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Interaktiivne õpiülesannete kalender

MyAdvent veebilink: https://www.myadvent.net/en/
Programmi kirjeldus
MyAdvent - on interaktiivne veebikalender.
Lähtuvalt õpitulemustest ja õpiülesannetest on võimalus luua erinevaid toredaid
õppeülesandeid koondavaid kalendreid. Saab laadida üles fotosid, videosid,
häälsõnumeid ning lisada veebilinke ja teksti. Antud veebikalendritesse saab
planeerida nii lühi- kui ka pikemaajalisi õppeülesandeid (alates 1st päevast kuni
mitme aastani)
Näide: interaktiivne liikumiskalender ja liikumispauside advendikalender
Juhised sisselogimise, kasutaja konto, vms kohta
Kasutaja kontot ei ole tarvis (ei õpetajal ega ka õpilasel)
Kui oled veebilehel kalendrit hakanud looma, siis tuleb sul seal lisada oma e-email, kuhu saadetakse sulle kinnitussõnum. Kui su meilile on tulnud
vastava sisuline teavitus, siis tuleb sul kinnitada, et see e-maili aadress on ikka sinu oma ning siis saadetakse sulle administraatori
juurdepääsuõigused ja ka sinu loodud veebikalendrist veebilink, mida saad siis õpilastele või teistele jagada.
Kalendrit võid ka hiljem lõpetada v täiendada.
Õpilane saab kalendri ja tegevused avada väga lihtsalt, st üksnes õpetaja poolt saadetud lingil klikates

Programmi kasutamise juhised
Kalendri näite vaatamiseks kliki “View example”
Kalendri loomiseks kliki “ Create free calender”
Kui sa soovid seda luua arvutivaates, siis vali “Web”
või kui teed seda nutitelefonis, siis selleks pead laadima alla App
Store-st või Play Store-st alla äpi “MyAdvent” (reiting 4,7 tärni).
Kalendri koostamine koosneb 5-st osast
1. Basic andmed: lisa kalendrile tore NIMETUS, enda kui looja NIMI,
KALENDRIKUUPÄEVAD ning soovi korral saad valida ka avamise
kellaaja.
2. Photoes: lisa fotod, videod, lingid, helifail, tekst.
3. Style: muuda kalendri akende VÄRVIi numbritel, taustal, pealkirjas,
ääristel ning lisa ka enda kalendrile omapärane TAUSTAPILT.
4. E-mail: lisa enda E-MAIL AADRESS ja NÕUSTU kasutustingimustega
5. Share: jagamiseks mine vaata oma e-maile ja MyAdvent kirjas kinnita,
et oled aadressi omanik ja siis saadetakse sulle järgmise kirjaga
administraatori ligipääs ja ka sinu loodud kalendri jagamise link.

NB! Ja nüüd edasta enda loodud kalender neile, kellele soovid :)

Wheel of names veebiaadess: https://wheelofnames.com/et/
Programmi kirjeldus
Wheel of names on veebibrauseri põhine loosiratas, mida saab kasutada
gruppide loosimiseks ning millega on võimalik mitmekesistada kehalise kasvatuse
tunnis kasutatavate harjutuste kasutamist.
Näide: Liikumispausidega loosiratas või joogale juurdeviivad harjutused

Lehe üleval paremal nurgas
kasutamiseks eesti keele.

saad

valida

lehe

Selles aknas asuvad nimed/tegevused, mida kajastatakse
loosirattal. Iga rida tähistab ühte sektorit rattal.

Jaga valminud loosiratast:

Kuidas lisda pilte:

Muuda ratta seadmeid:

Salvesta:

Juhised sisselogimise, kasutaja konto, vms kohta
Kasutaja konto on vajalik loosiratta salvestamiseks ning edasiseks
muutmiseks.
Õpilasel ei ole kasutajakontot vaja
Õpilane saab loosiratast avada väga lihtsalt, st üksnes õpetaja poolt
saadetud lingil klikates

snipping tool ehk lõikeriist
Antud programm on olemas kõigis windowsi paasil toimivates
arvutites.
Programmi kirjeldus
Snipping Tool on väga hea tööriist, mida saate oma arvutis kasutada
ükskõik millise objekti nö "välja lõikamiseks" oma ekraanilt. Lõigatud objekti
saate salvestada fotona oma arvutisse või kasutada mitmetes
programmides ja materjalides illustreeriva materjalina.
Siin on üks hea eesti keelne juhend: https://youtu.be/R4FbXv2-lB0

Darebee veebiaadess: darebee.com
Programmi kirjeldus
Tegemist on veebileheküljega, kus on väga palju erinevaid
piktogrammidega jõuharjutuste komplekse. Keskkond on
tasuta.

