
 

 

Global Action Days - #MyActionsMatter 

Juhend osalejatele 

 

Eesti osaluskood: 0XyJdlV (esimene arv on null) – jagamiseks ainult Rohelise kooli 

programmi võrgustiku õppeasutuste siseselt 

 

Rakenduse nimi: TreasureEarth ™ 

Rakendus ja tarkvararaamistik: Now.Here 

Sisu autorid: Foundation for Environmental Education (FEE) ja Now.Here 

 

Kuidas rakendust allalaadida ja kasutada: 

 

1) Lae enda nutitelefoni rakenduspoest - Play Store (Android) või App Store 

(IOS, Apple) - alla tasuta rakendus TreasureEarth  

2) Loo endale kasutaja “Sign up” nupu alt, kõige viimasesse lahtrisse 

“Registration Code” saate sisestada meie poolt saadetud Eesti 

võrgustikuliikmete koodi. 

3) Järgmisena suunduge enda e-posti, kuhu saabub rakenduse 

registreerimiskiri, vajutage kirjas olevale aktiviseerimisnupule. Kui kirja pole 

tulnud, kontrollige enda rämpsposti kausta.  

4) Nüüd saate uuesti äsjatehtud kasutajaga rakendusse sisse logida. Minge 

alajaotusesse Campaigns ja valige kampaania #MyActionsMatter ja liitu 

sellega “Join” nupust. NB! Liitudes algab kohe kampaaniast osavõtt ehk 

avaneb esimese päeva ülesanne. 

5) Kui oled mõne ülesande sooritanud, vajuta “Complete this task” ja tegevus 

loetakse sooritatuks. Kõik sinu tehtud ja tegemata päevade ülesanded on 

https://www.now-here.global/
https://www.fee.global/
https://www.now-here.global/


nähtavad alamlehel My Diary. Ülesannete vastuseid rakendus ise kirjalikult ei 

küsi, vaid peale ülesande sooritamist saab märkida selle sooritatuks ja 

rakendus loeb selle sinu päeviku saavustuste statistikasse sisse.  

6) Liitu lisaks Eesti Rohelise kooli võrgustiku kogukonna grupiga, kuhu tulevad 

lisaks kolm eestikeelset ülesannet kohalikul teemal (iga teemanädala kohta 

üks). Selleks otsi alamlehe Communities alt üles grupp nimega 

#MyActionsMatter Estonia, kuhu saad liituda. Samuti saad “Invite” nupuga 

sinna e-posti aadressi abil kutsuda teisi tuttavaid rohekoolide osalejate 

hulgast, nii on isegi lihtsam gruppi leida. Siia gruppi saad postitada 

uudisvoogu ka enda fotosid ja huvitavaid vastuseid. 

 

Tutvu alamlehtedega: 

Communities – rakenduses on võimalik luua oma kogukonna gruppe, seda eri 

tasanditel ja kasutada neid omavaheliseks suhtlemiseks, jagamiseks ja 

motiveerimiseks. Soovitame kindlasti teha grupp enda 

klassile/rühmale/koolile/sõpruskonnale/kolleegidele, kus saate jagada enda 

ülesannete jooksul tehtud toredaid fotosid, muljeid, huvitavaid vastuseid, 

tähelepanekuid ja neid omavahel võrrelda. See on mugav viis, kuidas õpetajana 

paluda õpilastel enda tulemusi ja vastuseid jagada ja kommenteerida, et teil oleks 

ülevaade nende osalusest. 

Kogukonna gruppe luues saab: 

 Omavahel suhelda ja fotosid postitada 

 Kutsuda teisi liituma 

 Teha kogukonnasiseseid ülesandeid lisaks juba olemasolevatele FEE 

põhiülesannetele 

 Jälgida kogukonna mõõdikute loendurit – kui palju ülesandeid on koos ära 

tehtud 

 Jagada, postitada ja meeldivaks märkida üksteise saavutusi 

 

My Diary – rakenduse päeviku alt näeb kampaania jooksul pidevalt enda 

edusamme  - kui palju ülesandeid oled sooritanud ja mida saavutanud. Lisaks on 

võimalik iga sooritatud ülesande juurde lisada emotsiooni-kujusid, mis aitavad 

tagasisidestada, millised ülesanded osalejatele kõige rohkem meeldisid ja 

kampaania lõpus välja selgitada, millised ülesanded osalejaid kõige rohkem 

kõnetasid. Päeviku all on ka eraldi alamleht Quick Actions, mis annab sulle 

soovitusi, kuidas igapäeva tegevustes keskkonnahoidlikumaid valikuid teha ja 

enda mõju ümbritsevale maailma teadvustada. 

