
Prolearning tööriista kasutusjuhend 

 

1. Konto loomine 

Mine aadressile: http://prolearning.realto.ch 

 

Jõuad avalehele, kus saad valida keele (inglise, eesti) ja teha kasutajakonto (klikkides punasel ruudul 

‘Olen õpetaja’): 

 

Kasutajakonto loomisel vali rolliks ja ka ametiks Õpetaja/teachers ning kool (valikust) 

 

Nõustu kasutuslepinguga ja saadki luua konto.  

 

http://prolearning.realto.ch/


Edaspidi saad siseneda oma e-maili aadressi ja salasõnaga (mille saad luua esimesel kasutuskorral).  

 

2. Küsimuste ja küsimustiku koostamine 

Oma küsimuste loomiseks (ja muutmiseks) vali esilehe ülevalt paremast nurgast (kolme kriipsu 

juurest) Student experience/õpilase kogemus: 

 

Avaneb küsimuste loetelu. Siit saab edaspidi valida küsimusi oma küsimustikku. Samuti lisada 

küsimusi vastavalt oma soovile. 

Uue küsimuse loomiseks kliki märgil + 

 

 

Avaneb kast viie väljaga, kuhu saab küsimuse sisestada (korda protseduuri iga küsimusega).  



 

Ikooniks (icon) saad valida pildi (rippmenüüst) 

lühinemeks (shortname) soovitan panna tähekombinatsiooni, mille järgi edaspidi kõik omaloodud 

küsimused üles leaid (sest nad lähevad tähestikulises järjekorras kõikide teiste küsimustega segiläbi 

küsimuste panka) 

Kolmandasse ritta tuleb küsimus (prompt). NB! Õpilane saab küsimusele vastata ainult kahte moodi: 

jah/ei või % - seega küsimus peaks seda arvestama. 

Kirjeldus (description) on vabatahtlik (kui soovid küsimust selgitada või näidet tuua) 

Viimasena vali küsimuse tüüp (binaarne või skaala) ja salvesta küsimus (all sinine nupp) 

Edaspidi saad oma küsimust ka muuta (klõpsates küsimuse taga oleva pliiatsi peal)  

 

 

Ekraanil on näha küsimuse kohta valitud ikoon, lühend (mille järgi küsimused reastatakse), küsimus 

ise ja küsimuse tüüp. 



Kui oled kõik vajalikud küsimused koostanud (5-6 tk), siis saab asuda küsimustiku kokkupanemise 

juurde. Selleks mine menüüs valikusse PROFIIL.  

 

Avaneb uus leht küsimustega, mille seast saad valida ennast huvitavad 

küsimused (tee linnuke kasti sisse) ja salvesta (keri lehekülje lõppu ja vajuta 

linnukesega kasti peal). 

 

Nüüd on küsimustik koostatud ning saame selle suunata teatud grupile või klassile. Selleks tuleb 

minna esilehele (vajutades värvilisel ikoonil lehe ülemises vasakus nurgas).  

 

 

 

v 



Siit näed olemasolevaid (avatud) küsimustikke ja saad luuu uusi (vajuta plussile).  

Avaneb uus aken Sinu poolt valitud küsimustega. Anna sellele nimi (lühikirjeldus), mille järgi õpilastel 

oleks lihtne seda leida (õpilane näeb oma vaates kõikide koolide kõiki avatud küsimustikke ja peab 

suutma õige valida). Soovitan kasutada kooli nime või lühendit pealkirja sees.  

NB! Sulle kuvatakse siin ainult need küsimused, mille küsimustiku jaoks eelnevalt valisid. 

 

 



Küsimustik ilmub esilehele. 

NB! Küsimustik on aktiivne (õpilastele nähtav) mõni päev, seega väga palju varem ei maks seda ette 

valmistada. Soovitav on lasta õpilastel vastata tunnis (kaks minutit tunni lõpus, kasutades 

nutitelefone – vajalik internet!) 

 

3. Küsimustik õpilaste vaates 

Õpilased lähevad aadressile: http://prolearning.realto.ch 

 

Ja valivad sisenemise õpilasena (neil ei ole vaja kontot luua, nende vastused on anonüümsed). Nüüd 

on kõige olulisem, et õpilane valiks ÕIGE KÜSIMUSTIKU, sest siin avanevad kõikide koolide ja ainete 

erinevad aktiivsed küsimustikud. 

 

http://prolearning.realto.ch/


Avaneb küsimustik õpilase vaates: 

 

 

Õpilasel kulub vastamiseks vaid mõni minut (jah/ei vastus ning skaala). 

Õpetaja näeb ainult õpilaste kollektiivset vastus (keskmist tulemust), kuid eelnevalt peab ta 

ennustama, milliseks see keskmine vastus võiks kujuneda (oma sisetunde põhjal). 

 

4. Õpetaja analüüsi vaade  

Oma küsitluse vastuste nägemiseks peab õpetaja esmalt välja pakkuma ka oma eeldatava nägemuse 

(oodatav õpilaste keskmine vastus): 

 



Salvestamiseks vajuta kindlasti all paremas nurgas olevale linnukesele. 

Ilmunud kasti on võimalik lisada kommentaarid tunni kohta (teema või lühikirejeldus, et hiljem oleks 

lihtsam meenutada). 

Nüüd on võimalik küsimustiku tulemusi vaadata: 

 

Sinised tulbad näitavad õpilaste vastuseid ja oranž joon Sinu ennustust. Libistades kursori sinisele 

tulbale avaneb ka küsimuse (sõnastus): 

 



Edaspidi on võimalik kõiki küsimustikke (suletud sessioonid) vaadata sisukorras (keri esilehe lõppu): 

 

 

Teised graafikud sellel lehel näitavad kõikide individuaalsete küsimuste arengut (kui täpselt oled 

osanud keskmist vastust ette aimata ning kas õpilaste vastustes ilmneb muutusi). 

 

Sinine – õpilaste vastused; oranž – õpetaja ennustus 

 

Head kasutamist ja analüüsimist! 