Learning Apps veebiaadess: learningapps.org
Programmi kirjeldus
Learning Apps keskkonnnas on võimalik luua väikeseid interaktiivseid mooduleid,
mida võib kasutada õppematerjalidena või enesekontrolli harjutustena. Lehekülg on
eestikeelne. Valida on väga palju erinevat tüüpi harjutuste vahel. Olemas on
harjutused, kus õppija saab teha valikuid (nt miljonimäng, valikvastused,
sõnasegadik), sobitada, jaotada, järjestada (nt pusle, kaardil märkimised,
grupeerimised, memoriin) või ise kirjutada (nt ristsõna, poomismäng, lünktekst).

Juhised sisselogimise, kasutaja konto, vms kohta
Mina olen antud keskkonda kasutanud
Kasutaja konto on vajalik õpetajale enda mängude/ ülesannete loomiseks
õpilaste iseseisvaks teadmiste täiendamiseks.
Õpilasel ei ole kontot vaja
Õpilane saab ülesandeid avada väga lihtsalt, st üksnes õpetaja poolt saadetud lingil klikates
Juba olemasolevad juhendid:
https://koolielu.ee/tools/read/149438

Liveworksheets veebiaadess: https://www.liveworksheets.com/
Programmi kirjeldus
Selle programmiga on sul võimalik muuta pdf või jpg formaadis tööleht veebis
täidetavaks.

Lehe üleval paremal nurgas asub konto registreerimine
õpetajale. Registreerimisvormis tuleb ära täita vasakul
asuvad lahtrid. Peale registreerimist tuleb teil
sisestatudmeilil enda registreerimine kinnitada.

Näide:

Inglise keelne videojuhend: https://youtu.be/JqZ6AdbSC90

Alustamiseks vali menüüribalt make interactive worksheets ->get started->
ja lae sobiv tööleht ülesse. Kui oled arvutist sobiva faili valinud siis vajuta
upload.
Kohtad kuhu soovid lisada kirjutamiseks kastikesed märgi hiirega vedades ära.
Pane tähele, et sellist tüüpi töölehti saad kasutada ainult kindlate vastuste
puhul.
Kirjuta ka õige vastus antud kasti sisse. Õpilane peab kirjutama täpselt
samamoodi. Kui sa soovid sisestada mitu erinevat vastuse versiooni siis eralda
need /-ga siis ta loeb mitmeti vastatud vastuse õigeks. Suur ja väike algustäht
ei ole oluline!
Töölehe salvestamiseks vajuta vasakult kolmandat märki.
Enda salvestatud töölehed leiad sa enda profiili alt ->
my worksheets
Privaatselt on sul võimalik luua 30 erinevat töölehte

Töölehe jagamiseks ava valminud
tööleht ja vali päisest link, millega
jagada. Kopeeri antud link õpilastele.
Vajutades aga kirjale custome link
saad muuta töölehe sätteid (saad
määrata töölehe täitmise aega jne)
Õpilase vastused on sulle näha sinu
seadmete all kui valid my mail box.

ÕPETAJA SISESTUS:

ÕPILASE TÖÖ

PAARIDE ÜHENDAMINE
lae tööleht ülesse samal viisil nagu eelmise versiooni
puhul.
Kohtad kuhu soovid lisada kirjutamiseks kastikesed märgi
hiirega vedades ära.
Kirjuta kastikese sisse join:1 ja tema paarilise kastikese
sisse join:1
järgmistel paaridel muuda lihtsalt numbrit.
Edasised tegevused on samad nagu eelmise variandi
puhul.

ÕPETAJA SISESTUS:
VALIKVASTUSED
lae tööleht ülesse samal viisil nagu eelmise versiooni
puhul.
Valikvastuse variandid märgi kastikesega ja kirjuta
nendesse vastavalt kas select:no või select:yes
Edasised tegevused on samad nagu eelmise variandi
puhul.

