TOOTMINE/TARBIMINE
MILLES SEISNEB PROBLEEM?
• Selle valdkonna kasvuhoonegaaside emissioonid moodustavad 20% ELi kogu
kasvuhoonegaaside emissioonist.
• ELi tööstuses kasutatavatest materjalidest pärineb ringlussevõtust vaid 12%.
• Vaid 40% EL-is tekkinud olmejäätmetest taaskasutatakse või võetakse ringlusse.
• Peamine probleem on plastjäätmed, millest töödeldakse Euroopas ümber vähem kui
kolmandik.
• Moetööstus toodab 10% kogu maailma CO2 heitkogustest ja kasutab igal aastal
hinnanguliselt 1,5 triljonit liitrit vett.

2. TEEMA – TOOTMINE/TARBIMINE
KUIDAS EL PROBLEEMI LAHENDAB?
EL on võtnud endale kohustuse:
• aidata ELi tööstusel muuta oma protsessid ja tooted kestlikumaks;
• vähendada ressursside kasutamist;
• julgustada uute ärimudelite kasutuselevõttu, mis põhinevad kaupade ja teenuste rentimisel;
• kindlustada, et kõik ELi pakendid on 2030. aastaks taaskasutatavad või ringlusse võetavad.
See töö aitab Euroopa rohelise kokkuleppe raames muuta Euroopa 2050. aastaks esimeseks
kliimaneutraalseks maailmajaoks.

Allikad: Euroopa Komisjon, Roheline kokkulepe | Euroopa Komisjon, jäätmed |
Euroopa Parlament, plastjäätmed | Nature Reviews, Kiirmoe keskkonnakulud

2. TEEMA – TOOTMINE/TARBIMINE
NÄIDISPROJEKT: L'OUVROIR – LOOMINGULINE
TAASKASUTAMINE RINGMAJANDUSE LOOMISEKS

Allikas: L’Ouvroir; prantsuskeelne teave projekti kohta on saadaval siin.
Vaadake loendit selle esitluse lõpus, kus on esitatud projektide näiteid kõigist EL-i riikidest.

2. TEEMA – TOOTMINE/TARBIMINE
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
1. väljakutse: Paljastame kiirmoe kõrge hinna
Õpilased õpivad tundma rõivaeseme tootmise mõju keskkonnale. Kaalutavad tegurid:
CO2 heitkogused, kasutatud vesi, toormaterjalid, pakendid, transport. Millised on
alternatiivid erinevate stiilidega kaasaskäimiseks?
Õpilased proovivad riietuda kestlikult erilise sündmuse jaoks (nt koolikontsert,
aastalõpupidu) riideid laenates, kasutatud riideid ostes, loovalt taaskasutades, ise
riideid valmistades või neid rentides. Nad teevad pilte oma "uutest" rõivastest ja
teevad vlogi või blogi postituse, et inspireerida ka teisi kestlikult riietuma.

2. TEEMA – TOOTMINE/TARBIMINE
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
2. väljakutse: Toetage kohalikku ringmajandust
Õpilased uurivad ringmajanduse kontseptsiooni ja seda, kuidas tooteid saab
taaskasutada ja ringlusse võtta. Nad koostavad oma piirkonna e-kataloogi või
keskkonnasõbralike ettevõtete ja teenuste veebilehe (nt rõivaste renditeenused,
pakendeid taastäitvad kauplused, remondikohvikud jne). Julgusta neid reklaamima
seda loendit koolis ja sotsiaalmeedias, et toetada kohalikku ringmajandust!

2. TEEMA – TOOTMINE/TARBIMINE
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
3. väljakutse: Vana eseme loov taaskasutamine
Õpilased leiavad kodust vana eseme või rõivaeseme, mida enam ei kasutata, et seda
loovalt taaskasutada. Esiteks uurivad nad erinevaid ideid ja tehnikaid (nt Youtube
videod), esitades üksteisele väljakutseid kõige loomingulisemate taaskasutusideede
leidmiseks. Seejärel kasutavad nad kas individuaalselt või väikestes rühmades oma
oskusi, et anda objektile uus elu. Õpilased teevad muutuste näitamiseks "enne" ja
"pärast" fotosid või videoid.

