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Väga hea! Sinu materjal vastab suures osas kvaliteedikriteeriumitele, soovitame materjal üleVäga hea! Sinu materjal vastab suures osas kvaliteedikriteeriumitele, soovitame materjal üle
vaadata nende kriteeriumite osas, mis said nõrgema hinnangu.vaadata nende kriteeriumite osas, mis said nõrgema hinnangu.

HindamiskriteeriumidHindamiskriteeriumid

ÕpimängÕpimäng

Kui õppematerjali on muudetud või täiendatud tuleb lisada ka muutmise aasta ja vajadusel ka muutja nimi. Kui rekvisiite eiKui õppematerjali on muudetud või täiendatud tuleb lisada ka muutmise aasta ja vajadusel ka muutja nimi. Kui rekvisiite ei
ole võimalik lisada otse materjali (nt audiomaterjal), siis esitatakse need materjali avaldamise keskkonnas (nt YouTubeole võimalik lisada otse materjali (nt audiomaterjal), siis esitatakse need materjali avaldamise keskkonnas (nt YouTube
metaandmetena).metaandmetena).

Materjalis on kirjeldatud kohustuslike rekvisiitidena materjali pealkiri, autori nimi jaMaterjalis on kirjeldatud kohustuslike rekvisiitidena materjali pealkiri, autori nimi ja
loomise aastaloomise aasta

Õppematerjalis on viidatud sihtrühmale, kellele see on mõeldud, nt õppeaste, eriala, kooliaste, klass, vanus.Õppematerjalis on viidatud sihtrühmale, kellele see on mõeldud, nt õppeaste, eriala, kooliaste, klass, vanus.

Materjalis on kirjeldatud sihtrühmMaterjalis on kirjeldatud sihtrühm

Õppematerjalis on välja toodud sihtrühmast ja õppekavast lähtuvad eelteadmised ja oskused, mis toetavad materjalistÕppematerjalis on välja toodud sihtrühmast ja õppekavast lähtuvad eelteadmised ja oskused, mis toetavad materjalist
arusaamist.arusaamist.

Materjalis on kirjeldatud õppija jaoks vajalikud eelteadmised ja oskusedMaterjalis on kirjeldatud õppija jaoks vajalikud eelteadmised ja oskused

Õppematerjali eesmärk ja õpitulemused on sõnastatud arusaadavalt ja on leitavad materjali avalehelt või sissejuhatuses.Õppematerjali eesmärk ja õpitulemused on sõnastatud arusaadavalt ja on leitavad materjali avalehelt või sissejuhatuses.
Õpitulemused on sõnastatud õppijakeskselt ning need esitavad nõutava miinimumtaseme.Õpitulemused on sõnastatud õppijakeskselt ning need esitavad nõutava miinimumtaseme.

Materjalis on sõnastatud eesmärk ja õppijakesksed õpitulemusedMaterjalis on sõnastatud eesmärk ja õppijakesksed õpitulemused

Õppematerjali avalehel või sissejuhatuses on märgitud eeldatav aeg selle läbimiseks.Õppematerjali avalehel või sissejuhatuses on märgitud eeldatav aeg selle läbimiseks.

Materjalis on esitatud selle läbimiseks kuluv ligikaudne aegMaterjalis on esitatud selle läbimiseks kuluv ligikaudne aeg

Õppematerjali saab omandada iseseisvalt, st ilma õpetaja või kaasõppijata.Õppematerjali saab omandada iseseisvalt, st ilma õpetaja või kaasõppijata.

Materjal on iseseisvalt läbitavMaterjal on iseseisvalt läbitav
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Õppematerjal on sihtrühmale sobivas keeles, ülesehitus on loogiline, materjali on lihtne kasutada. Mahukama materjaliÕppematerjal on sihtrühmale sobivas keeles, ülesehitus on loogiline, materjali on lihtne kasutada. Mahukama materjali
puhul on osade vahel kerge navigeerida.puhul on osade vahel kerge navigeerida.

Materjal on intuitiivselt läbitav, kasutajasõbralikMaterjal on intuitiivselt läbitav, kasutajasõbralik

Õppematerjali loomisel on järgitud püstitatud eesmärke, st õppijal on nende materjalide abil võimalik saavutada püstitatudÕppematerjali loomisel on järgitud püstitatud eesmärke, st õppijal on nende materjalide abil võimalik saavutada püstitatud
õpitulemused. Testid, harjutused ja teised tagasisidet andvad tegevused aitavad mõõta õpitulemuste saavutamist.õpitulemused. Testid, harjutused ja teised tagasisidet andvad tegevused aitavad mõõta õpitulemuste saavutamist.

