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Millest juttu tuleb?

• Õpiobjektid ja repositooriumid

• Autoriõigus ja avatud sisulitsentsid

• Sotsiaalne tarkvara ja kogukonnapõhine sisutootmine



Õpiobjektid ja repositooriumid



Õpiobjekti mõiste

• 1994 — Learning Object (Wayne Hodgins)

• 2000 — David Wiley: väikesed komponendid, mida võib 
uuesti kasutada mitmeid kordi erinevates 
õppekontekstides ja neil on õpetuslik väärtus

• 2002 — IEEE LOM: iga digitaalne või mittedigitaalne olem, 
mida saab kasutada õppimiseks, hariduses või koolituses

(Väljataga 2005)



Lego klotsid õpiobjekti metafoorina

(Väljataga 2005)



Õpiobjekti tunnused

• Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav

• Koostalitlusvõime (interoperability) — õpiobjekt töötab 
erinevatel riistvara- ja tarkvaraplatvormidel

• Kohandatavus (adaptability) — õpiobjekti on võimalik 
kohandada õppurile või õpisituatsioonile

• Korduvkasutus (reusability) — õpiobjekt ei ole seotud 
kontekstiga ja on korduvkasutatav erinevate õppuritega

• Vastupidavus (durability) — õpiobjekt töötab ilma 
muutmata uuemal riist- ja tarkvaral

• Granulaarsus (granularity) — õpiobjekti on võimalik 
lahutada väiksemateks osadeks

(LOAZ 2004)



Õpitehnoloogia standardid

• IEEE LOM õpiobjekti metaandmete standard

• SCORM

• IMS Learning Design 

• IMS Simple Sequencing 

• IMS Content Packaging

• IMS Question & Test Interoperability Specification 

• ...



(Hermann 2002)



Õpiobjektide repositooriumid

• Merlot: http://www.merlot.org

• Careo: http://careo.ucalgary.ca

• Connexions: http://cnx.rice.edu

• Maricopa Learning Exchange: http://
www.mcli.dist.maricopa.edu/mlx/

• MIT OpenCourseWare: http://ocw.mit.edu

• Computer Science Teaching Center: http://www.cstc.org

• Citidel: http://www.citidel.org



Õpiobjektide probleemid

• Pedagoogilised probleemid — korduvkasutatavus, 
standardite poolt peale surutud õpetamismeetodid 

• Metaandmete keeruline haldamine ja ebapiisavad 
metaandmed

• Õpiobjektide kvaliteedi tagamine

• Autoriõigustega seotud probleemid

• Õpiobjektide loomine ja selle töö tasustamine



Lahendused...?

• Spetsiaalselt üldhariduskoolidele loodav õpiobjektide 
repositoorium ja õpetajate koostöökeskkond CALIBRATE 
Toolbox: http://calibrate.eun.org

• David Wiley soovitused õppematerjalidele:

• vabalt jagatav

• veebibrauseris töötav

• suletud formaadi korral antakse kaasa ka muudetav 
algfail (näiteks PDF puhul RTF)



Autoriõigus ja avatud 
sisulitsentsid



Autoriõigus ja õppematerjalid

• AÕS §19 lubab teoste refereerimist ja tsiteerimist 
motiveeritud mahus teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel 
kui autorile ja avaldamisallikale on korrektselt viidatud 

• AÕS §13 järgi kuuluvad teose reprodutseerimine, 
levitamine, tõlkimine ja kohandamine autori varaliste 
õiguste hulka ning autoril on nende lubamise ja keelamise 
ainuõigus



Mis on motiveeritud maht?

• Eesti AÕS ei reguleeri mõistet motiveeritud maht

• USA’s on hariduslikul otstarbel sisu kasutamine lubatud 
järgmises mahus:

• video kuni 10%, mitte üle 3 minuti

• tekst kuni 10%, mitte üle 1000 sõna

• muusika ja muusikavideod kuni 10%, mitte üle 30 
sekundi

• pildid ja fotod: kuni 5 ühelt autorilt, kuni 10% või 15 
ühest kogumikust

(Educational Multimedia Fair Use Guidelines Development Committee 1996)



Avatud sisulitsentsid

• Avatud sisulitsentside eelkäijad: 