ÕPILASE TÖÖ

ÕPETAJA SISESTUS:

ÕPILASE TÖÖ

VASTUSEKS JUTT

lae tööleht ülesse samal viisil nagu eelmise versiooni
puhul.
Kohtad kuhu soovid lisada kirjutamiseks kastikesed märgi
hiirega vedades ära.
Salvesta tööleht. Lehekülg annab sulle teate, et sa ei ole
kastikestesse vastuseid kirjutanud ja kas sa oled kindel, et
soovid jätkata. Jätka salvestamist vajutades OK.

TÖÖLEHTI ON VÕIMALIK SORTEERIDA JA GRUPEERIDA ERALDI TÖÖVIHIKUTEKS

Inglise keelne ja natuke vanema versiooni (põhimõte on samaks jäänud)
videojuhend: https://www.youtube.com/watch?v=yQYNnSvqM24

Võimalus on luua ka ühele töövihikule õpilaste kasutajakontod , kellele on
võimalik luua kasutajanimi ja parool.
NB! Vaata juhendit inglise keelsest youtube videost!
Minul on plaanis tuleviksu proovida selle kekkonnaga liikumispäeviku pidamist.

videojuhend: https://www.youtube.com/watch?v=eGzVy9luCO0
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Quizizz
Interaktiivne testi loomise programm: lihtne koostada, õpilane saab kohese tagasiside, õpetaja saab tulemustest detailse ülevaate, iga õpilane lahendab omas tempos, testi on võimalik sooritada koduse tööna, saab kasutada matemaatikas (matemaatilised sümbolid olemas), võimalik kasutada nutivahendeid (Android ja IOS äppid), võimalus olemasolevaid teste kohendada endale
sobivateks.

Uued küsimuste tüübid (aprill 2020)

Quizizz testide
koostamiseks

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Quizizz testide koostamiseks

Juhend, kuidas testi teha ja õpilastele
jagada
https://www.youtube.com/watch?v=eGzVy9luCO0&feature=youtu.be

Testi koostamine:
http://quizizz.com/admin

Uue konto tegemine
Konto loomiseks on 2 võimalust
1. Kasutades juba olemas olevat Google kontot:
2. Luues endale uut kasutaja

Kasutades Google kontot

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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1. Vali, millise Google kontoga soovid ühendada Quizizze konto (kui sul on mitu Google kontot)
2. Vali, millises rollis oled

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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3. Vali endale kasutajanime

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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4. Vali, millises koolis sa töötad (üldkool või ülikool)

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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5. Leia oma kooli, või loo selle

6. Lõpeta konto loomist

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Sisselogimine
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Sõltuvalt selles, kas olete loodud kasutaja parooli või sidusite Google kontoga on sisselogimiseks kaks
võimalust:
1. Sign in with Gmail (logi sisse gmaili abil)
2. Email/Username (emaili aadres või kasutajatunnus) + Password (salasõna) + Sign in (logi sisse)

Vaade peale sisselogimist

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Valmistestide otsimine
Näiteks otsime teste teemale “harilikud murrud”

Leiti 39 testi

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
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Klikkides testile saate:
a) kohe seda mängima panna
b) teha endale koopiat, et muuta
c) printida välja paberile
d) lisada meeldivate hulka
e) lisada kollektsiooni

Kollektsiooni
lisamine
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Kollektsioonid on kaustad, mis aitavad hoida teste korrastatult

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Testist koopia tegemine
Kui leitud test sulle meeldib, aga tahaks ikka midagi välja jätta või juurde lisada, siis on võimalik sellest teha koopia ja teha testis muutused .
Selleks vajuta nupule DUPLICATE

Nüüd saad testi muuta (nupp EDIT). Ka oma testidest saad teha koopia, kui soovid kahele klassile teha
natuke erinevad testid näiteks.

Testi küsimuste muutmine

Privacy & Cookies:
site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
Testi
infoThis
muutmine
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Igal testil on olemas pealkiri ning metaandmed

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/

Close and accept
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Kui test on valmis, vajuta nupule Finish (lõpeta).
Jäänud viimane samm (nn. metaandmed, mis aitavad teistel leida sinu testi).

