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BBB lisamine

● Seminariruumi loomiseks 
Moodle’is lisa e-kursusele 
tegevus BigBlueButton.

● Väljaspool Moodle-it kasuta 
BBBd aadressil 
https://button.ut.ee

https://sisu.ut.ee/juhendid/bbb-kasut
amine-väljaspool-moodleit 
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● Kursusel 1-2 BBBd (jälgi rühmarežiimi!)

● Töötab ka nutiseadmetes (v.a. ekraani jagamine).

● Sobivad veebilehitsejad: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

● Internet Exploreriga BBB ning salvestused ei tööta.

https://button.ut.ee
https://sisu.ut.ee/juhendid/bbb-kasutamine-v%C3%A4ljaspool-moodleit
https://sisu.ut.ee/juhendid/bbb-kasutamine-v%C3%A4ljaspool-moodleit


BBB 
võimalused
ehk miks 
eelistada 
BBB-d
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1. Õppejõul täielik kontroll - kes on ruumis, kes on moderaator, kes on 
esitleja, mida õppijad näevad ja teha saavad.

2. Toimuva salvestamine - veebikaamerad, audio, slaidid, vestlus, 
ekraanijagamine, küsitluse kokkuvõte, valge tahvel (BBB ruumi juurde). 
Salvestust saab peita, kustutada. Salvestada saab vaid moderaator.

3. Enda staatuse näitamine, sh käe tõstmine.
4. Audio- ja videokonverents - kuni 16 veebikaamerat, ~100 osalejat.
5. Vestlus - avalik ja privaatne.
6. Jagatud märkmed ühiskirjutamiseks.
7. Dokumendi/pildi/slaidide jagamine (.pdf, .png, .docx, .pptx, .xlsx) 

esitleja rollis, ruumi sees.
8. Valge tahvel dokumendi jagamise ajal esitleja rollis või kõigil.
9. Lühiküsitlus faili jagamise ajal esitleja rollis, tulemused näha nimeliselt ja 

kokkuvõttena.
10. Juhusliku osaleja valimine.
11. Ekraani jagamine esitleja rollis - kõik arvutis olevad programmid ja failid.
12. Välise video näitamine (nt YouTube, Panopto) ruumi sees, esitleja rollis.
13. Eraldatud ruumid moderaatori rollis - kuni 16 ruumi, kindlaks ajaks, saab 

jälgida ja katkestada.
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1. Käe tõstmine -  ikoon ekraani alumises paremas nurgas.  
2. Küsitlus (poll) - küsimuse saab sisestada tekstilahtrisse. 

Küsimus koos statistikaga kuvatakse peale avaldamist 
vestlusaknas ning slaidi paremas alanurgas. 

3. Eraldatud ruume 2 kuni 16 (varem kuni 8). 
4. Saab valida osalejate hulgast juhusliku osaleja (Select random 

user) - pluss-märgist. Teavitus hüpikaknas.
5. Kui ruumi on laetud mitu faili, siis pluss-märgist on need näha 

ja valitavad.
6. Osalejal on võimalik jagada mitme veebikaamera pilti. 
7. Moderaator saab osaleja nimel klõpsates anda talle eraldi 

õiguse kasutada valget tahvlit. 
8. Moodle’is BBB ruumi seadete lehel saab ette ära määrata 

osalejate õigused - nt lukustada võimalused jagada 
kaamerapilti, audiot, kirjutada vestlusruumis jms.  
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1. Õppejõul (moderaatoril) täielik kontroll
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2. Toimuva salvestamine (moderaator)



2. Toimuva salvestamine (moderaator)
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3. Enda staatuse näitamine
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4. Audio- ja videokonverents
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5. Vestlus (Public Chat)
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6. Jagatud märkmed (Shared Notes)
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7. Failide jagamine (.pdf, pildifail vm)
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7. Failide jagamine (.pdf, pildifail vm)

● Vali arvutist fail.

● Määra, kas vaatajad 
saavad faili alla laadida 
(noolega nupp).

● Klõpsa nupul Confirm.

● Lae failid ruumi vahetult 
enne õppetööd.

● Esitleja rollis õppija saab 
samuti faili üles laadida.
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8. Valge tahvel

Jaga valget tahvlit õppijatega
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9. Valikvastustega küsitlus (Poll)
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10. Juhusliku osaleja valimine (esitleja rollis)
● Klõpsa pluss-märgill.

● Vali Select random user.
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11. Ekraani jagamine (esitleja rollis)



18

11. Ekraani jagamine (esitleja rollis)
● Valides Your Entire Screen 

klõpsa ekraani kujutisel.

● Valides Application 
Window klõpsa soovitud 
avatud programmi 
kujutisel.

● Valides Chrome Tab vali 
avatud leht.

● Klõpsa nupul Share.

● Jagamise lõpetamiseks 
klõpsa ekraani alaservas 
nupul Stop sharing.
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12. Välise video jagamine (YouTube, Panopto)
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13. Eraldatud ruumid (moderaatorina)



12. Eraldatud ruumid (moderaatorina)

Mari Maasikas
Kati Karu

Tõnu Tamm
Erki Ere
Maia Mure

Meeli Moe
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● Määra ruumide arv (2-16).

● Määra eraldatud ruumide 
töö aeg minutites.

● Määra õppijad 
ruumidesse: juhuslikult 
(Randomly assign) või 
iseregistreerumisega 
(Allow users to choose …) 
või lohista ise.

● Klõpsa Create.



12. Eraldatud ruumid (moderaatorina)
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● Õppijad on kõik oma 
ruumis moderaatorid ja 
esimesena sisenenu on 
esitleja. Nad saavad ise 
esitleja rolli üle võtta.

● Õppejõud saab igasse 
eraldatud ruumi siseneda 
(Join ruum, Join audio).

● Õppejõud saab eraldatud 
ruumide töö korraga 
lõpetada (End all breakout 
rooms).
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Teeme praktiliselt läbi!

1. Minge eraldatud ruumi mikrofoniga ja tehke läbi audiotest.
2. Võtke endale kordamööda esitleja roll ja tehke läbi:

1. faili jagamine ja valge tahvli kasutamine
2. kiirküsitlus
3. ekraani jagamine
4. välise video jagamine

3. Tulge tagasi põhiruumi, liituge audioga ja jagage jututoas 
või suuliselt kogemusi - mis toimis hästi ja millised 
probleemid või küsimused tekkisid.


