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Panoptoga salvestatud video näide (4:17)

Logige Panoptosse sisse, et näha testiküsimusi.

https://bit.ly/3if2gjO

(lõpus on suur o-täht)
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https://bit.ly/3if2gjO


Hea  videoloeng  on:

❖ pigem lühike kui pikk (max 20-30 minutit)

❖ ühe selge eesmärgiga/ ühel teemal

❖ struktureeritud: sissejuhatus, sisu, kokkuvõte 

❖ selge eelisega kirjaliku teksti valjuhäälse ettelugemise ees

❖ õppijat kaasav: mõtlemisülesanded, näited, interaktiivsed 

küsimused, veebilehed, YouTube videod vahel 5



Mida  on  vaja?

❖ E-kursus + Panopto plokk.
❖ Panopto programm arvutis - saab Panopto plokist.
❖ Veebikaamera või mikrofon / kõrvaklapid või kõlarid.
❖ Sobiv koht/ruum (valgus, vaikus, taust).
❖ Slaidid - lihtsad, järjekorranumbritega, ava- ja lõpuslaidiga.
❖ Tühjad slaidid (2 sek) testiküsimuste ja YouTube videote jaoks.
❖ Sära silmis ja paras tempo.

6



Mida  on  vaja?

❖ E-kursus + Panopto plokk.
❖ Panopto programm arvutis - 

saab Panopto plokist.
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Tehniline kvaliteet

❖ Taust - heledam, võimalikult lihtne.
❖ Valgus - mitte pime või ülevalgustatud, eest suunatud.
❖ Kaamera silmade kõrgusel.
❖ Mikrofon parajal kaugusel (hingamine, klaviatuur/hiir).
❖ Välista taustamüra.
❖ Sulge üleliigsed programmid (nt Skype jms).
❖ Ilma ratasteta tool.
❖ Juhtmega vooluvõrgus ja kaabliga internetis.
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Esitluse slaidid (1)

❖ Avaslaid: teema, õppejõud.
❖ Võimalikult vähe eri värve: tume kiri valgel taustal. 
❖ Olulist rõhuta rasvase kirjaga. 
❖ Lõpuslaid, et esitlus ootamatult enne juttu ära ei lõppeks.
❖ Slaididel järjekorranumbrid. 
❖ Kiri on piisavalt suur (22-28) ja kõigil slaididel 

ühesugune.
❖ Slaidide pealkirjad õigesti sisestatud. 10



Esitluse slaidid (2)
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A - Kontrolli audio ja audio 
kvaliteeti

B - Vali, mida salvestada.

B - Kursuse kaust ja 
korrektne pealkiri. 

D - Ava esitlus ja 
salvestamine käivitub 
automaatselt.

E - Slaidide näitamisel 
pole seadeid vaja muuta

F - Lõpus klõpsa Stop.

Kui tahad salvestada hiire liikumist, märgi linnukesega Capture Main Screen.
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MAC

A - Kontrolli audio ja audio 
kvaliteeti

B - Vali, mida salvestada.

C - Kursuse kaust ja 
korrektne pealkiri. 

D - Klõpsa Record.

E - Ava oma arvutis esitlus 
ja slaidišou.

F - Lõpus klõpsa Stop (C).

A

B

C
D ja F
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Kuidas lisada video e-kursuse avalehele?
URL-na või viidete leheküljele.
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Video tõstmine 
teise kausta ja 
pealkirja muutmine

17



18

Kuidas muuta vaatamisõigusi?



Panopto juhendid

Aadressil: https://sisu.ut.ee/juhendid/panopto
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https://sisu.ut.ee/juhendid/panopto


Videote muutmine Panoptos

17. septembri e-lõunal.
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