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept
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Test on muudetud

Testi jagamine
Loodud testi saab jagada teistega.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Testi loomine

Lisa loodavale testile nimi lahtrisse ‘Name this quiz’ (all oleval joonisel on selleks ‘Sarnased
kolmnurgad’)
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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ja vali asjakohaseks valdkonnaks nt ‘Mathematics’ ning klõpsa ‘Next’ nuppu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Edasi kõik on sama, mis testi muutmise puhul (vt. üleval)
On olema võimalus lisada küsimusi teistest testidest

Quizizz Question Teleport

Kui test on loodud on aeg hakkata seda õpilastele jagada (PLAY LIVE).

Enne testi on võimalik määrata selle omadused.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Kui omadused on seatud, vajuta nupule PROCEED (edasi)

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept
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Quizizz-testi jagamine õpilastele
kodutööna

Testi lahendamine
http://quizizz.com/join/

Õpilane peab sisestama oma nime

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept
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Õpilasele määratakse avatari

Mäng algab siis, kui õpetaja vajutab oma aknas nupule Start Game (Alusta mäng)

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept
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Õpetaja näeb, mitu õiget ja vale vastust andsid õpilased

Lisaks ka iga õpilase ajatelje ning iga küsimuse kohta, palju jõudsid vastata ning anda õiget või vale
vastust

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Mängu lõpetamisel näeb õpetaja iga õpilase kohta õigete ja valede vastusete arvu ja tal on võimalus
laadida alla aruanne (Export results). Näeb ta ka iga küsimuse kohta õigete ja valede vastuste
statistikat.

Õpilane näeb küsimused ja valikvastused.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Mitu punktion saadud õige vastuse eest, ning ka oma kohta.

Kodutöö
Testi ei pea mängima tunnis, vaid on võimalik anda ka kodutööna. Selle jaoks tuleb valida nupp
HOMEWORK ning määrata testi lõpetamise kuupäev ja kellaaeg.

See järel jagada testi koodi õpeilastega

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept
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Õpilane jälle valib aadressi: https://quizizz.com/join/. Sisestab koodi ning oma nime ning alustab
mänguga.

Õpetaja saab raportid laadida ka hiljem.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Videojuhend:
https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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Quizizz

Juhend: quizizz_juhend
Juhend inglise keeles:

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
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Allikas: http://digisammud.weebly.com/
https://oppematerjalidtg.wordpress.com/testimiskeskkonnad/quizizz/
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New question formats
available in Quizizz
New question formats available in Quizizz

A quick guide to using
the new lesson feature
in Quizizz
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A quick guide to using the new lesson feature in Quizizz

Поделиться ссылкой:

 Twitter

 Facebook

Meeldib
Be the first to like this.
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Küsitluse tegemine Google's
GoogleDrive keskkonna kasutamiseks peab sul olema Google konto.

1. Logi sisse www.google.ee lehele oma gmaili kontoga ja ava
ruudustikust Google Drive

2. Kliki vasakult sinisele “UUS” nupule, vali sealt “Rohkem” ja
seejärel “Google vormid”

3. Küsitluse alustamisel tuleb määrata küsitluse pealkiri.
Algusesse saab lisada ka selgitavat teksti.

4. Mummuga vastusevalik lubab vastajal valida antud valikutest
ainult ühe vastuse. Ruuduga valik lubab valida mitu vastust.
Nime küsimiseks vali “Lühike vastus” ja arvamuse küsimiseks
vali tüübiks “Lõik”.

5. Küsimuste ja vastuste kirjutamiseks lihtsalt kliki tekstireale,
kõik salvestub automaatselt.
Kohustuslik küsimus - valikunupu sisselülitamine muudab
küsimuse vastajale kohustuslikuks (ilma sellele vastamata ei saa
vastuseid ära saata). (muutub lillaks).

6. Küsimustest on võimalik teha ka koopiaid ning üksikuid
küsimusi kustutada. Olemasolevate küsimuste järjekorda saab
muuta, kui küsimuse vasakust nurgast hiirega kinni võtta ja
seda lohistada.
Küsitlusele saab lisada pilte ja videot. Alajaotusi või sektsioone - see
tähendab, et peale küsimusele vastamist (mitu valikut tüüpi
küsimused) on võimalik suunata vastaja sõltuvalt tema vastusest
järgmisesse sektsiooni. Nii on võimalik ühe küsitlusega rohkem
andmeid koguda.

