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Mis on kvaliteedimärk?
Mis on e-kursuse kvaliteedimärk?

Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on
ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvates
õppeasutustes. Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit,
kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi.
Kes saavad e-kursuse kvaliteedimärki taotleda?
E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud kõikidele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse
kuuluvate õppeasutuste õpetajatele ja õppejõududele. Kvaliteedimärki võib taotleda kõikidele olemasolevatele
e-kursustele, mille õppeprotsess on üles ehitatud veebis. Tegemist ei pea olema täielikult veebipõhise
õppeainega, vaid selle raames võib toimuda ka auditoorset õppetööd.
Kvaliteedimärki saab taotleda e-kursusele, mida on vähemalt korra õppijatega läbi viidud ning
taotlemisprotsessis küsitakse organisatsiooni retsensiooni osana ka õppijate tagasisidet.
Millal saan oma e-kursusele kvaliteedimärki taotleda?
E-kursustele saab taotleda kvaliteedimärki korra aastas avatud taotlusvoorus.
Kuidas saan oma e-kursusele kvaliteedimärki taotleda?
Kvaliteedimärgi taotlemine toimub vastavalt kehtestatud protseduurile. Laekunud kvaliteedimärgi taotlusi
hindab peale vajalike dokumentide täitmist e-õppe ekspertidest koosnev meeskond. Kursuste hindamiseks on
väljatöötatud vorm, mis põhineb kvaliteetse e-kursuse loomise juhendil.
E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena omistatakse kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele
kvaliteedimärk ning nimetatakse nominendid „aasta e-kursuse“ tiitlile. Aasta e-kursus valitakse kord õppeaastas
ning kuulutatakse välja e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverentsil. Kõik kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalenud
e-kursuste autorid saavad e-Õppe Arenduskeskuse kaudu tagasisidet hindamismeeskonnalt e-kursuse
parendamiseks.

Kvaliteedimärgi taotlemine
E-kursuse kvaliteedimärkide väljaandmine sai alguse 2008. aastal ning tänaseks on märgi pälvinud 71 e-kursust.
Ootame kõiki osalema, sest kaotada ei ole midagi! Täpsema info „E-kursuse kvaliteedimärk 2012“ taotlusvooru
kohta leiad nii alljärgnevalt kui uuelt e-õppe kvaliteedi veebilehelt www.e-ope.ee/kvaliteet
Kui teil on huvi e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessi tervikliku kirjeldusega tutvumiseks, siis saate
lähemalt lugeda aadressilt: http://www.e-ope.ee/_download/repository/kvaliteedimargi_taotlemine.pdf
Kes saavad e-kursuse kvaliteedimärki taotleda?
E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud kõikidele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse
kuuluvate õppeasutuste õpetajatele ja õppejõududele. Kvaliteedimärki võib taotleda kõikidele olemasolevatele
e-kursustele, mille õppeprotsess on üles ehitatud veebis. Tegemist ei pea olema täielikult veebipõhise
õppeainega, vaid selle raames võib toimuda ka auditoorset õppetööd.
Kvaliteedimärki saab taotleda kursusele, mida on vähemalt korra õppijatega läbi viidud ning taotlemisprotsessis
küsitakse organisatsiooni retsensiooni osana ka õppijate tagasisidet.
Kuidas saan oma e-kursusele kvaliteedimärki taotleda?
Kvaliteedimärgi taotlemiseks esita e-Õppe Arenduskeskusele oma kursuse eneseanalüüs, avaldus ning
organisatsiooni retsensioon. Saad seda kõike teha elektroonselt, täpsemalt:
1. Logi end e-õppe kvaliteedi veebilehel ID-kaardiga sisse. Juhul kui Sa ei ole veel www.e-ope.ee kasutaja, siis
peaksid ennast kasutajaks registreerima;
2. Vii läbi eneseanalüüs;
3. Eneseanalüüsi vormi täitmise järel avaneb võimalus esitada avaldus e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus
osalemiseks. Täida avalduse vorm;
4. Organisatsiooni retsensiooni vorm tuleb täita eraldi ning selle saate avalduse täitmise käigus lisada
manusena.
Juba esitatud dokumente (eneseanalüüsi, avaldust ja retsensiooni) saate vajadusel muuta kvaliteedimärgi
taotluste esitamise tähtajani, 8. jaanuarini 2012 (k.a).
Kuidas e-kursusi hinnatakse?
Pärast kvaliteedimärgi taotleja esitatud avalduse, eneseanalüüsi ja organisatsiooni retsensiooni laekumist
hindab kursust e-õppe ekspertidest koosnev meeskond. Kursuste hindamiseks on väljatöötatud vorm, mis
põhineb kvaliteetse e-kursuse loomise juhendil.
Tulemus?
E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena antakse kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele välja
kvaliteedimärk.
Kõikidele taotlusvoorus osalenud e-kursuste autoritele edastatakse e-Õppe Arenduskeskuse kaudu
hindamismeeskonnalt laekunud tagasiside kursuse parendamiseks.
E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena nimetatakse „aasta e-kursuse“ stipendiumi kandidaadid.
Aasta e-kursuse stipendiumiga tunnustatakse e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus kõige enam
silmapaistnud e-kursuste autoreid. Kaks stipendiumit suurusega 2000 € antakse välja ühele e-Kutsekooli ning
ühele e-Ülikooli konsortsiumisse kuuluva õppeasutuse e-kursusele. Tegemist on stipendiumiga, mida antakse
välja üks kord aastas e-Õppe Arenduskeskuse rahvusvahelisel kevadkonverentsil. Stipendiumi eesmärk on
tunnustada ja julgustada kvaliteetsete e-kursuste väljatöötajaid.
Tähtajad!
E-kursuse kvaliteedimärk 2012 taotlusvoor avati 7. novembril 2011. Taotlusi on võimalik esitada ja vajadusel

