
Õpimapi	ehk	e-portfoolio	loomine	google	sites	keskkonnas	
 
 
Õpimapi loomise protsess 

I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid 
materjale: klassitööd, kodutööd, esseed, rühmatööd jm. Loodud tööd tuleb salvestada, 
trükkida PDF-printeriga või skaneerida PDF-vormingusse ja laadida üles oma 
google.drive keskkonda. Vt käesoleva juhendi p 18. Parem oleks selleks luua 
google.drive keskkonda eraldi kaust. Näiteks nimega Õpimapp või Õppetööd. 
Koostöös õpetajaga ja lähtudes õppetöö rakenduskava nõuetest valib õppija tööd, mida 
õpimapis kajastada. 

II. Õppetöö käigus loodud materjalide loomise protsessi, tulemusi ja enda arengut 
analüüsib ja esitleb õppija oma elektroonilises õpimapis, mille õpilane loob 
veebisaidina google.sites keskkonnas. Õpimapi loomise tehnoloogilist protsessi 
kajastab järgnev juhend. 

III. Teema õpetaja lisab teema läbimise järel õppija õpimappi kommentaarina oma 
hinnangu. 
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I Saidi loomine 

1. Mine aadressile https://sites.google.com/ ja logi sisse kooli kontoga. 

2. Kui varem pole saite tehtud, on pilt selline. Kui mõni sait on juba olemas, on sellel lehel 
nende loetelu. Igal juhul alusta uue saidi loomist klõpsuga nupul CREATE. 
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3. Sisesta saidi nimi järgmises aknas kasti Name your site: – võib olla näiteks Maria 
õpimapp. Saidi aadress Site location luuakse automaatselt. Aadressis võib kasutada ainult 
täppideta tähti ja numbreid ja seetõttu asendatakse aadressis täpitähed ja tühikud teiste 
sümbolitega. Aadressi võib ka ise valida, kasutades täppideta tähti ja tühiku asemel 
sidekriipsu. 
Edasi vali saidile mall: klõpsa lingil Browse the gallery for more, 
vali TMK õpimapp ja klõpsa nuppu Select 

 
 
Võib, kuid pole vajalik, valida ka teisi malle:  Schools & Education ja  
edasi e-portfoolio mall (näites E-Portfolio Template)] 

 

4. Saidile võib (pole vajalik) valida ka teise kujunduse. Selleks klõpsa nupul Select a theme 
ja vali kujundus. Õpimapi kujundus võiks olla tagasihoidlik ja soliidne. (Näiteks Tiles) 
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5. Juhul, kui veebisaidi aadress pole vaba, kuvatakse veateade: This location is already used by 

another site. Please pick a new location. Saidi aadress tuleb siis muuta. NB! Saidi aadressis võib 
kasutada ainult täppideta tähti ja numbreid. Lõpuks klõpsa nupul CREATE SITE.  

  



 4/12 

6. Saidi jagamine. Google loob saidi, mis on esialgu tühi. Klõpsa nupul Share. 

 
Loomise järel on kõik saidid vaikimisi avalikud ja veebis leitavad. Saidi loomise ajal 
oleks mõistlik juurdepääsu piirata ja teha sait kättesaadavaks ainult oma õpetajatele, aga 
ka sõpradele ja kaasõppijatele. Hiljem on võimalik saiti ka avalikustada või teha 
kättesaadavaks lingiga. Siit leiab lingi saatmiseks õpetajatele. Juurdepääsu piiramiseks 
klõpsa lingile Change...  

 

7. Vali Specific people ja klõpsa Save.  

 
 
Soovi korral tuleb saidi taasavalikustamiseks siit valida Public on the web. 



 5/12 

8.  Määra inimesed, kellel on õigus Sinu saiti näha või muuta – sisesta e-posti aadressid kasti 
Invite peole: Võid anda juurdepääsu igale õpetajale eraldi (nt heikki@tmk.edu.ee), kuid 
mugavam on teha seda korraga kõigile õpetajatele (opetajad@tmk.edu.ee). Õpetajatele 
tuleb anda ka muutmisõigus (Can edit). Õpetajatele jagamisel eemalda kindlasti märge 

ruudust Notify people via e-mail  – muidu läheb teade kõigile õpetajatele. Saada oma 
veebisaidi aadress arvutiõpetajale, kes teeb selle intranetis õpetajatele kättesaadavaks. 
Neile õpetajatele, keda kutsud veel kaasa oma õpimappi looma, saada link, vt juhendi 
punkti 6. Klõpsa OK ja vasta küsimusele OK.  
Tagasi õpimappi pääsed klõpsates saidi nimega lingile (näites < Mari Mägi õpimapp). 

