
Tebo õpiveeb
opiveeb.ee



Tebo õpiveeb on 
Eesti õpetajate 
koostööplatvorm
Jagades siin oma õppematerjale 
kõikide õpetajatega üle Eesti 
● avaldad suuremat mõju Eesti 

õpilaste hariduses, 
● kogud tunnustust 
● ning teenid tasu! 



Kogu kõik oma 
eritüüpi  õppe- 
materjalid ühte 
kohta kokku!

120K €

80K €

Lihtne hallata, jagada ja 
süstematiseerida



Jaga materjale 
õpilastega

● Koosta gruppe ja jaga kõigi 
õpilastega korraga.

● Jaga personaalselt.
● Saada lingi või e-mailiga.
● Kasuta kui õpilasel on õpiveebis 

konto ja ka siis kui kontot õpiveebis 
pole.

● Konto loomiseks ei ole e-maili vaja!



Loo 
interaktiivseid 
harjutusi

● Automaatkontrolliga 
lünkharjutused ja testid

● Õpetaja tagasisidega 
kontrolltööd

120K €

80K €

Proovi ise ka:
lünkharjutus - https://tebo.me/item/l3x8b 

test - https://tebo.me/item/851p2
kontrolltöö - https://tebo.me/item/qbred

https://tebo.me/item/l3x8b
https://tebo.me/item/851p2
https://tebo.me/item/qbred


Lahenda Tebo 
õpiveebi teste 
Facebooki 
Messengeri 
Appis :)

Mine siia lingile: m.me/TeboChatTest
 Alusta vestlust “tere” asemel testi koodiga

“test 851p2”

80K €

http://m.me/TeboChatTest


Kõik interaktiivsete harjutuste vastused 
kogunevad õpetajale analüüsitabelisse



Loo õpimappe ja 
süstematiseeri 
oma materjale

Seda aitab teha õpiveebi 
kogumike funktsioon

120K €

80K €



 õpiveebi avalikust materjalipangast leiad 
praegu juba üle 19000 õppematerjali

Vali aine, klass ja teema ning asu 
avastama!

● Muuda selle sisu vastavalt oma käekirjale 
ja õpilastele.

● Kasuta kohe.
● Jaga oma õpilastega või kuva tahvlile.



Kogu materjalipanka sirvides ideid ja 
inspiratsiooni, loo ise ja teeni tasu

● Too oma õppematerjalid Tebo õpiveebi
● Loo oma interaktiivsed harjutused Tebo 

õpiveebis.
● Jaga neid kõigi Eesti õpetajatega

● Teised õpetajad kasutavad Sinu loodud 
materjale

● Sina teenid selle pealt tasu!
● Oleme tänaseks õpetajatele välja 

maksnud juba kümneid ja sadu eurosi ;)



õpiveeb on loodud Eesti õpetajatega 
koostöös Eesti õpetajate jaoks

Eesti 
keeles

Lihtne 
kasutada

Kliendi-
tugi



Tebo õpiveebi saad kasutada 
kõigis nutiseadmetes



Telli personaalne premimupakett või võtke 
terve kooli õpetajatele koolipakett

● Loo oma konto Tebo õpiveebis.
● Kasuta 7 päeva tasuta kõiki funktsioone.
● Telli personaalne premiumpakett.

● Et kasutada terve kooli õpetajatega, vii 
meid kokku oma koolijuhi või 
haridustehnoloogiga!



Meie armastame õpetajaid

Tõnis Kusmin
Juht, asutaja

Erkki Põld
arendaja

Liina Lindpere
müügispets

Kaia Tammekänd
kliendijuht



Head õpiveebimist!
Kirjuta meile tere@opiveeb.ee


