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Osalemine veebiseminaril BBB

• Osalejad on eelseadistusega vaigistatud.

• Võimalusel kasuta kõrvaklappe.

• Oodatud on kõik küsimused ja oma kogemuse jagamine. Selleks
on kaks võimalust:

• räägi (lülita sisse mikrofon + kaamera)

• kirjuta Public chat´i vestlusesse

• Palun pane oma osalemine kirja Shared Notes´is.



• Kui võimalik, siis tee kaasa (ekraan pooleks või teine kuvar):

• ois.ut.ee – mõni kursus, millele oleks vaja luua veebitugi 
Moodle’i kursuse näol

• moodle.ut.ee – mõni kursus, kus saaksid katsetada. 



Küsimused
• Kuidas luua Moodle`isse kursuse põhi?

• Kuidas siseneda Moodle´isse?

• Millest Moodle`i keskkond koosneb?

• Kuidas alustada oma kursuse disainimist Moodle`i keskkonnas?

• Missuguste vahenditega (leht, raamat jne) saab Moodle`isse panna õppematerjale?

• Kuidas saab Moodle`is õppijaid aktiveerida (foorum, test jne)?

• Kuidas teha videoloenguid?

• Kuidas viia läbi veebiseminare?

• Kuidas saab lisada õppijaid Moodle`i kursusele?

• Millega lasta õppijatel oma valikutest teada anda?

• Kuidas märkida osalemisi? 

• Kuidas kantakse üle hinded Moodle'ist ÕISi protokolli? 

• Kuidas toimub Moodle`is kursuse lõpetamine?



Statistika

http://etu.ut.ee/2017/e-oppe-statistika-2019/



Statistika

http://etu.ut.ee/2017/e-oppe-statistika-2019/



2020. aasta septembri alguses oli e-kursusi:

• Maailma keelte ja kultuuride kolledž (HV) – 858
• Haridusteaduste instituut (SV) – 649
• Ühiskonnateaduste instituut (SV) – 621
• Narva kolledž (SV) – 568
• Viljandi kultuuriakadeemia (HV) – 486
• Pärnu kolledž (SV) – 416
• Õigusteaduskond (SV) – 407
• Majandusteaduskond (SV) – 390
• Eesti ja üldkeeleteaduse instituut (HV) – 313
• Ökoloogia ja maateaduse instituut(LT) – 275
• Johan Skytte poliitikauuringute instituut (SV) – 250
• Füüsika instituut (LT) – 241  
• Õppeosakond (P2) – 215



Kuidas luua Moodle`isse kursuse põhi?

Õppejõud saavad ÕISis registreeritud õppeainete jaoks tühje
Moodle'i kursuse põhju luua ise ÕISis vastava õppeaine ainekava
juurest.

märgi ainekava ÕISis veebipõhiseks

 nupp „Halda Moodle seoseid“ – Loo uus Moodle´i kursus



Kuidas luua Moodle`isse kursuse põhi?



Kuidas siseneda Moodle’isse?

• Moodle'isse sisenemine
toimub Tartu Ülikooli
arvutivõrgu
kasutajatunnusega ning
parooliga

• Arvutiabi: 
737 5500
arvutiabi@ut.ee

• Moodle’i probleemid: 
eope@ut.ee

mailto:arvutiabi@ut.ee
mailto:eope@ut.ee


Millest Moodle`i keskkond koosneb?

• Moodle`i lehel Töölaud on ülal kursuste otsing ja viimati 
külastatud kursuste nimekiri. 

• Värviliste (mustri)piltidena kuvatakse kursused, mida oled viimati 
külastanud. 

• Allpool on kõigi sinu kursuste nimed (kuni 12 tk ühel lehel). 
Võimalik kasutada filtrit- hetkel toimuvad, varasemad, esile 
tõstetud. 

• Kui kursusi on juba sinu jaoks liiga palju, siis saad need kõige 
vajalikumad tärniga esile tõsta või peita.

• Ajajoon paremal – kõikide sinu e-kursuste tähtajad.



Kuidas alustada oma kursuse disainimist
Moodle`i keskkonnas?

• Moodle'i e-kursust saavad muuta/disainida kõik õppejõu rollis
olevad isikud.