 

II Saidi sisu loomine 

9.  Saidile sisu loomiseks, tuleb selle lehti muuta. Klõpsa nupul Edit või vajuta klahvi E. 
Sisened muutmisrežiimi, milles saad lisada ja vormindada teksti ning muid objekte 
(pildid, lingid, kalender, video, dokument veebist jpm). 
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10. Põhilised teksti vormindusvahendid on analoogiliselt tekstiredaktoritega (Word, Writer) 
kättesaadavad  nupuribalt: 

 
Osa vormindusvõtteid (sh pealkirjalaadid, mis võimaldavad koostada sisukorda) on 
kättesaadavad menüüst Format.  

 

11. Muude objektide lisamine. 

a. Lingi lisamine oma google.drive kaustas olevale failile. Vajadusel viidata oma google 
draivis olevale failile tee nii: 

o Sisesta õpimappi vajalik tekst. Näites: Suureks abiks oli mulle kasutusjuhend. 
Sõnale Kasutusjuhend teeme lingi failile, mis asub Sinu google draivis. 

o Ava teises aknas/lehel oma google draiv ja selles olev fail vaatamiseks. 

 

o Avatud faili puhul on aadressiribal on tema veebiaadress. Kopeeri see <Ctrl-C>. 

 

o Mine tagasi õpimapi lehele. Vali tekst, millele tahad linki luua.  

 

o Klõpsa nupuribal lingi lisamise nupul või vali <Ctrl-K>.   
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o Vali Web address ja kleebi reale Link to this URL: varem kopeeritud aadress 
<Ctrl-V>. Märgista Open this link in a new window ja klõpsa OK. 

 
 

b. Pildi lisamine veebist. Ava lisatav pilt esmalt teises aknas või sakil, klõpsa 
aadressiribal ja kopeeri aadress (Ctrl-C). Võõra pildi kasutamisel tuleb arvestada 
autoriõigustega. 
Vali menüüst Insert – Image 

 
Vali Web address (URL) ja seejärel kleebi teisest aknast kopeeritud link reale Image 
URL <Ctrl-V>. Lisa ka sobiv Alt tekst ja klõpsa OK. 

 
Koos pildiga või hiljem pildil klõpsates avaneb nupuriba, mille nuppudega saab muuta 
pildi paigutust ja suurust või hoopis pilti eemaldada. 

 



 8/12 

c. Pildi lisamine oma Google Drive kaustast. Ava teises Vali menüüst Insert – Drive 
Image. Otsi üles pilt ja klõpsa Select. NB! Pilt peab olema eelnevalt jagatud igaühega, 
kellel on link. Kuidas seda teha vaata juhendi punktist 18 lk 12. 

 

d. Pildi üleslaadimine saiti ja lisamine lehele. NB! Parem on panna pilt oma google 
draivi ja lisada nii nagu selle juhendi eelmises alapunktis selgitatud.  
Üleslaaditav pilt peab olema esmalt vähendatud (suurem külg mitte üle 800 px) ja 
pakitud (jpg suhtarv mitte üle 85 ja png suhtarv mitte alla 7). IrfanView programmi 
kasutades ava fail ja vali: <Ctrl-R> - vali uus suurus valikutest - DPI: sisesta 72 ja 
Sobib(OK). Salvesta fail. 
Pildi lisamiseks vali muutmisrežiimis: Insert – Image – Upload image (oota kuni pilt 
üles laetakse) – klõpsa pildil – lisa Alt tekst – klõpsa OK 
Vajadusel muuda pildi suurust ja joondust pildi all olevate nuppudega ning klõpsa 
väljaspool pilti. Vaata käesoleva juhendi alapunkt b. 
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III Saidi lehtede muutmine 

12. Lehe lisamine olemasoleva kopeerimisega. Kui õpilane valib valikmooduleid võib 
tekkida vajadus lehtede lisamiseks. Sel juhul vali viimase mooduli kopeeritav leht juba 
enne selle muutmist/täitmist ja kliki nuppu Open More Actions menu (m) ja seejärel 
Copy page. Lihtsaim on valida klaviatuuril Shift-C. 