3. TEEMA – LOODUSHOID
MILLES SEISNEB PROBLEEM?
• Pool maailma sisemajanduse kogutoodangust (SKT), s.o 40 triljonit eurot sõltub
loodusest.
• Hetkel on hea tervise juures vaid 23% liikidest ja 16% elupaikadest.
• 1 miljon liiki on väljasuremisohus.
• Euroopa tavalised linnupopulatsioonid on alates 1990. aastast kahanenud 12% võrra.
• Linnapiirkonnad on alates 1992. aastast rohkem kui kahekordistunud.

3. TEEMA – LOODUSHOID
KUIDAS EL PROBLEEMI LAHENDAB?
EL on võtnud 2030. aastaks kohustuse kaitsta ja taastada kahjustunud ökosüsteeme.
Eesmärgid on muuhulgas järgmised:
• asutada kaitsealasid vähemalt 30% maismaast ja 30% merest (Natura 2000
võrgustik);
• taastada vähemalt 25 000 km jõgesid;
• istutada 3 miljardit puud.
See töö aitab Euroopa rohelise kokkuleppe raames muuta Euroopa 2050. aastaks
esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks.

Allikas: Euroopa Komisjon, bioloogilise mitmekesisuse strateegia |
Euroopa Keskkonnaagentuur | Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, kestliku arengu eesmärgid

3. TEEMA – LOODUSHOID
NÄIDISPROJEKT: EL JA KOHALIKUD TEEVAD KOOSTÖÖD, ET
LAHENDADA MERRE SATTUVATE JÄÄTMETE PROBLEEM

Muudame suunda!
Allikas: Interreg Balkan-Mediterranean Meltemi; ingliskeelne teave projekti kohta on saadaval siin. Vaadake loendit
selle esitluse lõpus, kus on esitatud projektide näiteid kõigist EL-i riikidest

3. TEEMA – LOODUSHOID
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
1. väljakutse: Kohaliku roheala puhastamine
Õpilased korraldavad rohealal "Jäätmete jalutuskäigu", et koguda kokku prügi, pidades
kinni kõikidest piirkonnas kehtivatest COVID-19 tervisemeetmetest. Paluge neil pidada
arvet kogutud prügi tüübi kohta ja välja uurida, kui kaua kulub nende esemete
lagunemiseks. Õpilased kasutavd seda teavet, et luua teavitus- ja meediakampaania,
mille abil veenda inimesi oma käitumist muutma.

3. TEEMA – LOODUSHOID
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
2. väljakutse: Kooli territooriumi haljastamine
Õpilased uurivad, kuidas parandada bioloogilist mitmekesisust ja muuta oma kool
territoorium rohelisemaks. Kas on olemas roheala, mille saaks muuta looduslikult
esinevate lillede aiaks? Kas saab kasutada lihtsaid meetmeid, et meelidada ligi loomi
(nt putukamajad, linnumajad ja söögimajad, nahkhiiremajad)? Õpilased joonistavad
oma ideede põhjal kooli territooriumi looduslähedaseks muutmise plaani ja esitavad
selle koolijuhtidele. Seejärel loovad nad õpilastest ja kooli töötajatest rakkerühma, et
see ellu viia.

3. TEEMA – LOODUSHOID
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
3. väljakutse: Hakake ökoturistiks
Milline on teie lähim Natura 2000 kaitseala? Õpilased uurivad Natura võrgustiku ja selle
eesmärkide kohta. Kuidas mõjutab see ala kohalikku bioloogilist mitmekesisust? Kui
palju inimesi külastab seda igal aastal? Kuidas erineb ökoturism tavapärasest turismist?
Iga õpilane kirjutab ökoturistiks saamise juhendi. Nad jagavad oma juhendeid internetis
ning korraldavad Natura 2000 (füüsilise või virtuaalse) külastuse, et oma juhiseid
rakendada.

