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Zaption - muuda oma videod interaktiivseks
Zaption võimaldab muuta õppetöös kasutatavad videod interkatiivseks. Õpetajad
saavad kiiresti lisada olemasolevatele videotele pilte, teksti ja kontrollküsimusi.
Zaption's Analytics abil on võimalik saada vahetut tagasisidet selle kohta, kuidas
õppijad on küsimustele vastanud
Zaption nõuab kiiret internetiühendust ja töötab kõikides uuemates brauserites nii süle-,
laua- kui tahvelarvutis. Soovitav on kasutada Google Chrome või Mozilla Firefox’i.
Zaption´i võib kasutada nii tunnis kui ka iseseisva tööna.
Zaption video õppetunnid ei nõua õppijalt kasutajanime loomist. Kui tunni link on
jagatud õpilastele, võivad nad lihtsalt sisestada oma nime või mõne muu kordumatu
tunnuse enne kui vaatamist alustavad.
Tasuta konto puhul saab:
● vaadata niipalju videoloenguid kui soovite
● luua kuni 6 elemendiga videoloenguid
● jagada loenguid sõprade ja õpilastega
● vaadata tulemusi
● Zaption Gallery´st kopeerida ja muuta videosid

1. Alustamine
Et keskkonda kasutada, pead minema lehele http://www.zaption.com ja logima sisse
sobival viisil ( Facebook, Google, Edmondo või
e-mail).
Esmakordsel kasutamisel tuleb täita ka ankeet.

1.1. Zaption menüü

Kutsudes uue liikme, saad 2 kuuks Zaption Pro kasutajaks.
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2. Uue tunni loomine
Sul on võimalus valida, kas teed uue tunni või otsid teiste loodud tunde, kopeerid
endale ja muudad neid vastavalt vajadusele.

Uue tunni loomiseks tuleb kõigepealt üles laadida
video. Vajaliku video võid otsida internetist kasutades
märksõna või URL (nt. Youtube, Vimeo vms.) või üles
laadida oma arvutist.
Soovi korral võid järjestikku lisada mitu erinevat
videot.
Vajaduse korral saad videost lõigata sobivaid klippe.
Valimaks klipi algus- ja lõpp-punkte
klõpsakse Trim nuppu video paanil.
Edasi tegutsemiseks on 2 võimalust:
1. Navigeerige sobivasse kohta
ning klõpsates oranžil noolel määrake
uus algus- ja lõpp-punkt.
2. Lohista ja kärbi: lohista nooled
soovitud algus- või lõpp-punkti.
Samast videost uue klipi lisamiseks
tuleb videot dubleerida.
Video Settings → Duplicate clip
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Elemendid tunnis

Elemente võib lisada nii videole kui küljepaneelile
1. Tekstislaidi saab kasutada kui:
a. tunni tiitelslaidi,
b. kirjeldust järgneva klipi kohta
c. ülesannet õppijatele
Teksti esiletoomiseks saab kasutada allajoonitud, paksu või kaldkirja, muuta
fondi suurust ja joondust, lisada täpploendit või linki teisele veebilehele.
2. Pilt - selle elemendi abil on võimalik oma tunnile lisada oma arvutist JPEG,
PNG, PDF ja GIF faile.
3. Joonistus – autor saab kasutada seda elementi rõhutamaks midagi videos
(märkides ringiga asukohta kaardil, suunates noolega tähelepanu mingile
elemendile jne)
4. Vaba vastus - võimaldab vastajatel anda lühemaid või pikemaid vaba tekstiga
vastuseid. Samuti saavad vaatajad kommentaare kirjutada.
5. Numbriline vastus (ainult Pro kasutaja) – võimaldab vastajal sisestada
numbrilist vastust (vastata üheselt küsimusele, sisestada kuupäeva, anda
hinnangut skaalal jne)
6. Valikvastustega küsimus - võimaldab kontrollida arusaamist
7. Mitme vastusega küsimus - võimaldab vaatajatel valida rohkem kui ühe
võimaluse nimekirjast.
Järgnevad elemendid on avatud ainult Pro kasutajale
8. Joonistatud vastus (Vastajad saavad joonistada) – võimaldab vastajatel olla
loominguline, joonistades oma vastust või on tähistada midagi olulist videos.
Tund peatub andes vaatajatele aega vastuseks. Kui joonistus on valmis saavad
nad klõpsata SUBMIT ja tund jätkub.
9. Vestlus - Vaatajad saavad suhelda omavahel reaalajas .
10. Taasesitus –võimaldab taasesitada osa videost, nii et vaatajad saaksid seda
näha teist korda
11. Hüpe – võimaldab osa videot vahele jätta ilma redigeerimise või uue klipi
loomiseta.

