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1. Info ja ajakava taotlejatele
Aasta e‐kursuse tiitlile on võimalik kandideerida osaledes e‐kursuse kvaliteedimärgi
taotlusvoorus. 2014/2015 õppeaastal toimus üks kvaliteedimärgi taotlusvoor. Teavet
levitati e‐Kutsekooli ja e‐Ülikooli konsortsiumi õppeasutuste haridustehnoloogide ja e‐õppe
listi kaudu ning samuti e‐õppe portaalis (www.e-ope.ee). Aasta e‐kursuse tiitel, mille saajat
premeeritakse 2000 euroga, antakse välja HITSA Innovatsioonikeskuse kevadkonverentsil
„NUTT* tuleb peale“ vastuvõtul 16. aprillil 2015 kell 19:30.

2. Taotlusvooru esitatud kursused
Taotlusvoorus osales e‐Kutsekooli õppeasutusustest kokku kaks e‐kursust. Mõlemale on
omistatud e‐kursuse kvaliteedimärk.

3. Aasta e‐kursuse stipendiumi kandidaadid
E‐kursuse kvaliteedimärk 2015 taotlusvooru hindamismeeskond otsustas esitada Eesti e‐
Kutsekooli aasta e‐kursuse 2015 nominendiks ühe kvaliteedimärgiga tunnustatud e‐kursuse,
milleks on „Praktiline keemia“, autor Anne Krull.

4. Hindajad
Aasta e‐kursuse stipendiumi saaja valitakse välja HITSA Innovatsioonikeskuse poolt juhitud
kvaliteedi töörühma poolt. Aasta e‐kursus 2015 žüriisse kuuluvad:
 Merle Varendi (Eesti Infotehnoloogia Kolledži kvaliteedijuht)
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Lehti Pilt (Tartu Ülikool, Haldus‐ ja tugistruktuur, Avatud ülikooli keskus,
haridustehnoloogia peaspetsialist)
Katrin Kiilaspää (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, HITSA Innovatsioonikeskuse
projektijuht)
Toomas Plank (Tartu Ülikool, Füüsika Instituut, teadusdirektor)
Anne Villems (Tartu Ülikool, Matemaatika‐informaatikateaduskond, Arvutiteaduse
instituut, lektor)
Egle Kampus (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, HITSA Innovatsioonikeskus,
koolitusvaldkonna juht)
Marge Kusmin (Tallinna Tehnikaülikool, haridustehnoloog)

5. Tulemused
Eesti e‐Kutsekooli konsortsiumi aasta e‐kursuse auhind 2015 antakse välja Tartu
Kutsehariduskeskuse e‐kursuse „Praktiline keemia“ autorile, kelleks on Anne Krull. Eesti e‐
Kutsekooli aasta e‐kursuse autorile makstakse välja auhinnaraha suurusega 2000 eurot.
Kursuse ülesehitus muudab keemia õppijatele huvitavaks. Kursusel kasutatakse palju põnevaid
lahendusi. Näiteks QR koodiga avanev õppemäng, illustreerivad temaatilised sõnapilved iga
õppetüki avamiseks jne. Kursuse õppeprotsess on hästi läbimõeldud ja motiveeriv,
õppemeetodina kasutatakse ümberpööratud klassiruumi põhimõtteid.
6. Tulemuste avalikustamine
Tulemused avalikustatakse e‐õppe portaalis (www.e-ope.ee/kvaliteet), HITSA
Innovatsioonikeskuse kodulehel (www.innovatsioonikeskus.ee).
Info tulemuste avalikustamise kohta kajastatakse portaalis www.koolielu.ee,
sotsiaalvõrgustikus Facebook, saadetakse e‐õppe listi (ylikoolid.e‐ope@lists.ut.ee)
haridustehnoloogide listi ( haridustehnoloogid@lists.eenet.ee).
7. „E‐kursuse kvaliteedimärk 2016“ taotlusvooru ajakava
Ajakava kuulutatakse välja sügissemestri alguses e‐õppe
Innovatsioonikeskuse lehel ning listis (ylikoolid.e-ope@lists.ut.ee).

portaalis,

HITSA

8. E‐kursuse kvaliteedimärgi protsessiga ning aasta e‐kursuse stipendiumi statuudiga on
võimalik
tutvuda
e‐õppe
kvaliteedi
veebilehel:
http://www.e‐
ope.ee/kvaliteet/kvaliteedimark ja HITSA Innovatsioonikeskuse veebilehel:
www.innovatsioonikeskus.ee

………………………………………….
Ene Koitla
juhataja

………………………………………….
Katrin Kiilaspää
projektijuht
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