• E-kursuse disainimine kujutab endast kursuse keskkonna
kujundamist, vajalike töövahendite, plokkide ja materjalide
lisamist kursusele ning kursuse seadete määramist.

Kellele ja milleks e-kursust vaja on?

NB! Hea disainiga saab muuta kursuse õppijasõbralikuks - selliseks, 
kus õppijal on lihtne orienteeruda ning tegeleda eelkõige
õppimisega, mitte tehniliste küsimustega.



Missuguste vahenditega saab 
Moodle`isse panna õppematerjale?

• Õppematerjalid on tavaliselt iga e-kursuse
lahutamatuks osaks.

• Õppematerjale (sh juhendeid) lisatakse
kursusele materjalidena
Lisa vahend või Lisa tegevus menüüst.

Juhendid: 
https://sisu.ut.ee/juhendid/

õppematerjalide-lisamine

-ja-loomine-moodleis

https://sisu.ut.ee/juhendid/%C3%B5ppematerjalide-lisamine-ja-loomine-moodleis
https://sisu.ut.ee/juhendid/%C3%B5ppematerjalide-lisamine-ja-loomine-moodleis
https://sisu.ut.ee/juhendid/%C3%B5ppematerjalide-lisamine-ja-loomine-moodleis


Moodle`i vahendid 1

• Fail – lingi lisamine kursusel olevale failile.

• IMS-sisupakett – lingi lisamine imporditud IMS-sisupaketile (saab
luua näiteks programmiga eXe).

• Kaust – lingi lisamine valitud kaustale, mis on enne kursusele loodud
ja kuhu vajalikud failid lisatud.

• Leht – veebilehekülje koostamine Moodle sees.

• Lipikutega raamat – ülamenüüna paiknevate lipikutega seotud
lehekülgedest koosnev õppematerjal.

• Pildialbum – pealkirjadega ning märksõnadega varustatud
kommenteeritava pildialbumi lisamine.

http://lepo.it.da.ut.ee/~triinm/exe/exe.html


Moodle`i vahendid 2

• Raamat – sisukorraga seotud veebilehestiku loomine Moodle'i sees.

• Ressursside nimekiri – pluss-märgist lahtiklikitav
(vaatamisrežiimis)failide või veebilehekülgede loend kursuse avalehel.

• URL – lingi lisamine avalikus veebis olevale failile.

• Vahetekst – avalehele teksti lisamine vahendite või tegevuste
rühmitamiseks, täiendava info esitamiseks.

• Viidete lehekülg – sissejuhatava tekstiga lehekülje loomine ning sinna
veebilehekülgede ning failide viidete koondamine.

https://moodle.ut.ee/mod/glossary/showentry.php?eid=31&displayformat=dictionary


Kuidas saab Moodle`is õppijaid 
aktiveerida (foorum, test jne)?

Tegevused



Moodle`i tegevused 1

• Active quiz – Moodle'i test, mis on mõeldud kasutamiseks reaalajas
arvutiklassis või auditooriumis sülearvutitega/nutitahvlitega.

• Andmebaas – andmebaas, mida saab täita nii õppejõud kui õppijad, 
võib olla hinnatav.

• BigBlueButtonBN – võimaldab reaalajas jagada videot, audiot, slaide, 
arvutiekraani, kasutada jututuba ja valget tahvlit ning kõik toimuv
salvestada.

• Foorum – suhtlemisvahend asünkroonseks suhtlemiseks, rühmatööks
ja kodutööde esitamiseks, võib olla hinnatav.

• GeoGebra – Moodul võimaldab e-kursusele vistutada
GeoGebras loodud interaktiivseid ülesandeid.

https://moodle.ut.ee/mod/glossary/showentry.php?eid=31&displayformat=dictionary
https://moodle.ut.ee/mod/glossary/showentry.php?eid=36028&displayformat=dictionary


Moodle`i tegevused 2

• HotPotatoes test – Hot Potatoes programmiga loodud testi lisamine, 
võib olla hinnatav.

• Interaktiivne sisu - võimaldab luua e-kursusele erinevat tüüpi
interaktiivseid harjutusi või üles laadida mujal loodud interaktiivse
sisu faile.