4. TEEMA – LIIKUMINE/REISIMINE
MILLES SEISNEB PROBLEEM?
• Transpordisektori kasvuhoonegaaside emissioonid (KHG) moodustavad veerandi
kogu Euroopa kasvuhoonegaaside emissioonidest ning see jätkab kasvu.
• Enam kui 70% transpordisektori heitkogustest on seotud maanteetranspordiga
(autod, bussid, veotransport).
• Transpordi käigus tekkivad emissioonid on ka linnade õhusaaste peamiseks
põhjuseks.

4. TEEMA – LIIKUMINE/REISIMINE
KUIDAS EL PROBLEEMI LAHENDAB?
• Jätkusuutlikumad transpordimeetodid (nt rong, tramm, jalgratas, elektrisõiduk)
aitavad vähendada heitkoguseid ja parandada õhu kvaliteeti.
• EL on võtnud endale kohustuse vähendada 2050. aastaks transpordisektori
kasvuhoonegaaside emissioone 90% võrra (Euroopa rohelise kokkuleppe raames –
kava, mis teeb Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks mandriks).

Allikas: Euroopa Komisjon, Euroopa roheline kokkulepe

4. TEEMA – LIIKUMINE/REISIMINE
PROJEKTI NÄITED: UUED JALGRATTATEED JA
RENOVEERITUD RONGIJAAM TŠEHHI VABARIIGIS

Allikas: Euroopa Komisjon/© Tšehhi Regionaalarengu ministeerium; inglise ja tšehhikeelne teave projekti kohta on saadaval siin (jalgrattateed)
ja siin (rongijaam). Vaadake loendit selle esitluse lõpus, kus on esitatud projektide näiteid kõigist EL-i riikidest

4. TEEMA – LIIKUMINE/REISIMINE
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
1. väljakutse: Sõitke vähem autoga
Kas õpilased saavad vähendada iganädalaseid autosõite, selle asemel kõndides,
kasutades ühistransporti, autojagamist, jalgratast, elektrisõidukeid jms? Õpilased
postitavad oma roheliste reiside kohta videoblogisse; hindavad erinevaid kestliku
transpordi viise ning jagavad oma kogemusi koos kampaaniateemaviitega
sotsiaalmeedias.

4. TEEMA – LIIKUMINE/REISIMINE
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
2. väljakutse: Vähendage oma süsinikujalajälge
Õpilased arvutavad esmalt oma ja/või perekonna süsinikujalajälje veebipõhise
kalkulaatori abil (nt www.carbonfootprint.com/calculator.aspx) ning võrdlevad ja
vastandavad seda klassikaaslastega. Seejärel määrab igaüks süsinikujalajälje
vähendamise eesmärgi ja ajavahemiku. Õpilased jälgivad oma edusamme
(nt peavad videopäevikut) ja teavitavad väljakutse lõpus klassi.

4. TEEMA – LIIKUMINE/REISIMINE
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
3. väljakutse: Tutvuge maailmaga jätkusuutlikult
Õpilased kavandavad tulevast või fantaasiareisi kestlike transpordivahenditega.
• Õpilasted uurivad kohalike sihtkohtade kohta, mis hõlmavad kindlaid huviväärsusi
(nt kultuur, sportimine, kulinaarne, ilus loodus) ning kavandavad marsruudi, mille
läbimiseks kasutatakse kestlikku transpordiviisi.
• Kui õpilastele antaks kogu Euroopas kehtiv rongipilet, siis kuhu nad sõidaksid ja
miks? Milline on kõige pikem vahemaa, mida on võimalik läbida kestlike
transpordiviisidega? Kelle reisil on kõige väiksem süsinikujalajälg?
Õpilased esitlevad oma kestlikke reise klassile (nt kaardid, süsinikujalajälg,
blogipostitused, artiklid) ja hääletavad, et valida võitja.

