
Tunnitegevus: 

Metsasõbraliku kooli 

projekt 

Eesmärk: 

Uurida seoseid kooli ja 

metsa keskkondade 

vahel. Leida praktilisi 

lahendusi, et vähendada 

kooli mõju keskkonnale.  

     

     

  

FSC (ehk Metsahoolekogu) aitab hoolitseda meie metsade eest. Samuti inimeste, loomade, lindude ja taimede eest, 

kellele mets on kodu. 

ee.fsc.org 

FSC
® 

F000231    Originaal: FSC UK   Tõlge: FSC Eesti    

Vajalikud materjalid: 

• “Metsasõbraliku kooli projekt” lisaleht 

• Ligipääs Internetile ja / või teistele abimaterjalidele 
 

Kuidas tegutseda: 

Paluge õpilastel ette kujutada, et neilt kõigilt on palutud 

töötada Metsahoolekogu ehk FSC heaks. Nende 

ülesandeks on leida viisid, kuidas muuta kohalik 

kogukond ja kool teadlikumaks FSC-st, ja toetada 

organisatsiooni tööd. 
 

Jagage õpilased gruppidesse. Paluge igal grupil uurida 

ning lühidalt arutleda selle üle, mis on FSC eesmärgid 

ning töö, mida tehakse nende eesmärkideni jõudmiseks. 
 

Ajurünnak: 

Mida me teame FSC kohta? Miks on FSC-le oluline, et 

maailmakodanikud on teadlikud FSC-st? Kas arvate, et 

paljud inimesed Teie kogukonnas / koolis oskaksid ära 

tunda FSC puukujulist logo / teavad, mis on FSC / teavad 

FSC eesmärke / teavad, mis tööd tehakse FSC-s? 
 

Uurimistöö: 

Paluge õpilastel välja õelda ning kokku panna lihtne 

küsimustik, et teha kindlaks FSC hetkene teadlikkus 

koolis ja/või pereliikmete, sõprade seas. Võrrelge 

tulemusi riikliku ja/või regiooni keskmistega. 
 

Grupitöö: 

Paluge gruppidel uurida “metsasõbraliku kooli” mõtet – 

kool, mis aitab kaitsta metsi toetades FSC tööd. 

 

Paluge õpilastel kasutada “Metsasõbraliku kooli projekti” 

lisalehte, et mõtiskleda ideede üle, kuidas koolid saaksid 

muutuda rohkem metsasõbralikuks. 

Paluge õpilastel koostada lühike ülevaade sellest, missugune 

nende meelest peaks metsasõbralik kool välja nägema. 

Ühisosa: 

Kutsuge õpilasi enda ideid tutvustama. Kirjutage ideed 

ülesse tahvlile. Kui kõik grupid on jõudnud oma ideed ära 

tutvustada, siis üheskoos valige välja tegevused, mida saaks 

saavutada lihtsalt ja kiiresti Teie koolis. Sorteerige ülejäänud 

ideed sarnaselt, n: lihtne aga võtab rohkem aega, eriti pika-

ajaline projekt, vajab lisarahastust. Koostage tegevuskava 

ühele või mitmele välja pakutud ideele: 

Tegevus: 

Tegevuse põhjus: 

Algus- ja lõppkuupäevad: 

Etapid: 

Vajalikud vahendid: 

Kaasatud inimeste nimed: 

Edukuse määrajad: 

 

Dokumendi lõpus peale lisalehte on mõned abistavad 

infograafikud, mida saate näidata õpilastele näiteks projektori 

abil või välja printida nii palju koopiaid, kui palju Teil gruppe 

on. 



 

Lisaleht 

 
Metsasõbraliku kooli 

projekt 
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Mis on FSC? 

Eesti FSC koduleht - ee.fsc.org 

Rahvusvahelise FSC koduleht - ic.fsc.org 

 

FSC teadlikkus: 

Ainult umbes 10% Eesti elanikest tunnevad ära FSC logo 

ning teavad ka FSC tausta. Lätis on olukord peaaegu 

sama, Leedu kohta andmeid ei ole. Suurbritannias 

näiteks 43% tunnevad ära FSC logo. 16.-24. vanuste 

seas tõuseb see protsent 57%. 

Miks on Baltimaades teadlikkus nii madal? Miks on 

Suurbritannias noorte seas teadlikkus kõrgem võrreldes 

üldise teadlikkusega? 

Mida saavad metsa-sõbralikud koolid teha teadlikkuse 

tõstmiseks? 

Metsad ohus: 

Mis on põhilised ohud metsadele? Kuidas me oleme 

nende ohtudega seotud mõnede toodete tarbimisel? 

Kuidas saaksid metsa-sõbralikud koolid neid probleeme 

leevendada? 

Jätkusuutlik metsamajanamine: 

Paljudel inimestel on raske mõista, kuidas metsaraie saab 

olla kasulik keskkonnale. Mida on õpilastel vaja teada 

jätkusuutlikust metsamajandamisest ning puidu 

kasutamisest kui taaskasutatavast materjalist? 

FSC Reede: 

Mis on FSC Reede? Kuidas koolid neist osa võtavad? 

Mida saab Teie kool teha, et julgustada lapsevanemaid, 

ärisid, kohalikke lasteaedu ja gruppe nagu loodusgiidid ja 

skaudid osa võtma FSC Reedest? 

Tarbimine ja jäätmed: 

Koolid ostavad metsasaadusi nagu puit, paber, raamatud ja 

ajakirjad. Uurige selle paberi kohta, mida Teie kool kasutab – 

Kui palju kool kasutab? Kust paber tuleb? Kui palju maksab? 

Kas seda on võimalik asendada FSC paberiga? Uurige ka 

teiste puidutoodete kohta, mida tarbitakse Teie koolis n: 

raamatud, mööbel, pliiatsid. 

Mida saavad metsasõbralikud koolid teha, et 

vastutustundliku päritoluga tooteid tarbitaks kohalikus 

kogukonnas? Mida saavad koolid teha, et suurendada 

taaskasutamist, prügi sorteerimist, vähendada jäätmeid ja 

üleüldist tarbimist? Kas on tooteid / asju, mida 

metsasõbralikud koolid peaksid ostma / ei tohiks üldse osta? 

Metsade nautimine: 

Kus on metsad ja metsaalad Teie kohalikus piirkonnas? 

Kuidas saaks Teie kool neid alasid kasutada ning julgustada 

inimesi rohkem metsi nautima? 

 

 

 

Tunnitegevust “Metsasõbralik kooliprojekt” aitas FSC 

UK-l koostada: 
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21.sept 2017 seisuga terves maailmas 198.974 miljonit ha FSC sertifitseeritud 

 



FSC sertifitseeritud ala 

hektarites Euroopa riikides 
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