Materjali sisu vastab seatud eesmärgile ja võimaldab õpitulemuste saavutamistMaterjali sisu vastab seatud eesmärgile ja võimaldab õpitulemuste saavutamist

Ajamahu arvestamisel tuleb hinnata õppija töömahtu materjaliga töötamisel - aega, mis kulub õppematerjaliAjamahu arvestamisel tuleb hinnata õppija töömahtu materjaliga töötamisel - aega, mis kulub õppematerjali
läbitöötamiseks, mitte ainult lugemiseks või videote vaatamiseks, vaid ka enesetestide läbitegemiseks, küsimusteleläbitöötamiseks, mitte ainult lugemiseks või videote vaatamiseks, vaid ka enesetestide läbitegemiseks, küsimustele
vastamiseks jne.vastamiseks jne.

Materjali sisu ja tegevused vastavad planeeritud ajamahuleMaterjali sisu ja tegevused vastavad planeeritud ajamahule

Õppematerjalis on kasutatud korrektset, eakohast terminoloogiat, õigeid andmeid ja väiteid, ajakohaseid ja üldtunnustatudÕppematerjalis on kasutatud korrektset, eakohast terminoloogiat, õigeid andmeid ja väiteid, ajakohaseid ja üldtunnustatud
allikaid (nt teatmeteosed, teadusartiklid jms).allikaid (nt teatmeteosed, teadusartiklid jms).

Materjal on ainealaselt korrektne ja sisult ajakohaneMaterjal on ainealaselt korrektne ja sisult ajakohane

Õppematerjal on õigekirja- ja stiilivigadeta.Õppematerjal on õigekirja- ja stiilivigadeta.

Materjal on keeleliselt korrektneMaterjal on keeleliselt korrektne

Õppematerjal on mitmekesine, sisaldab huvitavaid näiteid ja kaasavaid interaktiivseid ülesandeid ning võimalusel annabÕppematerjal on mitmekesine, sisaldab huvitavaid näiteid ja kaasavaid interaktiivseid ülesandeid ning võimalusel annab
õppijale automaatset tagasisidet edenemise kohta (nt enesekontrollitest).õppijale automaatset tagasisidet edenemise kohta (nt enesekontrollitest).

Materjal on motiveeriv, eakohane, õppijaid aktiveeriv, inspireerivMaterjal on motiveeriv, eakohane, õppijaid aktiveeriv, inspireeriv

Õppematerjal sisaldab juhendavaid tekste, soovitusi õppimiseks ja ajaplaneerimiseks ning tegevusi varasemateÕppematerjal sisaldab juhendavaid tekste, soovitusi õppimiseks ja ajaplaneerimiseks ning tegevusi varasemate
teadmistega seoste loomiseks ja õpitu kinnistamiseks.teadmistega seoste loomiseks ja õpitu kinnistamiseks.

Materjal on õpioskusi arendavMaterjal on õpioskusi arendav
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Õppematerjal võimaldab õppija suhtlemist õppematerjali, õpetaja ja/või kaasõppijatega. Materjal reageerib õppijaÕppematerjal võimaldab õppija suhtlemist õppematerjali, õpetaja ja/või kaasõppijatega. Materjal reageerib õppija
tegevusele (valikud, teksti sisestus jms), st õppijal on võimalus suunata õppematerjali toimimist (nt video vaatamine,tegevusele (valikud, teksti sisestus jms), st õppijal on võimalus suunata õppematerjali toimimist (nt video vaatamine,
simulatsiooni andmete sisestamine, valikvastuste ja automaatse tagasisidega testid jne).simulatsiooni andmete sisestamine, valikvastuste ja automaatse tagasisidega testid jne).

Materjal on interaktiivneMaterjal on interaktiivne

Õppematerjalis on meediumite valik ja nende paiknemine didaktiliselt põhjendatud, need soodustavad efektiivset,Õppematerjalis on meediumite valik ja nende paiknemine didaktiliselt põhjendatud, need soodustavad efektiivset,
tulemuslikku ja motiveeritud õppimist.tulemuslikku ja motiveeritud õppimist.

Valitud meediumid (tekst, heli, pilt jt) toetavad õpitulemuste saavutamistValitud meediumid (tekst, heli, pilt jt) toetavad õpitulemuste saavutamist

Õppematerjalis esitatakse sama infot mitme meediumi abil (nt teksti toetatakse pildiga, videole on lisatud subtiitrid).Õppematerjalis esitatakse sama infot mitme meediumi abil (nt teksti toetatakse pildiga, videole on lisatud subtiitrid).