5. TEEMA - SÖÖMINE
MILLES SEISNEB PROBLEEM?
• Põllumajandussektor põhjustab 10% ELi kasvuhoonegaaside emissioonidest
(nt karjapidamisest, põllumajandusmaalt ja väetistest).
• Muld on õhuke habras kiht taastumatut ressurssi, millest sõltub 95% kogu
toidutootmisest – ja see erodeerub kiiresti.
• EL alal toodetakse igal aastal umbes 88 miljonit tonni toidujäätmeid, mille hind
on hinnanguliselt 143 miljardit eurot.
• 2017. aastal seostati ebatervisliku dieediga iga viienda inimese surma ELis.

5. TEEMA - SÖÖMINE
KUIDAS EL PROBLEEMI LAHENDAB?
EL on võtnud endale kohustuse saavutada 2030. aastaks mitu eesmärki, sealhulgas:
• vähendada väetiste kasutamist vähemalt 20% võrra;
• vähendada kahjulike vett, mulda ja õhku saastavate pestitsiidide kasutamist 50%
võrra;
• tagada, et 25% kogu põllumaast kasutataks orgaanilisks põllumajanduseks;
• vähendada toidujäätmeid 50% võrra.
Need eesmärgid aitavad muuta Euroopa 2050. aastaks Euroopa rohelise kokkuleppe
raames esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks.

Allikas: Euroopa Komisjon, roheline kokkulepe | Euroopa Keskkonnaagentuur | Euroopa Komisjon, toidujäätmed

5. TEEMA - SÖÖMINE
PROJEKTI NÄIDE: LINNAAIANDUSEGA KASVATATAKSE
BRÜSSELIS KESTLIKKU TOITU

Allikas: BoerenBruxselPaysans; prantsus- ja hollandikeelne teave projekti kohta on saadaval siin.
Vaadake loendit selle esitluse lõpus, kus on esitatud projektide näiteid kõigist EL-i riikidest.

5. TEEMA - SÖÖMINE
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
1. väljakutse: Valmistage koos jätkusuutlikult toitu
Õpilased valmistavad roogasid, kasutades kohalikke, hooajalisi ja kestlikult kasvatatud
toiduaineid. Kutsuge kohalik kokk toiduvalmistamise tundi läbi viima - kas kohapeal või
virtuaalselt. Võimalusel kasutage ka kohalikke tooteid, mis on saanud ELi
toidukvaliteedi märgistuse. Õpilased loovad valminud toitudest e-kokaraamatu, mida
saab jagada sõprade ja sugulastega.

5. TEEMA - SÖÖMINE
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
2. väljakutse: Muutke lõunad keskkonnasõbralikuks
Õpilased uurivad, kui suur on nende lõuna süsinikujalajälg. Nad märgivad nädala
jooksul üles, mida nad lõunaks söövad ja mis jäätmed selle käigus tekivad. Järgmisel
nädalal teevad nad keskkonnasõbralikke valikuid – tarbivad vaid kohalikke/taimetoite,
mis on valmistatud nulljäätmetega ning ei kasuta plastpakendeid ega -söögiriistu.
Õpilased arutavad oma kogemuste üle klassikaaslastega. Seejärel töötavad nad koos, et
luua humoorikas meediakampaania, mis veenaks kogu kooli hülgama suure süsiniku
jalajäljega plastpakendis võileivad ja kiirtoidulõunad.

5. TEEMA - SÖÖMINE
KUIDAS SAAVAD ÕPILASED PROBLEEMI LAHENDADA?
3. väljakutse: Arvutage välja keskkonnakulu
Õpilased külastavad taluturgu või talupoodi, et uurida välja kohaliku toidu eelised selle
toidu ees, mida on transporditud sadu või tuhandeid kilomeetreid, enne kui need
jõuavad meie supermarketi riiuliteni. Teise võimalusena uurivad nad kohapeal kasvatatud
toidu (nt õunad, maasikad) ostmise keskkonnamõju võrreldes sama tootega, mida
imporditakse kaugelt riigist.
Millised muud tegurid on meie tarbitava toidu süsinikujalajälje arvutamisel olulised?
Kuidas on lood toiduainetega, mis võivad olla seotud metsade mahavõtmise, bioloogilise
mitmekesisuse kadumise või kohalike kogukondade ärakasutamisega muus maailmas?
Õpilased koostavad korduma kippuvate küsimuste (KKK) lehe või veebilehe, et aidata
tarbijatel teha ostmisel informeeritud valikuid. Nad katsetavad oma KKK-sid sõprade ja
sugulastega. Kas see muudab nende harjumusi?