      
 
Sisesta kasti Name your page uue lehe nimi.  

 
Et veebiaadressides ei saa kasutada täpitähti, pakub google failinimedeks mitmesuguseid 
asendusi (näiteks: tühik -> sidekriips, arhiivitöö -> arhiivitoeoe).  
Klõpsates lingil change URL saame valida ise parema ja lühema failinime. Selles aknas saame ka valida 
kas leht jääb tipptaseme leheks või kopeeritava lehe alamleheks (Put page at the top level või Put page 
under ...). Valiku Choose a different location kaudu saab ka loodavat lehte seada mõne teise lehe 
alamleheks. Sisesta uus, parem failinimi ja klõpsa SAVE.  
Klõpsa COPY ja seejärel SAVE. 

13. Uue lehe lisamine menüüsse. Loodud uut lehte esialgu menüüs näha ei ole. Klõpsa Open 

More Actions menu (m) menüüst Edit site layout või klaviatuurilt Shift-L  
ja klõpsa navigatsiooni nupuribal. 

 
 

Sellest aknast on näha, et lisatud lehte menüüs ei ole. Klõpsa linki Add page. 
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Järgnevast aknast vali lisatav leht ja klõpsa OK ja OK. 
 
Nüüd tekib näidatavate lehtede loetelusse ka lisatud leht. Vajadusel saab lehti noolekestel 
klõpsates nihutada . Lõpuks klõpsa nuppe OK ja Close. 
14. Lehe kustutamine 

Lehe kustutamiseks vali kustutatav leht ja kliki nuppu Open More Actions menu (m) või 
vajuta klaviatuuril klahvi m. 

 

Leht on nüüd kustutatud, kuid ta tuleb eemaldada ka menüüribast. Selleks vali Open More 

Actions menu (m) menüüst Edit site layout või klaviatuurilt Shift-L ja klõpsa navigatsiooni 
nupuribal.  

 
Avanevas dialoogiaknas on näha, et kustutatud lehte enam pole. Klõpsa nupul OK ja 
kustutatud leht kaob ka navigatsiooniribalt. Lõpuks klõpsa veel nupul Close. 
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15. Kommenteerimise lubamine ja keelamine. Igal lehel saab lubada ja keelata 
kommenteerimist (Comments). Kommenteerida saab ainult sisse loginud kasutaja. Vali 
Open more actions menu või vajuta (m) ja seejärel Page settings (u). Tee valik: (linnuke 
Allow comments lubab sellel lehel kommentaare) ja klõpsa SAVE. 

 
 

IV Sisukorra lisamine lehele 

16. Sisukorra lisamine lehele. Pikemate lehtede puhul on lehel liikumiseks kasulik lisada 
selle algusesse sisukord. Sisukorra loomine toimub analoogiliselt tekstiredaktoriga kahes 
etapis: 
 - Sisukorda lisatavad pealkirjad vormistada laadidega Heading 2, Heading 3 

 
 - Lisada lehele soovitud kohta sisukord. (NB! redigeerimisrežiimis pole sisukorda näha!)  

 
 

17. Saidi kustutamine on võimalik, kuid tuleb arvestada, et siis on kogu töö kadunud. 
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V Materjalide lisamine Google draivi 

18. Google draivi failide jagamine. Õpimappi lisatavate materjalide jaoks peaks olema 
õpilasel Google draivis eraldi kaust, näiteks nimega õpimapp. See kaust tuleb jagada 
igaühele lingiga: 

      
 
Sellega on jagatud sarnaselt kõik kaustas olevad failid. 
 
Laadi fail üles oma draivi: selleks ava veebilehitsejas kaust Õpimapp ja kõrval teises 
aknas Windows Exploreris kaust, kus üleslaaditav fail asub. Nüüd vea fail hiirega draivi 
kausta veebilehitseja aknas. 

Kui kaust on jagatud, siis iga uue faili lisamisel kausta küsitakse üle, kas soovid lisaks 
üleslaadimisele jagada seda faili – vasta Laadi üles ja jaga. 

 

 
 
 