• Jututuba – suhtlemisvahend sünkroonseks suhtlemiseks.

• Küsitlus – üks küsimus koos vastusevariantidega, näiteks tagasiside
saamiseks või hääletamiseks.

• MatchMySound – annab õppijale ettemängitud pillimängu või
esitatud laulu kohta kohest tagasisidet.



Moodle`i tegevused 3

• Mõistekaart – võimaldab õppejõul ja õppijatel ühistööna koostada
mõistekaardi. 

• Mälukaardid – võimaldab lisada kursusele mälukaartide harjutuse

• Mängud (poomine, ristsõna, täherägastik) – saab luua kursusel oleva
sõnastiku või lühivastusega küsimuste baasil. 

• Osalemine – õppijate osalemise märkimine ühekordselt või korduvalt
toimuvatel sündmustel. Osalemiste koondtulemus kantakse
hindetabelisse.

• Panopto Quiz – videoloengutesse lisatud testide tulemused lähevad 
hindetabelisse. Saab teha korduvalt, punktid kirjutatakse üle. 



Moodle`i tegevused 4

• Rühma valimine – võimaldab õppijatel eelnevalt õppejõu poolt
loodud rühmadesse registreeruda.

• SCORM-sisupakett – SCORM-sisupaketi importimine ning lisamine.

• Sõnastik – tähestiku alusel süstematiseeritud
terminite/aastaarvude/võõrsõnade jne ning nende selgituste loend, 
mida saavad täiendada nii õppejõud kui õppijad, võib olla hinnatav.

• Tagasiside – küsitluse loomise vahend, mis võimaldab saada
õppijatelt tagasisidet. Saab kasutada ka valmis malle.



Moodle`i tegevused 5

• Test – kasutada saab erinevaid küsimusetüüpe, nt valikvastus,
õige/vale, lühivastus, arvuline; arvutusülesanne, essee, vastavusse
seadmine, lünktekst, vali puuduvad sõnad jne.

• Tund – leheküljed, mis sisaldavad õppematerjali ning kontrollküsimusi
selle kohta; lehtede vahel liikumine toimub vastavalt õppija
vastustele, võib olla hinnatav.

• Viki – vahend ühiskirjutamiseks, eriti sobiv rühmatööks, teemadele
registreerumiseks, nt tabel, kuhu õppijad kirjutavad oma nimed ja 
teemad.

• VPL harjutus – vahend programmeerimisülesande esitamiseks, võib
olla hinnatav.



Moodle`i tegevused 6

• Väline tööriist – võimaldab õppijatel kasutada muudel veebilehtedel
olevaid õppematerjale ja tegevusi.

• Õpikoda – õppijate kodutööde esitamise ja üksteise tööde hindamise
vahend. Saab kasutada hindemaatriksit.

• Õpipäevik – võimaldab õppijal teha kursuse jooksul sissekandeid, 
mida õppejõud saab kommenteerida ja hinnata. Sobib individuaalseks
tööks.

• Ülesanne – individuaalse kodutöö või rühmatöö esitamise vahend, 
võib olla kommenteeritav ja hinnatav (ka hindemaatriksiga või
juhendiga). Saab ka vastastikhindamist teha. 



Kuidas teha videoloenguid? 

• Panopto võimaldab salvestada videoloenguid enda arvutis. 

• Salvestada saab kas videokaamera pilti ja audiot, esitlust
ja/või arvutiekraani. 

• Salvestatud videot saab pärast serveris lõigata, muuta
privaatseks või avalikustada teile sobivatel tingimustel.

• Moodle’i kursusele tuleb lisada Panopto plokk- installeerida 
ja luua kursuse kaust Panoptos. 

• Juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/panopto

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


Kuidas viia läbi veebiseminare?

• Veebiseminaride pidamiseks pakub ülikool rakendusi BigBlueButton (BBB), 
MS Teams Meeting (videokoosolekud) ja MS Teams Live Event
(videokonverents).

• BigBlueButton on vabavaraline veebiseminari läbiviimise vahend, mis on 
ühendatud Moodle'i õpikeskkonnaga

• BBB võimaldab reaalajas jagada videot, audiot, slaide, 
arvutiekraani, kasutada jututuba, valget tahvlit, küsitlust ning eraldatud
ruume.