KASULIKUD ALLIKAD
Euroopa roheline kokkulepe
Euroopa keskkonnaagentuur
Noored ja kliima
Kohesioonipoliitika projektid teie riigis ja regioonis
Lisateave ELi kohesioonifondide kohta
Rohelised allikad õpetajatele

PROJEKTI NÄIDISTE NIMEKIRI
Riik

Teema

Projekti nimi

Lühikirjeldus

Lisateabe keel:

Austria

Söömine

Austria ja Saksa
ettevõtted töötavad
välja taimepõhiseid
toite

Liha liigne söömine kiirendab kliimamuutusi ja erinevate terviseprobleemide teket.
Seetõttu töötavad ettevõtted ja teadlased selle projekti raames välja looduslikke ja
taimepõhiseid alternatiive lihale.

DE
EN

Belgia

Tootmine/
tarbimine

Kestlik kaubandus
puuetega inimestele

Selle projektiga toetatakse keskkonnasõbralikke töökohti puuetega inimestele, nt
parandus- ja ringlussevõtuteenuste pakkujatena.

FR, NL
EN

Bulgaaria

Liikumine/
reisimine

"Jalututatav"
Projekti raames aidatakse Doonau piirkonna 10 linnas jalakäiatele tingimuste
linnaruum on puhtam loomise kaudu vähendada heitekoguseid, müra ja ummikuid. Jalutatavad linnad on
ja ohutum
elujõulisemad, ohutumad ja tervislikumad.

BG
CZ, DE, EN, HR,
HU, RO, SI, SK

Horvaatia

Hooned/
elamud

Energiasäästlik
renoveerimine
algkoolis

Põhjaliku renoveerimiste järel kasutab Rijeka Nikola Tesla algkool nüüd kütmiseks
poole vähem energiat kui varem.

HR
EN

Küpros

Looduskaitse Ookeanide puhtana
hoidmine

Kreeka, Küprose, Albaania ja Bulgaaria kohalikud ametnikud, koolid ja kogukonnad
asusid koos lahendama merereostuse probleemi. Nad kogusid rannast jäätmeid ja
arutasid strateegiate üle, mis aitaksid vöhendada jäätmeid kohalikul tasandil.

EL
EN

PROJEKTI NÄIDISTE NIMEKIRI
Riik

Teema

Projekti nimi

Lühikirjeldus

Lisateabe keel:

Tšehhi
Vabariik

Liikumine/
reisimine

Uus jalgrattatee
Tšehhi Vabariigi
loodeosas

Tagamaks, et kodanikud saaksid ohutult jalgrattaga tööle ja kooli sõita, ehitasid
Tšehhi Vabariigi loodeosa kogukonnad jalgrattatee piki tiheda liiklusega maanteed.

CZ
EN

Taani

Hooned/
elamud

Taani saar toodab
rohelist energiat

Samsø Energy Academy pakub külastajatele teavet taastuvate energiaallikate
potentsiaali kohta. Akadeemia asub Samsø taastuvenergiasaarel, mis saab suurema
osa vajaminevast energiast kohalikest taastuvatest energiaallikatest.

DA
EN, DE, FR

Eesti

Liikumine/
reisimine

Rattajagamine Tartus Tartus on uus jalgrattaringluse projekt, mis lihtsustab elanike linnas liiklemist - ilma
autota ja ilma heitmeteta. See on suurim jalgrattaringlusvõrgustik Läänemere
piirkonnas.

Soome

Looduskaitse Läänemere
plastikujäätmetest
vabastamine

Meresaaste piiramiseks peame teadma, kust jäätmed pärit on. Seetõttu uurisid
projektipartnerid Soomest, Rootsist ja Lätist, kuidas jõuavad plastjäätmed
linnapiirkondadest Läänemerre.