7. Küsitluse eelvaate nägemiseks kliki üleval paremal silma
pildil. Küsitluse päisesse on võimalik lisada oma pilti. Selleks klõpsa
küsitluse koostamise aknas paremal üleval olevale paleti märgile.
Pilti saad otsida kas Google galeriist või siis üles laadida arvutist
oma pildi.

8. Küsitluse jagamiseks vajaliku lingi saad “SAADA” nupu alt.
Klõpsates “Lühenda URL-i” saad sama lingi lühemalt. Lühemat
on lihtsam saata.

9. Viisakas vastus vastajale
Selleks klõpsa üleval paremas nurgas olevalt mutrikesel (Avaneb
"Seadistused"). Lisa oma vastus sõna "Esitlus" olevale väljale
KINNITUSSÕNUM. Seda kuvatakse vastajale peale vastuste
ärasaatmist.

10. Valmis küsitlused
ilmuvad Google Drive avalehel ning lingil klõpsates satub kohe
küsimuste-vastuste vaatamise aknasse.
Klõpsates sõnal VASTUSED, tekib paremale roheline Exceli märk,
mis loob vastustest Google arvutustabeli. Kui vastuste kogumine on
lõppenud, saab küsitluse sulgeda liugurist “Aktsepteerib vastuseid”.
Siis enam uusi vastuseid vastu ei võeta, juba kogutud andmed
jäävad alles.

NB! Kui on vajadus küsitlust muuta, siis see on mõistlik siis, kui
küsitlusele pole keegi veel vastanud! Kui on juba vähemalt üks
vastus, siis iga muudatus võib küsitluse “katki” teha.
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JUHEND
Google Forms ehk Google vormid
●
●
●

Google vormid sobib nii küsitluse kui testi tegemiseks.
Mugavam on kasutada koos Google Classroom’iga.
Ekraanivideod:
o Testi loomine (avaneb Vimeos)
o Testi tulemused, hindamine (avaneb Vimeos)

Juhendi sisukord:
Vormi loomine Drive’l

2

Vormi sisestamine

3

Küsimuste tüübid

4

Short answer ehk lühike vastus

4

Paragraph ehk lõik

4

Multiple choice ehk mitu valikut

5

Checkboxes ehk märkeruudud

5

Dropdown ehk rippmenüü

6

File upload ehk faili üleslaadimine

7

Linear scale ehk lineaarne skaala

7

Multiple choice grid ehk mitme valikuga ruudustik

8

Checkbox grid ehk märkeruudustik

9

Date ehk kuupäev

9

Time ehk kellaaeg

9

Vastuse formaadi määramine

11

Vastaja suunamine vastuse põhjal

12

Vormi muutmine testiks

14

Muud olulised seaded

15

Küsimustele õigete vastuste ning punktiskoori lisamine

16

Vormi kujundamine ja eelvaade

17

Vormi jagamine-saatmine

18

Vastused ja hindamine

19

Vormi loomine kasutades Google Classroom’i
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Vormi loomine Drive’l
Google vormid leiab Google Drive’ilt kui vajutad nupule “New":

ja seejärel liikuda edasi:

2
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Vormi sisestamine
Kui uus vorm on avatud, siis saab:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anda vormile pealkirja
Lisada vormile kirjelduse/selgituse
Täpsustada küsimuse tüübi
Lisada küsimuse
Lisada vastusevariandid
Küsimuse saab muuta kohustuslikuks
+ märgi alt saab lisada järgmise küsimuse

NB! Kindlasti loo teksti sisestamise võimalusega küsimus õppijale nime sisestamiseks!
Tööriistaribalt paremal pool saab veel:
1.
2.
3.
4.
5.

