Repositooriumi metaandmete kogumine
Repositooriumisse sissekande tegemisel tuleb metaandmete vorm võimalikult täpselt ära täita, et
hiljem oleks kergem teistel kasutajatel sissekannet üles leida. Samuti aitab vormi täpne täitmine
paremini teistel kasutajatel hinnata, kas nad saavad teie ülesse laetud materjale kasutada.
Vormis palutakse teil täita nelja suurema ploki metaandmete väljad. Esimeses plokis küsitakse teilt
materjaliga üldiselt seotud andmeid:
•
•
•

•

•

Materjali nimi – Materjali nimeks on soovitatav panna sama nimi, mis oli ka taotlusel.
Materjali tüüp – Materjali tüüp saab olla BeSt ja VANKeR programmides, kas õpiobjekt või ekursuse materjal. Vastava valiku saab teha rippmenüü avades.
Lühikirjeldus – Lühikirjelduses kirjeldage lühidalt oma materjali – see aitab saada lugejal
üldist ülevaadet materjalist. Lühikirjeldusse on võimalik lisada ka infot selle kohta, kui näiteks
materjal on loodud küll vaid ühe õppekava jaoks, kuid sobib ka teistes õppekavades
kasutamiseks vms.
Kaasautor (mitte kohustuslik) – Kui materjal on loodud koostööna, siis saab kõigi
kaasautorite nimed kirja panna. Samuti saab lisada kaasautoriteks need nimed, kes ei ole eõppe portaali ID kaardiga sisse loginud. Kui kaasautor ei ole portaali kasutaja, siis ei saa
materjali juurest näha autori profiili.
Kui materjali lisaja ei ole materjali autor, siis saab antud välja juures eemaldada enda nime
tagant märgistuse ja märgistada keegi kaasautorite seast materjali autoriks. Materjali ilma
autorita esitada ei saa (näiteks kui eemaldada enda nime tagant märgistus ning kedagi teist
ei märgita autoriks, siis sissekannet ei saa salvestada).
Sihtrühm – Sihtrühma väljal saate kirjeldada, kes on peamine materjali kasutajaskond.
Näiteks võib sihtrühmaks olla kõik Majandusteaduskonna esimese kursuse tudengid; kokkkondiiter eriala teise kursuse tudengid; filoloogia teaduskonna tudengid vms

Teises plokis küsitakse täpsemaid andmeid materjali kohta:
•

Õppematerjali/õpiobjekti tüüp – Õppematerjali või õpiobjekti tüübile võib olla mitu erinevat
järgneva loetelu elementi. Näiteks saab üks õpiobjekt sisaldada nii loengut, testi, sõnastikku
kui ka viiteid või võib olla üks ühtne eXe'ga tehtud sisupakett. E-õppe materjal võid olla
jutustav tekst ja pildid või vaid hüperteksti dokument. Loetelust tuleks valida parim võimalik
variant, mis annab otsijale ja materjali tulevasele kasutajale kõige parema ettekujutuse teie
materjalist. Kui teil on soovitusi nimekirja täiendamiseks, siis kirjutage süsteemi
administraatorile (maria[ät]eitsa.ee).

•

•

•

Õppematerjali/õpiobjekti ulatus – Ulatus näitab millise osa õppematerjal või õpiobjekt katab
kursusest. Variandid on
o Baasobjekt/Fundamentaalne objekt – Neid objekte BeSt ja VANKeR programmi
raames toetatud ei ole. Need on väikeseimad võimalikud objektid, mida saab
õppematerjalide koostamisel kasutada. Näiteks seletus sellest, mis on käänamine ja
miks seda õppida on vaja.
o Õppetükk – Koosneb baasobjektidest. Katab ära mingi õppetükki. Katab ära osa
loengust või tunnist. Näiteks kindla grupi nimisõnade käänamise.
o Alamteema – Koosneb õppetükkidest. Katab ära mingi loengu või mitu loengut.
Näiteks nimisõnade käänamise
o Teema – Koosneb alamteemadest. Katab ära mingi suurema osa
õppeainest/kursusest. Näiteks käänamise osa.
o Õppeaine/Kursus – Koosneb teemadest. Katab ära terve õppeaine/kursuse. Näiteks
eesti keele ortograafia kursuse.
Raskusaste (mitte kohustuslik) – raskusaste näitab kui raske on konkreetsel õppekaval ja
sihtrühmal seda õppematerjali läbida. Võimalikud variandid on Väga lihtne; Lihtne;
Keskmine; Raske; Väga raske. Raskusaste võib aidata materjali otsijal teha otsust materjali
kasutusele võtu kohta, kuid kuna hindamine on siiski subjektiivne, siis ei ole antud välja
täitmine kohustuslik.
Õpetamise keel – Õpetamise keel näitab, mis keelsele õppijaskonnale õppematerjal on
mõeldud. Jällegi võib olla valiku tegemisel abiks sihtrühm ja õppekava.

Kolmas plokk sisaldab taas üldisemaid küsimusi materjali kohta. Küsimused on
•

•

Märksõnad – Märksõnad peavad iseloomustama materjali. Märksõnade järgi peaks materjal
olema leitav ka nendele, kes ei oska seda otsida autori, tüübi ega muu sellise järgi.
Märksõnad tuleb eraldada koma või semikooloniga. Märksõnu võib sisestada näiteks nii:
eesti keel, käänamine, nimisõnade käänamine.
E-kursuse materjali/õpiobjekti aadress (URL) (mitte kohustuslik) – Juhul kui e-kursuse
materjalid või õpiobjekt on kusagil veebis vabalt kättesaadavalt olemas, võib sellele viidata.
Nii näeb otsija materjali ja selle väljanägemist ka originaalkeskkonnas ning see võib aidata tal
materjali paremini kasutada.

Viimases plokis küsitakse kasutajalt, mis litsentsi alusel ta oma materjali avaldab. BeSt ja VANKeR
programmide raames valminud e-kursuste materjalid ja õpiobjektid on soovitatav avaldada Creative
Commons’i litsentsi Attribution Non-Commercial Share Alike (BY-NC-SA) või Attribution Share Alike
(BY-SA) alusel. Selleks tuleb küsimustele vastata järgnevalt
•
•

Kas lubad oma tööd kommertseesmärgil levitada?: Ei või Jah
Kas lubad oma tööd muuta?: Jah, kui teised jagavad tulemit edasi samadel tingimustel