Elementide lisamine
1. Määra koht videos, kuhu soovid elementi sisestada ja ole kindel, et video on
peatatud.
2. Lohista element ülalolevalt ribalt videosse või külgpaanile paremal.
Vihje: Sa võid videosse panna mitu elementi samale ajale, lisades
elemente nii videosse kui külgpaanile või asetades neid üksteise peale.
3. Lisa oma elemendile informatsioon, sõltuvalt sellest, millist elementi kasutad.
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4. Reguleeri elemendi seadeid (Element Settings).
Siin on võimalik kontrollida asukohta, käitumist ja
elemendi kestust või tausta.
Asend: Näita elementi video paanil või paremal
külgribal.
Käitumine: Vali kas lubada video mängimist jätkata, kui
element algab või video peatada.
Kestus: Vajadusel saad korrigeerida mitu sekundit
vaataja näeb elementi.
Taust: Milline on elemendi taust (läbipaistev, pooleldi
läbipaistev, must) – kasutatakse juhul kui element
asub video paanil.

Valikvastustega küsimuse puhul on
võimalik määrata õige vastus ning
anda tagasisidet nii õigele kui valele
vastusele.
5. Jätkake oma tunni koostamist, lisades rohkem elemente!
Vihje: Oma elementide asukohta saad muuta lohistades neid ajajoonel
sobivasse kohta
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Kui otsustad, et tund on valmis võid selle avalikustada Publish

Tunni juurdepääsu piirangud
Esitluse jagamiseks saad kasutada antud
linki.
Enne avalikustamist võid määrata, kes
sinu tundi näevad.
● Igaüks
● Ainult sisseloginud kasutajad
● Ainult määratud kasutajad või
grupid
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3. Grupid
Grupid on lihtne võimalus organiseerida kasutajad rühmadesse, jagada tunde
õpilastega ning teha koostööd kolleegidega.
Grupi loomine ja vaatajate vastuste kogumine:
1. Loo oma grupp Create a Group
2. Lisa gruppi liikmed. Selleks on mitu erinevat
võimalust.
a. Sisesta Zaption kasutaja, keda soovid
gruppi lisada kasutajanimi või e-posti
aadress. Liige lisatakse automaatselt
nimekirja.
b. Jaga grupi koodi - kõik Zaption
kasutajad saavad liituda grupiga,
sisestades rühma koodi
c. Kutsu inimesed grupiga liituma jagades
neile Auto-Join linki. Kui inimene, kellele jagad seda linki ei ole veel
Zaption kasutaja palutakse tal registreeruda Vaataja (Viewer) kontoga
ning seejärel lisatakse ta automaatselt gruppi.
3. Määra kasutajate rollid.
Grupi liikmetele võib määrata kolm erinevat rolli. Vaikimisi on kõik liikmed on
esialgu määratud osaleja rolli.
Osaleja (Participant): saab vaadata ja muuta tundi (kui talle antakse selleks
luba), kuid ei saa jagada oma tund grupiga.
Kaastöötaja (Contributor): võib teha seda, mida osalejad saavad teha, aga ta
võib ka jagada oma tundi grupiga.
Administraator: saab teha kõike mida teised, pluss saab lisada / eemaldada
grupi liikmeid ja kustutada või lukustada gruppi.
4. Lisa tund grupile jagamiseks
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5. Analüüsi grupi tegevusi
Saad kiiresti ülevaate oma grupi tegevusest, sealhulgas tabeli grupi liikmete
nimekirjaga.

Liikmed (Members): liikmete arv grupis, sh osalejad, kaastöötajad ja administraatorid.
Tunnid: kui palju tunde on jagatud sellele grupile.
Aktiivsus: kui aktiivsed grupi liikmed on olnud.
Viimane päev: kasutajate protsent grupis, kes on vaadanud tundi viimasel päeval (24
tundi)
Eelmisel nädalal: kasutajate protsent grupis, kes on vaadanud tundi viimasel nädalal
(7 päeva)
Ever: kasutajate protsent grupis, kes on vaadanud tundi.
Andmeid on võimalik CSV failina alla laadida ja hiljem analüüsida.
Grupi lukustamine (Lock Group) - see funktsioon on suurepärane võimalus hoida ära
uute kasutajate liitumist oma grupiga. Grupi lukustamine takistab kasutajatel liituda, kui
nad klõpsavad Auto-join linki või sisestavad grupi koodi, kuid administraatorina võite
nad lisada gruppi käsitsi.