muuta kuni 8. jaanuarini 2012 (k.a.). E-kursuse kvaliteedimärk 2012 taotlusvooru tulemuste avalikustamine
ning parimate tunnustamine leiab aset e-Õppe Arenduskeskuse rahvusvahelise kevadkonverentsi raames 12.-13.
aprillil 2012.

Kvaliteedikriteeriumid
E-kursuse kvaliteedikriteeriumidega saate tutvuda "Kvaliteetse e-kursuse loomise käsiraamatus":
http://www.e-ope.ee/kvaliteet/juhend
Kvaliteedikriteeriumid on toodud vastavate peatükkide juures, kuid neid saab käsiraamatust ka eraldi kuvada ja
välja trükkida. Selleks tuleb avada e-kursuse juhendi printversioon, märkida ära peatükid ja alapeatükid, mida
tahetakse vaadata/printida ning lehekülje lõpust valida käsiraamatu komponendid. Kui tahate kuvada ainult
kvaliteedikriteeriume, siis märkige ära vastav ruut ning klikkige nupul Genereeri:

Enesehinnagu vormis on 28 e-kursuse kvaliteedikriteeriumi ning eksperthinnangu vormis 25
kvaliteedikriteeriumi. E-õppe kvaliteedi töörühma poolt määrati suhete diagraafi meetodil (Brassard & Ritter,
1994) kuus kõige olulisemast kvaliteedikriteeriumi:
●
●
●
●
●
●

Kursusel on sõnastatud eesmärgid ja õppijakesksed õpiväljundid.
Kursus on hästi struktureeritud ja lihtne kasutada.
Kursuse sisu vastab kursuse õpiväljunditele ning arvestab e-õppe kontekstiga.
Kursuse õppetegevused ja hindamise põhimõtted vastavad kursuse õpiväljunditele.
Õpijuhis on põhjalik ja terviklik, sisaldades osalise e-kursuse puhul ka ülevaadet auditoorsest õppetööst.
Kursuse juhendaja täidab erinevaid rolle (tehniline, organisatoorne, sotsiaalne ja pedagoogiline) ja/või kasutab
vajadusel selleks lisaabi.

Seega tasub nende kriteeriumide täitmisele rohkem tähelepanu pöörata.

