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1. Info ja ajakava taotlejatele
Aasta e-kursuse stipendiumit on võimalik taotleda osaledes e-kursuse kvaliteedimärgi
taotlusvoorus. 2009/2010 õppeaastal toimus üks kvaliteedimärgi taotlusvoor. Teavet levitati eKutsekooli ja e-Ülikooli konsortsiumi õppeasutuste haridustehnoloogide ja e-õppe listi kaudu
ning samuti e-õppe portaalis (www.e-ope.ee). Stipendium, mille suurus on 30 000 krooni,
antakse välja e-Õppe Arenduskeskuse rahvusvahelise kevadkonverentsi vastuvõtul Glehni lossis
15.aprillil 2010 kell 19:00.

2. Taotlusvooru esitatud kursused
Taotlusvoorus osales kokku 32 e-kursust. Neist 18-le on tänaseks omistatud e-kursuse
kvaliteedimärk.

3. Aasta e-kursuse stipendiumi kandidaadid
E-kursuse kvaliteedimärgi 2010. aasta taotlusvooru hindamismeeskond otsustas esitada aasta ekursuse 2010 stipendiumi kandidaatideks 4 kvaliteedimärgiga tunnustatud e-kursust:
Filosoofia
Autor: Indrek Meos / Tallinna Tehnikaülikool
Deutch für Theologen
Autor: Kersti Reppo / Tartu Ülikool
Kaasautorid: Malle Rebane, Marju Piir
Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid
Autor: Kaido Kikkas / Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Inglise keel riigieksamiks valmistujale
Autor: Birgit Elu / Tallinna Tehnikaülikool
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Kaasautor: Märt Sildvee

4. Hindajad
Aasta e-kursuse stipendiumi saaja valitakse välja eraldiseisva žürii poolt. Žürii on kokku pandud eÕppe Arenduskeskuse poolt ning selle liikmeteks on kutsutud kogenud e-õppe eksperdid. Aasta ekursus 2010 žürii koosseisu kuuluvad:
 Anne Villems (Tartu Ülikooli Arvutiteaduste instituudi lektor)
 Maria Sarapu (Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, e-Õppe Arenduskeskuse IT projektijuht)
 Heikki Eljas (Tallinna Majanduskooli Infotöötluse osakonna juhataja)
 Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog)

5. Tulemused
5.1. Eesti e-Ülikooli konsortsiumi aasta e-kursuse 2010 stipendium läheb jagamisele kahe
kursuse vahel. Stipendiumid antakse välja Tallinna Tehnikaülikooli kursuse „Filosoofia“
autorile, kelleks on Indrek Meos ning Eesti Infotehnoloogia Kolledži kursuse
„Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid“ autorile, kelleks on
Kaido Kikkas. Eesti e-Ülikooli aasta e-kursuse stipendiumid suurusega 15 000 krooni
makstakse välja BeSt programmi vahenditest.

5.2. Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi aasta e-kursuse stipendium jääb kandidaatide puudumisel
2010. aastal välja andmata.

6. Tulemuste avalikustamine
Tulemused avalikustatakse e-õppe portaalis (www.e-ope.ee > õpetajale > e-kursuse
kvaliteedimärk). Info tulemuste avalikustamise kohta saadetakse e-õppe listi (ylikoolid.eope@lists.ut.ee) hiljemalt neljapäeval, 1. aprillil 2010.

7. „E-kursuse kvaliteedimärk 2011“ taotlusvooru ajakava
Ajakava kuulutatakse välja sügissemestri alguses e-õppe portaalis ning listis (ylikoolid.eope@lists.ut.ee).

………………………………………….
Ene Koitla
juhataja

………………………………………….
Jüri Lõssenko
projektijuht
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