E-koolikotti materjalide lisamise lühijuhend

Leiame, et Teie võiksite oma materjalidega olla teistele E-koolikotti sisu üleslaadijatele
eeskujuks!
Mis on E-koolikott?
E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis sisaldab kvaliteetseid õppematerjale
lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele (ka huvialaringidele). E-koolikott
on keskkond õppematerjalide leidmiseks, avaldamiseks ja õppematerjalidest kogumike
komplekteerimiseks.

1. Mine aadressile www.e-koolikott.ee
2. Paremas ääres on nupp nimega Logi sisse

3. Sisselogimise ehk autentimise viise on viis, vali endale meelepärane.

Materjali ei saa sisestada ilma kontot loomata. Konto on alati isikustatud, st on seotud
isikukoodiga. Konto loomisel saadetakse meilile neljakohaline identifitseerimisnumber (vahel
läheb rämpsposti), mis tuleb sisestada (iga kriipsu peale üks number).
Kui oled sisse loginud, saad hakata looma uut materjali või kogumikku.

Mis on E-koolikotis materjal, mis on kogumik?
Materjal on E-koolikotis üks ühik õppevara, näiteks üks ülesanne, üks video, üks esitlus jne.
Materjali saab lisada failina ja jagada lingiga.
Kogumik koondab kokku ühe teema kohta käivad üksikud materjalid, st teooria, erinevad
ülesanded, videod, mängud, töölehed jne. Kogumiku saab koostada kas juba varem E-koolikoti
keskkonda loodud üksikutest materjalidest või alustada kogumiku loomist, salvestades
erinevad osad otse kogumikku ja koostada pealkirjade järgi sisukord.

4. Uus kogumik. Kogumiku loomiseks vaata videojuhendit.
5. Uus materjal. Materjali lisamiseks vaata videojuhendit.

Nii materjal kui ka kogumik ehk õpiobjekt/õppematerjal koosneb sisust ja õppematerjali
kirjeldavatest andmetest, mida nimetatakse metaandmeteks.

Mis on metaandmed?
E-koolikoti metaandmed täidetakse enne materjali salvestamist. Nendeks on pealkiri,
autor/väljaandja, haridustase, vanus, ainevaldkond, teema, alateema, üldpädevused,
läbivad teemad, illustratsiooni autor, litsents.
E-koolikotis materjali või kogumikku luues tuleb kinnitada litsentsi valik.

Mida tähendab E-koolikotis olev litsents?
Litsents kehtib ainult koolikotti üles laetud failidele ja sisukirjeldustele. Kui jagate oma materjali
lingiga, saate ise oma litsentsi üle otsustada.
E-koolikoti litsentsitingimustest saab lähemalt lugeda kasutustingimustest.

Näidis materjali loomisest E-koolikotis

Näidis kogumiku loomisest E-koolikotis.

Kindlasti ootame, et Teie materjalil või kogumikul on üheselt mõistetav pealkiri ja põhjalik
sisukokkuvõte. Soovime, et eesmärk, käsitletavad põhimõisted ja õpitulemused on hoolega
läbi mõeldud ning kirja pandud. Kui tekib kahtlusi, kas kõik on ikka arusaadav ja selle materjali
raames oluline soovitame sisukirjelduse lasta üle lugeda mõnel praktiseerival õpetajal, kes
tegutseb valdkonnas, millele teie loodud õppevara mõeldud on.

Loodud materjali juurde lisage ka, et materjal on ESF meetme „Kaasaegse ja uuendusliku
õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames valminud.
Milline on hea pealkiri?
Pealkiri kirjeldab lühidalt ja konkreetselt õppematerjalis käsitlevat teemat.
Mis on sisukirjeldus?
Sisukirjeldus sisaldab sihtrühma, kellele materjal on mõeldud, õpitulemusi, hinnangulist
tundide arvu materjali käsitlemiseks, kasutusjuhist.
Õppematerjali sisukirjeldusest peab E-koolikotti kasutav õpetaja või õpilane aru saama,
missuguse materjaliga tegu, enne kui ta materjali faili või linki avama hakkab.
Näidis E-koolikotis loodud materjalist kasutaja vaates

Avatud vooru raames loodud õppematerjalile tuleb lisada ühe võtmesõnana avatud vooru
nimetus (Klass+ või Nutikas õpe).

Mis on võtmesõnad?
Võtmesõnad (ingl k keywords) on teie enda poolt valitud sõnad, mida te otsingul kasutate.
Kui materjal või kogumik on salvestatud, saab E-koolikotis materjali juurde lisada võtmesõnu
(saab sisestada materjali sisukirjelduse alla; ära unusta vajutada „enter“). Võtmesõnad on
nimetavas käändes, ühe- või kahesõnalised terminid. Mida täpsemalt on lisatud võtmesõnad,
seda lihtsam on kasutajal materjali otsida.

