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Kursuse nimetus Personaalse õpikeskkonna haldamine: veebilaua 

ehk lingikogu loomine Symbaloo’s 

Sihtgrupp Üldhariduskooli õpilased (4.- 12. klass), õpetajad, 

juhtkond 

Õpiväljundid  

Õpiväljundi omandamise osakaal lõpphindest 

1. Konto loomine: (10%) 

Kursusel osaleja: 

 loob keskkonda isikliku kasutajakonto või 

kasutab sisenemisel Google või FB kontot; 

 võrdleb võimalusi kasutajakontoga või ilma 

kasutajakontota keskkonna kasutamiseks  ; 

2. Teemalehtede loomine: (75%) 

 lisab ühe tühja teemalehe ja pealkirjastab 

selle; 

 lisab ikooni lingiga veebiaadressile, mis 

avaneb uues browseriaknas; 

 lisab ikooni vistutatava lingiga Symbaloo 

keskkonda; 

 lisab ühe lingi otsingusüsteemile või RSS 

voole;  

 kustutab mittevajalikud teemalehed 

veebilaudadelt; 

3. Kujundamine: (5%) 

 kujundab veebilaua tausta, kasutades 

Options / Change wallpaper tööriista, 

kasutades ühel teemalehel keskkonna poolt 

pakutud tausta; teise teemalehe 

kujundamiseks laeb alla taustapildi oma 

arvutist; 

 korrastab oma kasutajaprofiili ja konto 

seadeid või oskab demonstreerida , kus 

andmeid muuta; 

4. Jagamine (10%) 

 vistutab veebilaua oma blogisse või 

kodulehele; 

 jagab üht teemalehte kaasõppijatega; 

 jagab üht lisatud linki/ikooni kaasõppijatega; 

 jagab veebilauda koolitajaga ettenähtud 

tähtajaks, enda poolt valitud viisil. 

Hindamine Mitteeristav. 

Kursus loetakse arvestatuks, kui töö on esitatud 

ettenähtud tähtajaks ja täidetud on järgmised 

kriteeriumi:d 
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 osaleja on loonud keskkonda isikliku 

kasutajakonto; 

 osaleja on lisanud lingikogusse vähemalt 2 

uut pealkirjastatud teemalehte; 

 osaleja on lisanud teemalehtedele ikoonid 

linkidega veebiaadressile, vistutatud koodile, 

otsingusüsteemile;  

 osaleja on kujundanud lingikogu tausta; 

 osaleja on jaganud üht teemalehte 

kaasõppuritega enda poolt valitud viisil; 

 osaleja on vistutanud lingikogu oma blogisse. 

 

Materjalid ja tegevused Auditooriumis Koolitaja töövahendi demonstratsioon 

kontakttunnis.  

Osalejate praktiline individuaalne töö 

paralleelselt demonstratsiooniga. 

 Iseseisvalt Koolitaja videojuhendi vaatamine e-õppe 

keskkonnas. 

Osalejate iseseisev mitteauditoorne töö 

veebilaua töövahendi täiustamiseks ja 

jagamiseks. 

Õppimisele kuluv aeg Auditooriumis 1 tund kontakttund (45 minutit)  

 Iseseisvalt 1 tund (60 minutit) individuaalset tööd 

Materjali jaotumine õppetükkide, nädalate 

jne kaupa 

Kontakttunnis osalejad kasutavad ilma 

kasutajakontota töövahendi versiooni ja 

katsetavad keskkonda paralleelselt juhendaja 

demonstratsiooniga.  

Iseseisva tööna loovad osalejad kasutajakonto ja 

loovad veebilaua, kujundavad ja kohandavad 

seda lähtuvalt praktilistest vajadustest ja esitavad 

oma töö koolitajale ettenähtud tähtajaks. 

Tagasiside andmise 

moodus 

Individuaalne Kaasõppurite ja koolitaja kirjalik tagasiside e-

õppe keskkonnas. 

 