• BBB kasutamiseks on vaja kiiret internetiühendust, kõlareid, kõrvaklappe, 
veebikaamerat.

• Google Chrome, Firefox, Opera, Apple’i Safari. 

BBB juhised: https://sisu.ut.ee/juhendid/veebiseminarid

https://sisu.ut.ee/juhendid/veebiseminarid


Kuidas saab lisada õppijaid Moodle`i
kursusele?

Õppijaid on võimalik kursusele lisada kolmel moel:

ÕISi kaudu (soovitatav), käsitsi, iseregistreerumise teel võtmega
või ilma.



Kuidas saab lisada õppijaid Moodle`i
kursusele?

Õppijate kohene ülekanne



Õppijate käsitsi lisamine kursusele

• klõpsake vasakus menüüs Seadistused – Kasutajad –
Registreeritud kasutajad

• klõpsake paremas ülanurgas nuppu Registreeri kasutajaid

• valige sobiv roll (õppija)

• sisestage otsingusse õppija nimi (nimed kuvatakse rippmenüüs)

• klõpsake nimel ja nupul Registreeri kasutajaid

NB! Käsitsi liidetud õppija eemaldamine kursuselt toimub 
sealtsamast. Õppija nime real klõpsake nupul Tühista 
registreering. 



Õppijate iseregistreerumine kursusele
• Lisage vajadusel kursusele iseregistreerumise võimalus:

Seadistused - Kasutajad -
Registreerimise meetodid -
rippmenüü Lisa meetod -
Iseregistreerumine (Õppija).

• Kursusele saab lisada 
mitmes rollis (nt ka õppejõu)
iseregistreerujaid. 

•
Iseregistreerumise seadete
lehel saate määrata ka
registreerumise võtme.



Millega lasta õppijatel oma valikutest teada 
anda? – Küsitlus!

• Küsitlusena saab esitada ühe
küsimuse ja anda ette mitu
vastusevarianti, millest õppija
saab valida ühe.

• Lisa tegevus- Küsitlus. 



Kuidas märkida osalemisi?
• Moodle’i osalemise vahend võimaldab õppejõul luua

auditoorsete ja/või veebipõhiste loengute, seminaride või
praktikumide toimumised ning märkida õppijate osalemise neis.

• Osalemise vahend võib olla seadistatud ka
nii, et õppijad pääsevad osalemise
märkimise lehele QR-koodi abil.

QR koodi lugeja (Android) 

Juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/osalemine



Kuidas kantakse üle hinded Moodle'ist
ÕISi protokolli?

• Selleks, et õppeaine lõpptulemusi saaks Moodle'i e-kursuselt
ÕISi eksamiprotokolli üle kanda, peab olema Moodle'is e-
kursusel hindetabelis lõpphinde veerus olevad lõpptulemused
samast hindesüsteemist, mis on ÕISi ainekavas ja protokollis.

• Hinnete lisamiseks protokolli:

ÕISis klõpsake sisekasutuses olevas protokollis nupule Muuda

vaadake protokollis hinded üle Hinded Moodle'ist - Vaata
hindeid (näidatakse hindeid Moodle'i vastava e-kursuse hindetabeli
lõpphinde veerus)

lisage hinded protokolli Hinded Moodle'ist - Lisa hinded protokolli.
Õppejõu juhend: Eksamiprotokollis hinde ja hinde andja määramine

Töötaja juhend: Eksamiprotokollis hinde ja hinde andja määramine

https://wiki.ut.ee/x/zibu
https://wiki.ut.ee/x/bIPm


Kuidas toimub Moodle`is kursuse 
lõpetamine?

• Pärast kursuse toimumist tuleb kursus tühjendada õppijatest ja 
õppetöö jälgedest.

• Kursuse tühjendamise järel jäävad kursusele alles kõik õppejõu
lisatud vahendid ja tegevused (õppematerjalid, testid, foorumid, 
ülesanded jm).

seadistused plokk Tühjenda kursus

• NB! Kursust tühjendades katkestatakse seos e-kursuse ja ÕISi
vahel. Seega peate järgmisel toimumiskorral looma uue ainekava
ning Moodle'i e-kursuse vahele seose uuesti.


