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Mis saab Koolielu haridusportaalist? 

 Kuni 2018. a. lõpuni Koolielus õppevara osa tavapäraselt 
kättesaadav.  

 Koolielu õppematerjalide hoidlast on õppevara suunatud 
automaatselt e-Koolikotti.  



e-koolikott.ee 



Digitaalne õppevara e-Koolikotis 

 Kvaliteetselt loodud digikogumikud on alternatiivne võimalus õpiku 
kõrval - st tervikkäsitlus tasuta digitaalsetest õpiobjektidest igas 
õppeaines ja klassis.  

 Õpetajatel on võimalik koostada oma kogumikke, kloonida endale 
teiste koostatud kogumik ning kohandada seda endale sobivaks (nt 
vahetada või lisada õppematerjale).  

 Õppevara saab otsida üldpädevuste ning õpi- ja läbivate teemade järgi, 
samuti lihtsustavad õige materjali leidmist asjakohased märksõnad. 



e-Koolikoti eesmärk 

 Tulevikus võiks igas õppeaines saada e-Koolikotist kätte vajaliku 
miinimumi klassikursuse läbimiseks 

 Digiõppevara vastab kvaliteedinõuetele 

 HITSA „Digitaalse õppematerjali loomise soovitused“: 
http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/  

 

http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/


Aineühenduste roll e-Koolikoti arendamisel 

 HTM algatas 2017. a. digipöörde programmi raames hanke „E-koolikotis 
olevate õppematerjalide retsenseerimine ning õpetajate toetamine 
kvaliteetse digitaalse õppematerjali kasutamisel“.  

 e-õppevara ekspertide ülesanded: 

 Õppematerjalide märksõnade e. taksonite üle vaatamine, muutmine, 
täiendamine, vajadusel õppekava puu kohendamine. 

 E-koolikotis sisalduvate õppematerjalide seire ja kvaliteedi 
kontrollimine, sh. nõuetele mittevastavad õppematerjalide 
eemaldamine. 

 Katmata teemadele õppematerjali e-Koolikotti toomine, koostöös 
aineühendusega 

 



HTM-i plaanid e-Koolikotiga 

 Kavandamisel on koostöö eksamite infosüsteemi ülesannete pangaga, 
et õpetajad saaksid kogumikku ka hindamisülesandeid lisada.  

 Liidestused kirjastuste repositooriumitega, digitaalse kultuuripärandi 
kättesaadavaks tegemine. 

 Otsitulemustes juurdepääs andmetele Soome digitaalse õppevara 
kohta. 



e-Koolikoti kasutamine 



e-Koolikott autentimata kasutajale Täpsem otsing 

Sorteerimise 
võimalus 



e-Koolikotti sisenemine 1. Sisenemiseks vajuta siia 

2. Vali sobiv sisenemise viis 



Õppematerjali infoväljad e-Koolikotis 1. Soovi korral vali materjal 

2. Lisa see oma kogumikku 

Jagamise võimalus 

Lemmikuks märkimine 

Materjali tüüp 

Võtmesõnad ja nende lisamine 

Kommenteerimine 



Õppematerjali lisamine e-Koolikotti 

1. Vajuta materjali või kogumiku lisamiseks 

2. Alusta materjali lisamist 



Õppematerjali lisamine e-Koolikotti 

Õppematerjali pealkiri 

Õppematerjali 
kirjeldava pildi 
lisamine 

Õppematerjali 
tüübi määramine 

Faili või lingi 
lisamine 

Õppematerjali kirjeldus 

Keeleseaded 

Materjali lisamine 



Õppematerjali lisamine e-Koolikotti 

Haridustaseme  
määramine 

Vanuseastme 
määramine 

Ainevaldkonna 
määramine 

Teema ja 
alateema 
lisamine 

Üldpädevuste 
ja läbivate 
teemade 
lisamine 

Võtmesõnade 
lisamine 



Õppematerjali lisamine e-Koolikotti 

Autori andmete 
lisamine 

Õppematerjali väljaandja lisamine 

Litsentsi tüübi määramine 

Retsensiooni lisamise võimalus 

Kas õppematerjal 
on tasuline? 



Litsentsitüübid e-Koolikotis 

 Lisainfo: http://www.hitsa.ee/teenused/autorioigused/litsentside-selgitused  

http://www.hitsa.ee/teenused/autorioigused/litsentside-selgitused
http://www.hitsa.ee/teenused/autorioigused/litsentside-selgitused
http://www.hitsa.ee/teenused/autorioigused/litsentside-selgitused


e-Koolikoti kogumiku näide 



Töölaud e-Koolikotis 

Loodud ja 
ära märgitud 

materjalid 

Töölaud 



Tänan kuulamast! 


