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• Õppejõud loob auditoorsete loengute, seminaride ja praktikumide 
toimumisajad kogu kursusele ühiselt või igale rühmadele eraldi

• Toimumisi saab lisada ühekaupa ja automaatselt korduvalt

• Toimumisajad saab lisada kursuse kalendrisse sündmustena

• Õppija saab märkida end õppetööl osalenuks/mitteosalenuks, märkimiseks on 
mitmeid erinevaid võimalusi: ilma paroolita, parooliga või QR koodiga

• Õppejõud saab ülevaate, kes on kui palju õppetöös osalenud

• Õppetöös osalemist on võimalik kuvada hindetabelis hindena

Üldine juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/osalemine

Vaadake ka Triin Marandi videojuhendit

Moodle’i vahend Osalemine / Attendance

https://sisu.ut.ee/juhendid/osalemine
https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=941af3d0-ded9-41ba-a7e6-ac2500feaf8e


1. Osalemise vahendi lisamine kursusele
1. Avage oma kursus Moodle’is

2. Lubage kursusel muutmisrežiim (klikkige rohelisel nupul „Luba muutmine“)

3. Vajutage lingile „Lisage vahend või tegevus“ ning valige avanevast menüüst 
vahend „Osalemine“ (ingliskeelsetel kursustel „Attendance“)



2. Osalemise vahendi seadistamine

1. Sisestage osalemise 
vahendile pealkiri

2. Vajadusel lisage kirjeldus

3. Kui soovite, et kirjeldust 
näidatakse ka kursuse 
avalehel, siis märkige vastav 
ruuduke



2. Osalemise vahendi seadistamine

4. Valige, kuidas hinnatakse 
osalemist (numbriline skaala, 
sõnaline skaala või hindamist pole)

6. Salvestamiseks ja vahendi edasiseks 
seadistamiseks vajutage nupule 
„Salvesta ja kuva“

5. Numbrilise skaala 
puhul sisestage 
maksimumpunktid 
ja lävendi
punktisumma



2. Osalemise vahendi seadistamine
7. Valige, kas osalemise vahend on 
õppijatele nähtav või peidetud

8. Kui soovite luua 
õppetöö toimumisi 
tervele kursusele, 
valige „Rühmad 
puuduvad“, kuid kui 
soovite ka rühmadele 
eraldi toimumisi 
lisada, siis valige 
„Nähtavad rühmad“



3. Toimumis(t)e lisamine
9. Avage lipik „Lisa toimumine“

10. Valige toimumise tüüp: 
kursusele ühine või rühmale. 
Viimase valiku puhul valige rühm või 
rühmad, kellele toimumine luuakse

11. Sisestage toimumise 
kuupäev ja kellaaeg

12. Sisestage toimumisele pealkiri, 
mis kuvatakse toimumiste 
nimekirjas ja kalendris

13. Kui soovite, et toimumine lisatakse 
kursuse kalendrisse sündmusena, siis 
jätke see märkeruut märgituks 



3. Toimumis(t)e lisamine
14. Korduvate toimumiste lisamiseks seadistage järgmised sätted:

Valige, millistel 
nädalapäevadel 
õppetöö kordub

Sisestage kuupäev, mis ajani toimumisi korratakse

Sisestage toimumise intervall 
(„1 nädal“ tähendab, et 
korratakse igal nädalal)



4. Õppijate osalemise märkimise seaded

Kui toimumisele on määratud parool ja QR-kood, saab õppija parooli teades registreeruda osalemise lingi kaudu või 

otse (ilma paroolita) QR-koodi kaudu. Et takistada osalemise lingi kaudu registreerumist, võib osalemise kursuse 

avalehel panna peitu ja muuta õppijale saadavaks.