EE
EN
FI
EE, EN, SE, LV

PROJEKTI NÄIDISTE NIMEKIRI
Riik

Teema

Projekti nimi

Lühikirjeldus

Lisateabe keel:

Prantsusmaa Söömine

Prantsusmaa ja
Ühendkuningriik
võtavad vastu Cool
Food väljakutse

Projekti raames töötati välja rakendus, mis võimaldab kasutajatel jälgida, kuidas
nende toidud mõjutavad keskkonda - ja julgustab neid tegema jätkusuutlikumaid
toiduvalikuid.

FI
EN

Saksamaa

Tootmine/
tarbimine

Jäätmaa muutmine
elavaks avalikuks
ruumiks

Projekti käigus muudeti Leipzigi vana transpordi terminal ja raudteedepoo elavaks
avalikuks ruumiks. Nüüd pakub see erinevaid võimalusi kohalikele ettevõtetele ja
algatustele ning tervislikku keskkonda vabas õhus aja veetmiseks.

DE
EN

Kreeka

Hooned/
elamud

Kreeka ja PõhjaMakedoonia
ühendavad jõud, et
säästa energiat

Piiriülene projekt tõi kokku kohalikud omavalitsused, ettevõtted ja koolid Kreekast
EL
ning Põhja-Makedoonia Vabariigist, et parandada avalike hoonete energiatõhusust. EN
Projekt tõstab ka kohalike elanike ja organisatsioonide teadlikkust energiakasutuse ja
keskkonnakaitse valdkonnas.

Ungari

Looduskaitse Linna rohealade
toetamine

Koostöös kogukondade, elanike ja kohalike ametiasutustega aitas projekt korrastada HU
hüljatud alasid ja suurendada linna rohealade külastatavust.
CZ, DE, EN, HR,
IT, PL, SI

PROJEKTI NÄIDISTE NIMEKIRI
Riik

Teema

Projekti nimi

Lühikirjeldus

Lisateabe keel:

Iirimaa

Tootmine/
tarbimine

Vana
kalapüügivarustuse
muutmine
ärivõimalusteks

Selle projektiga puhastatakse keskkonna ning aidatakse väikestel ja keskmise
suurusega ettevõtetel kasutada jäätmeid uute võimaluste loomiseks. Partnerid
koostöös Iirimaa, Ühendkuningriikide ja Norraga uurisid üheskoos, kuidas vanast
kalapüügivarustusest rõivaid ja ehitusmaterjale toota ja seejärel turustasid neid
ökomärgistusega.

EN

Itaalia

Söömine

Jätkusuutlikud
koolisööklad

BioCanteens Transfer Network valmistab inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks
koolieineid kohalikult kasvatatud orgaanilistest toiduainetest.

IT
BG, EL, EN, FR,
PT, RO

Läti

Looduskaitse Eesti ja Läti
ühendavad jõud
rannikuala
ohutumaks
muutmiseks

Projekti eesmärk on kaitsta merekeskkonda Läti ja Eesti päästeteenistuste parema
koordineerimise ja parema varustuse ja infrastruktuuri kaudu. Nii saavad need kaks
riiki kiiresti reageerida naftareostustele või teistele ohtudele, minimeerides
mereloomadele ja ökosüsteemidele avalduvat mõju.

LV
EE
EN

Leedu

Tootmine/
tarbimine

ELi toetusega asutas noor Leedu ettevõtja Cannamella – looduslike ökoloogiliselt
vastutustundlike käsitsi valmistatud karamellide kaubamärgi.

LT
EN

Cannamella: Kirest
kirgliku ärini

PROJEKTI NÄIDISTE NIMEKIRI
Riik

Teema

Projekti nimi

Lühikirjeldus

Lisateabe keel:

Luksemburg Hooned/
elamud

Ehitus- ja
lammutusjäätmete
uus elu

Kas olete kunagi mõelnud, mis juhtub kõikide jäätmetega, mis tekivad hoone
ehitamisel või lammutamisel? See on oluline keskkonnaküsimus, sest betoonil on
suur süsinikujalajälg. Seetõttu uuritakse selle projekti raames võimalusi ehitus- ja
lammutusjäätmete ringlusesse võtmiseks.