Importida küsimuse
Lisada pealkirja / vahepealkirja
Lisada pildi
Lisada video
Jaotada vorm eraldi sektsioonideks / lehtedeks
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Küsimuste tüübid
Vormil on võimalik lisada järgnevaid küsimuse tüüpe:

Short answer ehk lühike vastus
Küsimus, mille vastus saab olla lühike tekst.
Küsimuse sisestaja vaade:

Vastaja vaade:

Paragraph ehk lõik
Küsimus, mille vastus on pikem tekstilõik.
Küsimuse sisestaja vaade:

4
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Vastaja vaade:

Multiple choice ehk mitu valikut
Valikvastusega küsimus.
Küsimuse sisestaja vaade:

Vastaja vaade:

Checkboxes ehk märkeruudud
Küsimus, mille vastuseks saab valida mitu valikut.
Küsimuse sisestaja vaade:

5
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Vastaja vaade:

Dropdown ehk rippmenüü
Rippmenüü, kus vastaja saab valida ühe õige vastuse.
Küsimuse sisestaja vaade:

Vastaja vaade:

6
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File upload ehk faili üleslaadimine
Küsimus, mille vastuseks saab ülesse laadida faili.
Küsimuse sisestaja vaade:

Vastaja vaade:

Linear scale ehk lineaarne skaala
Küsimus, kus vastaja saab vastuseks anda hinnangu mingil skaalal.
Küsimuse sisestaja vaade:

7
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Vastaja vaade:

Multiple choice grid ehk mitme valikuga ruudustik
Küsimus, kus saab luua read ja tulbad mingi infoga - vastaja teeb igal real ühe valiku.
Küsimuse sisestaja vaade:

Vastaja vaade:

8
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Checkbox grid ehk märkeruudustik
Küsimus, kus saab luua read ja tulbad mingi infoga - vastaja saab teha igal real mitu valiku.
Küsimuse sisestaja vaade:

Vastaja vaade:

Date ehk kuupäev
Vastaja saab vastuseks märkida kuupäeva ja aasta.
Küsimuse sisestaja vaade:

Vastaja vaade:

Time ehk kellaaeg
Vastaja saab vastuseks märkida kellaaja.
9
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Küsimuse sisestaja vaade:

Vastaja vaade:

10
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Vastuse formaadi määramine
Küsimuse tüüpide Short answer, Paragraph ja Checkboxes puhul on võimalik täpsustada vastuse formaati või
tingimusi:

Näiteks saan vastusele lisada tingimused mitu tähemärki pikk see peab olema:

Täpsem juhend inglise keeles

11
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Vastaja suunamine vastuse põhjal
Valikvastustega küsimuste puhul on võimalik vastajat suunata vormis teatud sektsiooni v teatud küsimustele vastama.
Selleks tuleb:

Nüüd tuleb igale vastusevariandile valida vaste. Allolevas näites olen loonud küsimustikule sektsiooni nr 2 BFM,
kuhu suunan vastajad, kes valivad instituudiks BFM:

Nüüd tuleb sektsiooni lõpus muuta ära see valik siin, st arvestades eelnevat küsimust suunata vastaja edasi
konkreetsesse sektsiooni, mitte järgmisesse:

Valikud on antud näites:

12
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“Submit form” suunab vastaja vastused ära saatma.
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Vormi muutmine testiks
Kui küsimused on sisestatud, siis tuleb vorm muuta testiks!
Kui see tegemata jätta, siis on tegemist lihtsalt küsimustikuga, millele ei ole õigeid-valesid vastuseid ning kus ei
arvutata punktiskoori automaatselt.
Vastava seade leiab siit:

Samas vaates kerides alla tuleb üle vaadata ka seaded ning need salvestada!

“Release grade” - kas hinne/tulemus on vastajale kohe peale esitamist näha v õppejõud vaatab vastused enne käsitsi
üle ning saadab tulemuse.
“Respondent can see”:
● Millised küsimused ta vastas valesti - “Missed questions”
● Millised on õiged vastused küsimustele - “Correct answers”
● Milline on tulemus st punktiskoor - “Point values”

14
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Muud olulised seaded
Samas aknas esimesel vahelehel “General” tuleb üle vaadata järgmised seaded:

1. Automaatselt on aktiivne seade e-posti
aadressite kogumiseks - kui see maha võtta,
siis ei ole võimalik nt testi puhul vastajale
tulemust saata.
2. Vaikimisi on vorm/test piiratud vastajale, kes
on oma veebilehitseja aknas sisse loginud TLÜ
kontoga. Juhul kui vastajaid on ka väljaspool
TLÜ-d, siis tuleks see seade maha võtta.
3. Lisaks saab peale panna piirangu, et iga
vastaja saab vastata 1 korra - st siis sunnitakse
vastajat igal juhul sisse logima!
4. Võimalik on lubada vastajal oma tulemust
peale ära saatmist parandada ning näha
kokkuvõtteid.