15. Märkige ruut 

„Luba õppijal enda 
osalemist märkida“

16. Vajadusel sisestage 

õppijate jaoks parool või 

looge juhuslik parool ja/või 
looge QR kood

18. Vajutades nupule „Lisa“ luuakse Osalemise 
vahendi alla õppetöö toimumised

17. Kui soovite, et QR kood vahetuks, 
valige see märkeruut



5. Kõigi toimumiste vaatamine

Vaata parooli ja QR koodi

Märgi osalemisi

Muuda toimumist

Kustuta 
toimumine



6. Staatuse valikute seadistamine

Mitu punkti 
staatus annab

Kui see on tühi, siis on 

selle staatuse  märkimine 

kogu aeg avatud

Siit võimalik luua 

uusi seadete 

komplekte

Uue staatuse 
lisamine

Staatuse 

peitmine või 
kustutamine



6. Kuidas õppijad osalemist märgivad?
Parooliga: QR koodi (ja parooliga):

1. Skaneerib QR koodi:

2. Avab lingi ja logib sisse Moodle’isse

3. Valib oma staatuse (kohal/puudus); 
kui on nõutud ka parool, siis sisestab 
parooli. Salvestab muudatused:

1. Logib sisse Moodle’isse

2. Klõpsab kursuse lehel osalemise
vahendi lingil:

3. Klõpsab toimumiste loetelus lingil 
„Märgi osalemine“:

4. Sisestab parooli, valib oma staatuse 
(kohal/puudus) ja salvestab muudatused:

Paroolita:
1. Logib sisse Moodle’isse

2. Klõpsab kursuse lehel osalemise 
vahendi lingil:

3. Klõpsab toimumiste loetelus lingil 
„Märgi osalemine“:

4. Valib oma staatuse (kohal/puudus) 
ja salvestab muudatused:



Küsitluse vahend sobib näiteks:

• Hääletamiseks

• Teema valimiseks

• Osalemisest teatamiseks

• Sobivate konsultatsiooniaegade valimiseks

• Ettekande kuupäeva valimiseks

• Tagasiside kogumiseks

https://sisu.ut.ee/juhendid/k%C3%BCsitlus

7. Küsitluse vahend Moodle’is

https://sisu.ut.ee/juhendid/k%C3%BCsitlus


1. Klikkige lingil Lisa vahend või tegevus ja valige avanevast 
aknast Küsitlus

https://sisu.ut.ee/juhendid/k%C3%BCsitlus

8. Küsitluse lisamine

https://sisu.ut.ee/juhendid/k%C3%BCsitlus


8. Küsitluse lisamine
2. Sisestage küsitluse 
vahendile nimi

3. Vajadusel lisage kirjeldus

4. Kui soovite, et kirjeldust 
näidatakse ka kursuse 
avalehel, siis märkige vastav 
ruuduke

5. Määrake, kas valikuid 
kuvatakse horisontaalselt 
või vertikaalselt



6. määrake seaded: kas õppijad 
saavad oma vastust muuta ja kas nad 
saavad valida mitu varianti

7. Sisestage vastusevariandid ja 
määrake vajadusel igale 
vastusevariandile piirarv (Vastuste 
arvu piiramine Jah/Ei).

NB! Kui piirarv on määramata, siis 
vastuse valimine pole piiratud.

https://sisu.ut.ee/juhendid/k%C3%BCsitlus

8. Küsitluse lisamine

https://sisu.ut.ee/juhendid/k%C3%BCsitlus


8. Määrake, kas ja kuidas tulemused vastajatele 
kuvatakse ning kas näidatakse eraldi mittevastanute tulpa

9. Salvestage küsitlus 

https://sisu.ut.ee/juhendid/k%C3%BCsitlus

8. Küsitluse lisamine

https://sisu.ut.ee/juhendid/k%C3%BCsitlus


9. Kuidas õppija näeb küsitlust?



QR kood (ingl k QR code) on maatriks-triipkood (kahemõõtmeline
vöötkood), mille sisse saab „ära peita“ kodeeritud infot. Leiutatud 
Jaapanis 1994. aastal.

• Kõige rohkem kasutatakse QR koode 

linkide jagamiseks

• QR koodi saab lugeda mobiiltelefoniga, 

milles on vastav QR koodi lugemise 

rakendus: kaameraga QR koodi 

pildistades töödeldakse pilt tavaliste 

tähemärkidega lingiks ning avatakse 

mobiiltelefoni veebilehitsejas. 

• Mida rohkem infot tähemärkides, seda 
peenem on QR koodi struktuur.

10. Mis on QR kood?



Internetis on palju erinevaid QR koodi 
generaatoreid, näiteks:

• QR Code Generator https://www.qr-code-generator.com/

• QR Code Monkey https://www.qrcode-monkey.com/

• QR Code generaator https://www.the-qrcode-generator.com/

11. Kuidas luua QR-koodi?

https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qrcode-monkey.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/


Pikkade linkide jagamiseks auditooriumis on hea kasutada linkide 
lühendamise võimalust, mida pakuvad erinevad teenusepakkujad 
veebis (märksõna: link shortening). On tasuta võimalusi ilma 
sisselogimise vajaduseta ja on tasulisi võimalusi, kus lisaks linkide 
lühendamisele pakutakse ka teisi teenuseid, nt jälgitakse lühilingi 
kasutusstatistikat.

• https://tinyurl.com/

• https://www.shorturl.at/

• https://is.gd/

• https://adf.ly/

• https://urlshortener.at/

12. Linkide lühendamine

https://tinyurl.com/
https://www.shorturl.at/
https://is.gd/
https://adf.ly/
https://urlshortener.at/


Tänan kuulamast-vaatamast!

Tänased slaidid leiate siit: https://tinyurl.com/vaataslaide või siit:

https://tinyurl.com/vaataslaide

