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Kontrollküsimused sisupaketi valmisoleku kohta 

Sisupaketi avaleht     

1. Sisupaketi avalehel on teemakohane pilt või piltpealkiri. 
  

2. Sisupaketi avalehel on autori nimi, amet, töökoht, sisupaketi loomise aasta. 
  

3. Sisupaketi avalehel on sisu tutvustus.   

4. Sisupaketi avalehel on eesmärk (üks peamine) ja õpiväljundid.   

5. Sisupaketi avalehel on sihtrühmad.   

6. Sisupaketi avalehel on selle maht ja  läbimiseks kuluv ligikaudne aeg.   

7. Sisupaketi avalehel on vajadusel toodud eelteadmised ja -oskused ning tehnilised nõuded. 
  

8. Sisupaketi avalehel on rahastaja logo (juhul kui sisupaketi väljatöötamist on rahastatud). 
  

9. Sisupaketi avalehel on Tartu Ülikooli logo.   

10. Sisupaketi avalehel on viide kasutamistingimustele http://www.ut.ee/haridustehnoloogia/litsents.htm  või 
sobilikule Creative Commonsi litsentsile. 
 

 
 

 

Sisu ja struktuur     

11. Sisupaketil on sisukord, mis annab ülevaate kõigist käsitlevatest alamteemadest ja tegevustest.     

12. Sisupakett on terviklik, ühte teemat käsitlev.   

13. Sisupaketi maht on vähemalt on soovitatavalt 0,15 - 0,5 EAP (4 kuni 13 tundi õppija tööd).     

14. Sisupakett on iseseisvalt läbitav (ei eelda osalemist auditoorses õppes).     

15. Sisupaketis on õpijuhiseid, mis selgitavad õppijale selle eesmärki, õpiväljundeid ning suunavad selle kõiki 
võimalusi kasutama. 

  
  

 

16. Kogu õpiväljundite saavutamiseks vajalik sisu (õppematerjalid ja ülesanded) on sisupaketi sees, välised 
viited on vaid lisamaterjalidele.  

  
  

 

17. Sisupakett on struktureeritud (sisu liigendatud, pealkirjad sisukad, oluline rõhutatud).   

18. Sisupakett on soovitavalt üles ehitatud vastavalt SCATE ehk SÕKAL mudelile:  
a. Scope ehk Sissejuhatus - sissejuhatus, eesmärgid, õpiväljundid, eelteadmised, tehnilised nõuded 
b. Content ehk Õppematerjalid - tekst, graafika, animatsioon, audio, video 
c. Activity ehk Kinnistamine - tegevused õpitava kinnistamiseks, harjutamiseks ja enesekontrolliks 

Thinking ehk Arutlemine - reflekteerimine ja arutlemine (nt teksti integreeritud küsimused ja 
mõtlemisülesanded) 

d. Extra ehk Lisamaterjalid - viited lisamaterjalidele 

 

 

 

 

 

 

19. Sisupakett on: 
a. tehniliselt universaalne, st et selle kasutamiseks ei ole vaja spetsiaalset (tasulist) tarkvara 
b. on vaadeldav enamlevinud veebilehitsejatega ja multimeediamängijatega 
c. sisaldab üldlevinud failiformaate (nt html, pdf, mp3, mp4, jpg, gif)  

  

  

 

20. Sisupakett on tehniliselt töökorras (lingid töötavad, video/audio avaneb jm).     

21. Sisupakett on eksporditav html-failidena või SCORM- või IMS-pakettidena. 
 

 
 

 

Õppematerjalid ja õppeprotsessi toetamine     

22. Sisupaketi õppematerjalid ja õppetegevused vastavad selle mahule (45 minuti jooksul loeb õppija u 4 lk 
teksti). 

  
  

 

23. Sisupakett sisaldab erinevaid meediume: tekst, graafika (fotod, joonised, graafikud), audio, video, 
animatsioon. 

  
  

 

24. Sisupakett on varustatud näidetega.     

25. Õppematerjalid on keeleliselt korrektsed.     

26. Õppematerjalid on korrektselt kujundatud ja illustreeritud.     

27. Õpiväljundite saavutamist toetatakse ja kontrollitakse interaktiivsete harjutuste ja ülesannetega.     

28. Kõikide ülesannete kohta on selged ja põhjalikud juhised.   

29. Erialased terminid on esimesel kasutamisel defineeritud.   

30. Kasutatud allikatele (tekstile, illustratsioonidele) on korrektselt viidatud.     

http://www.ut.ee/haridustehnoloogia/litsents.htm

