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Hea digitöötubade huviline! 

Meil on suur rõõm, et sõnum vabaühenduste digitöötubadest on Sinuni jõudnud ning oled valmis aktiivselt 

uusi oskusi õppima! 

Digitöötubasid veebiseminarina saab jälgida mugavalt seminarikeskuses (mis enamasti paikneb Tallinnas 

Tammsaare ärikeskuses, oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas, kui koolituse ajal on 

käepärast: 

• töökorras süle- või lauaarvuti (kuulamiseks ja jälgimiseks sobib ka nutiseade) 

• püsiv internetiühendus (andmeside või stabiilne Wifi leviala) 

• mugavamaks kuulamiseks kõrvaklapid (või töökorras arvutikõlarid, kui viibid rahuliku taustaga 

paigas) ning heli arvutis summutamata (Mute Off) 

• valmisolek aktiivselt osaleda ehk paralleelselt oma arvutis kohe kõike ise ka järele proovida! 

Videokaamera ja mikrofon on soovitav veebiseminari ajaks välja lülitada. Küsimusi ja tagasisidet saab 

kirjutada hoopis messengeri tüüpi ekraaniaknas. 

Lisainfo projektist, koolitusteemad ja ajakava: www.heakodanik.ee/digivoimekus 

 

Näpunäiteid osalejale, et GoToTraining veebikeskkonda mugavamalt kasutada 

Järgnevatel lehekülgedel leiad näpunäiteid, kuidas veebiseminariks valmistuda,  ning aktiivselt kaasa lüüa. 

Juhendit võid lugeda nii algusest lõpuni kui ka silmitsedes vaid seda teemat, milles parajasti abi vaja. 
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Registreerumisest osalemiseni: 

Koolitusele registreerumiseks klõpsa lehel www.heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava huvi pakkuva koolituse 

pealkirjal: 

 

 

Avanenud aknas täida registreerumisankeet. Andmete kinnitamiseks vajuta ankeedi lõpus nupule 

„Register“: 
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Meiliaadressile, mille ankeedi sisestasid, ilmub kinnitus, et oled koolitusele registreerunud:  

 

 

 

 

Lisameeldetuletused, et oled registreerunud, saabuvad ka 1 päev ja 1 tund enne veebiseminari algust: 
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Enne veebiseminari algust 

Kui koolitaja soovib jagada materjale, saad nendega tutvuda päev enne veebiseminari. Soovi korral saad 

need ka alla laadida ja printida. Viite leiad lisameeldetuletuskirjast: 

 

 

 

Enne veebiseminari algust kontrolli ka, kas Su arvuti on valmis ülekandeks. Viited leiad 

meeldetuletuskirjast, mis laekus e-postkasti: 
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Samuti testi enne veebiseminari algust ühendust (u 15-10min enne töötoa algusaega) 

 

Kui ühenduse kontrollimisel ilmub veateade, kontrolli, kas oled andmesideühenduses või vali stabiilsema 

WiFi-ga leviala või kontrolli, kas arvutil on kõik süsteemiuuendused tehtud 

  

 

Kui ekraanile ilmud teade, et kõik on korras, oled valmis veebiseminarikeskkonda sisenema 
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Osale! 

Meeldetuletuskirjast leiad viite „Join“, et seminarikeskkonda siseneda: 

 

Oota hetk, kuni GoToTraining veebiseminarikeskus üles laeb…. 

Kui Sa pole GoToTraining keskkonda varem kasutanud, lae rakendus alla, vajutades avanenud veebilehe 

allservas Run 
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Oledki jõudnud digitöötuppa! 

Digitöötuba toimub GoToTraining veebikeskkonnas! 

Ekraanipilti saad kohandada, et oleks mugav jälgida ja kaasa teha: 

Paremal, ekraani ülanurgas saad valid, kas aken sõnumite lugemiseks ja saatmiseks koolituse ajal on 

kuvatud („Show Control Panel“) või peidetud. 

 

Kui soovid koolitajale küsimuse esitada, saad selle kirjutada nn juturuumi ehk „Chat Box´i. Samas aknas 

ilmuvad ka tähelepanekud, mida osalejatele saadab koolituse ajal moderaator 
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Saad muuta ka koolitaja-akna paigutust ekraanil, klõpsates ekraanil märget Webcam. 

Top – üleval, slaidide kohal, Left - vasakul, Bottom – all, Right – paremal 

 

 

 

Kui vahepeal suundud teise keskkonda midagi katsetama, siis tagasi koolituskeskkonda saad pöörduda, kui 

klõpsad menüüribal arvuti alumises servas koolituskeskkonna ikooni: 
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Soovi korral saad kõik aknad (koolituskeskkond, veebibrauser, chatbox) ekraanil korraga avatuna hoida. 

Selleks tee aknad „väikeseks“ (ruuduke ülemisel menüüribal). Akende servas saad nooltega näidatud 

suundades aknaid suuremaks ja väiksemaks kohandada: 

 

 

 

Kui ülekanne on lõppenud, sulge veebiseminari keskkond, klõpsates hiirega nupul „Close“ 
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Tagasiside ja rahulolu koolitusega 

Pärast koolitust palun anna tagasisidet, kuidas meil korralduspoolel läks.  

 

Ka väärt mõtted muudel teemadel, nt milliseid koolitusi edaspidi soovid, on teretulnud! Tagasiside 

kinnitamiseks klõpsa väljal „submit“ 

 

Tagasiside on saadetud. Aitäh ja kohtumiseni järgmises digitöötoas! 

 