Vahelehel “Presentation” tuleb vaadata üle järgmised seaded:

1. Pikema testi v küsimustiku puhul saab näidata
õppijale edenemisriba - palju veel teha on.
2. Küsimuste järjekorda saab muuta.
3. Kui vastaja peab saama mitmel korral vastata,
nt on vorm mõeldud mingite andmete
kogumiseks, siis saab peale andmete ära
saatmist lisada lingi, kust kaudu saab andmeid
jälle sisestama hakata.
4. Vastajale saab lisada sõnumi, mida ta näeb
peale vormi täitmist-saatmist.

NB! Salvesta seaded!
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Küsimustele õigete vastuste ning punktiskoori lisamine
Kui vorm on testiks muudetud, siis tuleb küsimuste vaates sisestada õiged vastused ja punktiskoorid. Selleks tuleb
klikkida konkreetsel küsimusel, kus on nüüd näha kiri “Answer key”:

Seejärel avaneb vaade, kus märgin õige vastuse (tähistatud rohelisega) ning lisan punktid:

16
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Vormi kujundamine ja eelvaade
Vormi koostamise vaates on üleval riba peal ikoonid, millele klikkides saab vormi kujundada (1), vorm eelvaadet
vaadata, st milline näeb vorm välja vastaja vaates (2) ning liigutada vormi oma Drive’l ühest kaustast teise (3).

Kujundamiseks on järgmised võimalused:

1.
2.
3.
4.

Lisada päise taustaks oma pilt
Valida teema värvi
Valida nn taustavärvi
Muuta kirjastiili
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Vormi jagamine-saatmine
Kui vorm on loodud, siis selle levitamiseks on mitmeid võimalusi, selleks tuleb klikkida “Send”:

Avanenud vaates saab vormi levitada:

1. E-kirja teel, mida saab siit samast vaatest saata
2. Kopeerides lingi
3. Kopeerides embed koodi nt oma veebilehele,
õpihaldussüsteemi vm.
4. Lisaks on võimalik siit lisada kaastöötajad, kes
saavad vormi toimetada, muuta.

Lingi abil jagamine on tõenäoliselt kõige levinum viis, vaates tuleb lihtsalt link kopeerida vajutades nupul “Copy”:

Soovi korral saab linki lühendada klikkides kastis “Shorten URL”.
Nüüd saab lingi lisada e-kirja, õpihaldussüsteemi, mõnele veebilehele vms.
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Vastused ja hindamine
Vormi/testi vastuseid näeb siin:

Esimeses vaates näen tulemuste kokkuvõtet ning saan:

1. Tulemused avada eraldi dokumendis Google arvutustabelina
2. Laadida tulemused alla csv-failina, saada teateid uute vastuste kohta
3. Sulgeda vormi vastajatele
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Kokkuvõtvas vaates näen veel küsimust/küsimusi, millele vastamisel kõige rohkem eksiti:

Ning saan ülevaate kes ja mis tulemusega ning millal on testi teinud:
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Küsimuse vaates näen ühe küsimuse kaupa vastuseid, kes kuidas vastas ning saan tagasisidet anda:
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Vaates “Individual” näen ühe vastaja kaupa kogu tema testi:

Saan lisada personaalse tagasiside: “Add individual feedback”.
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Kui tulemus on üle vaadatud ja hinnatud, siis saadan õppijale tulemuse / punktiskoori vajutades nuppu “Release score”
ja seejärel:

23

Juhend: Google Forms e vormid
TLÜ e-õppe keskus, aprill 2020

Vormi loomine kasutades Google Classroom’i
Google vormi kasutamisel kombineeritult Google Classroom’iga on eeliseks võimalus ajastada testi avaldamist ning
võimalus lisada testile tähtaeg koos kellaajaga.
Google Classroom’i juhend
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