DE
FR
EN

Malta

Tootmine/
tarbimine

Uus reovee käitlemise Projekti käigus ehitati uus reoveepuhastussüsteem ning ühendati see olemasoleva
infrastruktuur Maltal kanalisatsioonisüsteemiga. Süsteem suudab töödelda 500 000 inimese reovett ja
vältida kahjulike ainete sattumist keskkonda.

Holland

Liikumine/
reisimine

Hollandis valmistatud Endised Eindhoveni ülikooli tudengid on välja töötanud päikeseenergial töötava auto, NL
teedrajav päikeseauto mis äratab huvi kogu maailmas. Nende uurimustöö sillutab teed vähem saastava
EN
transporti jaoks.

Poola

Söömine

Toidujäätmete
vähendamine

Projekt aitab laiali jagada ülejäänud toiduaineid ja tõsta teadlikkust, kuidas
toidujäätmete teket ära hoida. Projekt on osa toidujäätmete häkatoni sarjast ja
projektipartnerid kutsuvad rakenduste loojaid ja infotehnoloogiahuvilisi üles
arendama uusi ideid, mis aitavad inimestel vähem toitu raisata.

MT
EN

PL
CZ, DE, EN, IT

PROJEKTI NÄIDISTE NIMEKIRI
Riik

Teema

Portugal

Projekti nimi

Lühikirjeldus

Lisateabe keel:

Looduskaitse Mereelustiku
kaitsmine Ria de
Aveiro laguunis

Merebioloogid, looduskaitsjad ja päästeteenistused teevad koostööd, et kaitsta Ria
de Aveiro laguuni merekeskkonda. Näiteks päästavad nad naftalekete korral loomi.

PT
EN

Rumeenia

Söömine

Linnaaiandus aitab
inimesi sotsiaalselt
kaasata

Projekti raames kaasatakse kodanikud linnaaianduse kaudu kohaliku säästliku arengu RO
edendamisse. Sotsiaalse tõrjutuse riskiga inimestel, nt vaestel, töötutel, kodututel,
BG, CZ, DE, EN,
mustlastel, eakatel, naistel ja noortel, peab olema võimalus osaleda kohalikul
HU, SK, SI
tasandil otsuste tegemisel ja oma kogukondade muutmisel selliselt, et neis oleks
parem elada.

Slovakkia

Söömine

Paneme mesinduse
tagasi maaelu
südamesse

Mesilased on olulised bioloogilise mitmekesisuse ja põllumajandustootmise jaoks,
kuid neid jääb aina vähemaks. Projekti eesmärk on see trend tõusuteele suunata,
ehitades selleks mesitarude mudeleid, mesindusmuuseumi, haridusasutusi ja
mesilastega seotud toodete töötlemisjaamu.

SK
EN, FR, HU

Sloveenia

Hooned/
elamud

Kooli "nutikad
energiasäästjad"

Projekti raames koolitatud õpilastest saavad "nutikad energiasäästjad", kes aitavad
koolides energiat säästa.

SI
DE, EN, HR, IT,
HU, PL

PROJEKTI NÄIDISTE NIMEKIRI
Riik

Teema

Projekti nimi

Lühikirjeldus

Lisateabe keel:

Hispaania

Liikumine/
reisimine

Energia säästmine
raudtee- ja
bussijaamades

Selle projekti raames muudeti rongi- ja bussijaamad keskkonnasõbralikumaks,
näiteks päikesepaneelide ja väiksema energiatarbimisega valgustite abil.
Väiksematest energiaarvetest säästetud raha kasutati selleks, et muuta jaamad
reisijatele mugavamaks.

ES
EN

Rootsi

Looduskaitse Polaarrebase
Projekti raames püütakse Skandinaavias kaitsta ohustatud polaarrebast. Selle jaoks
arvukuse kasvatamine loodi Norrat, Rootsit ja Soomet hõlmav piiriülene riigiasutuste ja teadusinstituutide
Põhja-Skandinaavias võrgustik.

SE
EN, FI