 

 



Hea teada: 

 Kui teil jääb mõne päeva ülesanne vahele, siis saate selle teha hiljem järele, 

ülesanded ja kõik teie tegevused salvestuvad teie päevikkuse. Ülesandeid 

saab korduvalt teha, vajutades ülesande peale ja valides “Do it again” või 

“Undo this task” kui kogemata loete sooritatuks vale ülesande. Enda vastuste 

jagamiseks soovitame luua kogukonna grupi ja seal omavahel fotosid ja 

vastuseid jagada. 

 Kui rakendus ei uuenda teie andmeid või lõpetatud ülesannet, siis 

värskendage rakendust, „haarates“ sõrmega lehest ja libistades seda 

alla, kuni toimub värskendus. 

 Kuna rakendus on ülesehitatud inglise keeles, palume ka vastuste 

sisestamisel sellega arvestada. Eesti Rohelise kooli kogukonna grupis 

#MyActionsMatter Estonia on kolm ülesannet eestikeelsed ja vastata võib 

samuti eesti keeles. 

 Kampaania autorid kutsuvad kõiki enda edusamme, muljeid ja lemmik 

ülesandeid jagama. Et seda näeks ka rahvusvaheline võrgustik, kasutage 

postitustes kampaania ametlikke teemaviiteid #MyActionsMatter 

#GlobalActionDays #rohelinekool 

 Kampaania ülesanded riputatakse nädala kaupa ka kampaania kodulehele, 

kust saab neid tekstina lugeda juhul kui rakendust ei soovita kasutada - 

https://www.ecoschools.global/my-actions-matter 

 

Turvalisus: 

 Kampaania autorid paluvad hoida kogukonnagruppide postitustes positiivset 

ja viisakat tooni. Kui märkate ebaviisakalt või sobimatult käituvat osalejat, 

teavitage sellest riiklikku koordinaatorit ja kasutaja eemaldatakse. 

 Rakendus vastab Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele, 

isikuandmed kustutatakse 3 nädalat peale kampaania lõppu. Riiklikele 

operaatoritele edastatakse peale kampaania lõppu üldine statistika, nt 

osalejate ja tehtud ülesannete arv. 

 Tulenevalt eelmainitud EL isikuandmete kaitsele on TreasureEarth rakendus 

suunatud vanusele alates 13. eluaastast. Nooremate kui 13-aastaste 

osalejate puhul on rakenduse kasutamiseks vajalik lapsevanema nõusolek 

ehk sel juhul soovitame rakendus allalaadida õpetajal või lapsevanemal ning 

vahendada lastele ülesandeid. 

 

Ajakava: 

22. aprill – Maa päev, kampaania ametlik rahvusvaheline algus 

26. aprill - viimane võimalik kampaaniaga alustamise päev, mil avaneb 21-päevase 

ülesannete teekonna esimene ülesanne 

16.mai – viimane päev, kui on võimalik vahelejäänud ülesandeid järele teha 

https://www.ecoschools.global/my-actions-matter


17. mai - kampaania ametlik lõpp, ülesanded sulguvad 

 

Kampaania üldine tutvustus: 

Kampaania koostöös ettevõttega Now.Here kaasab noori rakenduse Treasure Earth 

kaudu väikestesse tegevustesse, millega saab ümbritsevale keskkonnale jätta 

teadlikke positiivseid „käejälgi“ vastukaaluks negatiivsele ökoloogilisele jalajäljele. 

Kampaania eesmärk on mobiliseerida  Rohelise kooli programmi ülemaailmse 

võrgustiku jõudu ja näidata, kuidas väikestel üksikutel tegevustel võib olla suur mõju 

meie enda ja Maa heaolule. 

Kampaania on kavandatud 21-päevase teekonnana kaastundlikest tegevustest 

looduskeskkonna suhtes. Need tegevused innustavad osalejaid elama ja tegutsema 

senisest erinevamalt, vormides mõttelised kavatsused konkreetseteks tegevusteks ja 

uuteks positiivse käitumise mustriteks. 

 

3 nädalat - 3 teemat 

1. nädal: Kaitsta ülemaailmset bioloogilist mitmekesisust 

2. nädal: Vähendada keskkonnareostust 

3. nädal: Jõustada kliimamuutustega tegelemist 

 

Kampaania eestikeelne koduleht: https://www.tartuloodusmaja.ee/global-action-

days-2021-my-actions-matter/ 

Kampaania koduleht: https://www.ecoschools.global/my-actions-matter 

Kampaanialehe korduma kippuvad küsimused: https://www.ecoschools.global/faq  

 

 

https://www.tartuloodusmaja.ee/global-action-days-2021-my-actions-matter/
https://www.tartuloodusmaja.ee/global-action-days-2021-my-actions-matter/
https://www.ecoschools.global/my-actions-matter
https://www.ecoschools.global/faq