• 1969 RFC (Request For Comments) dokumendid

• 1971 Project Gutenberg 

• 1998 Open Content litsents (David Wiley)

• 1999 GNU Vaba Dokumentatsiooni litsents (FDL)

• 2001 Creative Commons



Creative Commons

Iga CC litsentsiga kaasnevad õigused: 

• kopeerida teost

• levitada teost 

• kuvada või esitleda teost avalikult 

• viia läbi teose digitaalseid avalikke esitusi (podcasting 
jms) 

• kanda töö üle teise formaati sõna-sõnalt koopiana



http://creativecommons.org



http://creativecommons.org



Erinevad CC litsentsid

• Commercial/ Derivation 

• Non Commercial/ Derivation 

• Commercial/ Non derivation 

• Non Commercial/ Non Derivation 

• Commercial/ Derivation but Share Alike

• Non Commercial/ Derivation but Share Alike



CC litsentsi esitusviisid

• Põhiõigusi iseloomustavate ikoonidega ja lühiseletustega 
lehekülg (nn Commons Deed)

• Litsentsi terviktekst 

• Digitaalne kood litsentsi metaandmetega



http://creativecommons.org



Avatud sisu

• Wikipedia:

• http://en.wikipedia.org

• http://et.wikipedia.org

• Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org

• Creative Commons Find: http://creativecommons.org/find/

• Common Content: http://commoncontent.org

• Flickr: http://www.flickr.com/creativecommons/

• OpenPhoto: http://openphoto.net/

• OurMedia: http://www.ourmedia.org/



http://www.wikipedia.org



http://en.wikipedia.org



http://et.wikipedia.org



http://www.flickr.com/creativecommons/



Creative Commons Eestis

• CC lokaliseerimise eestvedajad Peeter Marvet ja Henri 
Laupmaa

• Tuntumad CC litsentsiga materjalid: 

• Estonica.org entsüklopeedia

• Regio kontuurkaardid 

• Tiigrihüppe Sihtasutus toetab ainult CC alusel levitatavat 
õpisisu



http://creativecommons.galerii.ee



MIT OpenCourseWare

• Avatud 2001

• Sisaldab üle 1400 täies mahus vabalt kättesaadava kursuse

• Aastaks 2007 on eesmärgiks teha kõik kursused MIT 
OCW kaudu kättesaadavaks



http://ocw.mit.edu



...kohvipaus...



Sotsiaalne tarkvara ja 
kogukonnapõhine sisutootmine



IKT ja õppimine

(Leinonen 2005)



Uusmeedia ja Internet

• 1996 — Internet, e-mail ja veeb saavutavad laia 
populaarsuse

• 1998 — suured meediakompaniid avastavad interneti - 
striiming meedia, e-kommerts, jne...

• 2000 — sõnumivahetustarkvara, kiired 
internetiühendused, digitaalfotograafia, DVD

• 2002 — ajaveebid, peer-to-peer failijagamine

• 2004 — sotsiaalne tarkvara, GMail, del.icio.us, Flickr, 
tagging

(Wikipedia 2005)



Sotsiaalse tarkvara liigid

• Ajaveebid

• Wikid

• Sotsiaalsed järjehoidjad (del.icio.us, Furl)

• Fotode jagamine (Flickr)

• Dokumentide jagamine (Writeboard)

• Online kogukonnad (LinkedIn, Orkut)



Ajaveebid ja RSS



http://www.htk.tlu.ee/vabavere/



http://flosse.dicole.org



RSS

• Feedreader: http://www.feedreader.com

• NetNewsWire Lite: http://ranchero.com/netnewswire/

• Liferea: http://liferea.sourceforge.net/



RSS



http://www.technorati.com



http://www.bloglines.com



Wiki



MediaWiki süntaks

• == Pealkiri ==

• ''kaldkirjas tekst''

• '''paksus kirjas tekst'''

• * Loetelu

• [http://www.google.com Google]

• [[Uus wikileht]]



Fotode jagamine



http://www.flickr.com



http://www.flickr.com



http://www.flickr.com/



Sotsiaalsed järjehoidjad



http://del.icio.us



http://del.icio.us



http://del.icio.us



Ühised kirjatööd



http://www.writeboard.com
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