Valitud meediumid toetavad erinevaid õpistiileValitud meediumid toetavad erinevaid õpistiile

Õppematerjal on visuaalselt köitev, selle osad on kujundatud ühtses stiilis, olulised detailid on kergelt leitavad, taustastÕppematerjal on visuaalselt köitev, selle osad on kujundatud ühtses stiilis, olulised detailid on kergelt leitavad, taustast
selgelt eristuvad ja sobiva suurusega.selgelt eristuvad ja sobiva suurusega.

Materjali kujundus vastab kujunduse heale tavaleMaterjali kujundus vastab kujunduse heale tavale

Juhul kui õppematerjalis on kasutatud teiste autorite materjale või tsitaate, siis on autoritele viidatud sobivas ja nähtavasJuhul kui õppematerjalis on kasutatud teiste autorite materjale või tsitaate, siis on autoritele viidatud sobivas ja nähtavas
kohas (nt joonise/tabeli all, lause/lõigu lõpus, materjali lõpus). Järgitud on üldtunnustatud viitamissüsteemi- ja vormistustkohas (nt joonise/tabeli all, lause/lõigu lõpus, materjali lõpus). Järgitud on üldtunnustatud viitamissüsteemi- ja vormistust
(nt APA) ning seda järgitakse terve materjali ulatuses. Kui materjal on ainult autori originaallooming, siis on kriteerium(nt APA) ning seda järgitakse terve materjali ulatuses. Kui materjal on ainult autori originaallooming, siis on kriteerium
täidetud.täidetud.

Materjalis kasutatud allikatele on viidatud korrektselt, järgitakse läbivalt samaMaterjalis kasutatud allikatele on viidatud korrektselt, järgitakse läbivalt sama
viitamissüsteemiviitamissüsteemi

Õppematerjalile lisatud litsents aitab mõista, mil viisil võib seda materjali kasutada või levitada (nt Creative CommonsÕppematerjalile lisatud litsents aitab mõista, mil viisil võib seda materjali kasutada või levitada (nt Creative Commons
litsentsid). Kui litsentsi ei ole lisatud, siis on kõik autori õigused kaitstud (Copyright). Teiste autorite materjalide kasutamisellitsentsid). Kui litsentsi ei ole lisatud, siis on kõik autori õigused kaitstud (Copyright). Teiste autorite materjalide kasutamisel
tuleb arvestada nende kasutamistingimustega.tuleb arvestada nende kasutamistingimustega.

Materjalis on määratud selle kasutamistingimused (litsents)Materjalis on määratud selle kasutamistingimused (litsents)

Õppematerjali saab kasutada erinevates seadmetes, nt arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon ning vajadusel on sobivad seadmedÕppematerjali saab kasutada erinevates seadmetes, nt arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon ning vajadusel on sobivad seadmed
loetletud. Kui materjal toimib vaid kindlas operatsioonisüsteemis, (nt Windows, iOS, Linux, Android), peab see olemaloetletud. Kui materjal toimib vaid kindlas operatsioonisüsteemis, (nt Windows, iOS, Linux, Android), peab see olema
vastavalt märgitud.vastavalt märgitud.

Materjal on tehniliselt universaalne, kasutatav levinumate operatsioonisüsteemide,Materjal on tehniliselt universaalne, kasutatav levinumate operatsioonisüsteemide,
seadmete (sh nutiseadmete) ning tarkvaragaseadmete (sh nutiseadmete) ning tarkvaraga
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Õppematerjalis olevad lingid töötavad ning avanev info on kättesaadav, interaktiivsed sisuelemendid (nt test, video jt)Õppematerjalis olevad lingid töötavad ning avanev info on kättesaadav, interaktiivsed sisuelemendid (nt test, video jt)
töötavad ettenähtult, materjali vaatamiseks ei kulu lisaressursse (aeg liiga suurte failide avamiseks, tasuline tarkvara jms).töötavad ettenähtult, materjali vaatamiseks ei kulu lisaressursse (aeg liiga suurte failide avamiseks, tasuline tarkvara jms).

Materjal on tehniliselt töökorrasMaterjal on tehniliselt töökorras

Õppematerjali on enne avaldamist katsetatud sisu ja tehnilise korrektsuse osas.Õppematerjali on enne avaldamist katsetatud sisu ja tehnilise korrektsuse osas.

Materjal on enne avaldamist testitudMaterjal on enne avaldamist testitud
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