Juhend e-koolituskeskkonna
kasutamiseks
AVALEHE KIRJELDUS
Sisenedes e-koolituskeskkonda, avaneb Teile pealeht, mis on üles ehitatud järgmiselt:
1) Lehekülje keskel näete „E-loengute rubriike“, mille alla on paigutatud erinevad eloengud. Iga rubriigi taga olev number tähistab loengute arvu. Vajutades
huvipakkuvale rubriigi lingile, avaneb tutvustav info e-loengute kohta. Iga e-loengu
kuulamiseks tuleb sellele esmalt registreeruda e-õppe administraatori kaudu aadressil
evelin.leego@eestiapteek.ee.
2) Vasakul asetseb menüü paneel aktiivsete linkidega.
Vajutades „Õpikeskkonna leheküljed“ lingile
avanevad Teile Kalender ning Juhendid.
Valides Kalendri saate vaadata lähenevaid
sündmusi. Juhendite alt leiate erinevaid juhendeid
e-õppe ning e-tunnistuste kohta.
„Minu e-loengud“ alt leiate need e-loengud, mis on
Teile administraatori poolt vaatamiseks avatud.
Valides lühipealkirja, avanebki Teile e-loengu sisu,
kus
saate
esmalt
tutvuda
lektorite
lühibiograafiatega, loengumaterjalide lingile vajutades saate soovi korral alla laadida
ja välja printida slaidimaterjalid.
Vajutades „Kõik e-loengud“ lingile, avanevad teemade valdkonnad ehk rubriigid,
millele omakorda vajutades loengute lühipealkirjad. Valides huvipakkuva e-loengu,
millele Te veel registreeritud pole, näete Te tutvustavat infot, mille all on teade:
Sellele e-loengule registreerumiseks pöörduge palun administraatori poole e-maili
teel: evelin.leego@eestiapteek.ee.
3) Lehekülje üleval paremas nurgas on Teie konto detailid.
Vajutades enda nimele avaneb rippmenüü.
„Minu e-loengud“ alt näete kogu nimekirja, millised e-loengud
on Teile avatud. Vajutades vastava e-loengu pealkirjale, avaneb
loengu sisu, kust saategi videoloengut kuulama hakata.
Vajutades „Kasutaja andmed“, näete töökoha andmeid, enda eloengute nimekirja ja e-õppekeskkonna külastuse infot.
Valides rippmenüüst „Hinded“, näete Te enda e-loengute
nimekirja ning iga pealkirja taga hinnet- tulemuse % (Täheline

hinne). Juhul, kui hinde asemel on kriips (-), siis tähendab see, et Te pole veel antud eloengut lõpetanud ehk testi sooritanud.
Valides rippmenüüst „Seaded“, saate Te muuta enda salasõna. See peab olema
vähemalt 5 märki, millest 1 peab kindlasti olema number.
Vajutades „Välju“ lahkute e-õppekeskkonnast. NB! Turvaliseks väljumiseks eõppekeskkonnast kasutage kindlasti seda teed.
Märkide tähendused:
Tähistab e-koolituskeskkonna pealehekülge, millele vajutades saate alati avalehele
tagasi.
Tähistab e-loengut.
Videoloengu lõiku iseloomustav tähis, mille lingile vajutades saate e-loengut vaatama
hakata.
Videolingi taga asetsevad kastikesed. Kui kastikeses on märgitud „linnuke“, siis tähistab see,
et antud videolõiku on vaadatud.
Kui linnuke puudub kastikesest, siis pole Te veel antud videolõigu vaatamist alustanud.
Testi link, mis ilmub nähtavale alles siis, kui Teil on ära vaadatud kõik e-loengu kohta
käivad videolõigud.

Kõik nimetused on aktiivsed lingid, mis viivad vastavatele kodulehekülgedele. Menüü lõpust
saate aga valida e-õppekeskkonna keeli 3 erineva vahel: eesti, inglise ja vene keel.
E-LOENGUTE VAATAMINE
Valige „Minu e-loengud“ alt endale meelepärane e-loeng, vajutades e-loengu pealkirjale.
Seejärel avaneb Teile uus lehekülg lektori(te) lühibiograafia(te) tutvustusega. „E-loengu
materjalide“ alt leiate slaidimaterjalid, mille saate endale arvutisse alla laadida ja välja
printida ning ka videomaterjalide lingid, millele vajutades saategi alustada vaatamist.
(Nipp! Kui Te soovite, et video avaneks uues interneti aknas, viige hiire kursor video lingi kohale ning
vajutage hiire parempoolsele klahvile ja valige „Open in new Tab“ (Ava uuel vahekaardil) või „Open in
new Window“ (Ava uues aknas). Seda saab kasutada kõikide linkide korral.)

Video vaatamine
Vajutades video lingile
avaneb koolitusmaterjal, mis mõne e-loengu korral hakkab
automaatselt mängima ning mõne e-loengu korral tuleb käivitamiseks klõpsata videoaknal.

Lisafunktsioonid:






Funktsioon nimega „zoom“
muudab video ja slaidide akna
suurust, kui lohistate hiirega kolmnurga märki vasakule või paremale. Selline
lisafunktsioon võimaldab Teil vastavalt oma äranägemise järgi tõsta esile ühte või teist
pilti.
Liikudes hiire kursoriga videoaknale ilmub nähtavale videoplayer’i paneel, mis näitab
kogu video kestvust ning hetkel vaadatud aega. Paneelil tasub tähele panna ka
ettelaadimise joont, mis liigub veidi kiiremini kui mängimiseks kulunud aja joon (sõltub
interneti kiirusest). Ettelaetud aja piires on Teil soovi korral võimalik „hüpata“ ühelt
slaidilt teisele.
Kui Te soovite video vaatamise ajal mõnda eelnevat slaidi veelkord üle vaadata, siis
selleks on 2 võimalust:
 Valides „Pealkirjad“ või „Slaidid“ lahtrist soovitud slaidi, saate videot uuesti
vaadata antud hetkest.
NB! Nii saate korduvalt liikuda ühelt slaidilt teisele, kuid ettelaetud aja piires!
 Klõpsates videoplayer’i paneelil ajateljel soovitud kohta, saate samuti liikuda
videos vastavalt soovile.

(Nipp! Kui olete ära vaadanud kõik videolõigud, siis selleks, et avaneks TESTi küsimuste link, vajutage
korraks internetiaknal „Värskenda“
nuppu.)

NB! Küsimuste tekkimise korral saate ühendust võtta Koolituskeskuse projektijuhiga
allolevatel kontaktidel:
Liisi Grünbaum
Eesti Apteekide Ühendus
Koolituskeskuse projektijuht
koolitus@eestiapteek.ee
tel. 7 371 693
http://ekoolitus.cito.ee

