TÜ elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskus
E-õppe materjalide lisamine TÜ institutsionaalsesse repositooriumi DSpace
TÜ institutsionaalne repositoorium http://dspace.utlib.ee/ on veebipõhine keskkond elektrooniliste
materjalide kogumiseks, pikaajaliseks säilitamiseks ja avaldamiseks.
I DSpace’i sisenemine
DSpace’i sisenemine (http://dspace.utlib.ee/) toimub Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega
(sama millega sisenete ÕISi). Kui Te olete unustanud oma TÜ arvutivõrgu kasutajanime ja/või parooli
siis saate abi tööpäeviti kl 8-17 kasutajatoe telefonil 737 5500 või e-posti aadressil arvutiabi@ut.ee.
Kirjas tuleb märkida oma nimi, struktuuriüksus ja telefon, millel teiega ühendust saab võtta ning
kirjeldada võimalikult täpselt oma probleemi.
II E-õppe materjalide lisamine
TÜ töötajatel on võimalik e-õppe materjale lisada valdkonna 3. E-õppe materjalid kausta
kollektsioonidesse Elektroonilised õppematerjalid ja Õpiobjektid (open access). Esimene neist
sisaldab e-kursuste õppematerjale ja teine õpiobjekte, mis on terviklikud interaktiivsed objektid nt
sisupakett, animatsioon.
1. E-õppe materjali lisamisega alustamiseks on kaks võimalust:
A. Valige valdkond 3. E-õppe materjalid ja
kollektsioon Elektroonilised õppematerjalid
või Õpiobjektid (open access) ning klõpsake
Submit a new item to this collection (Lisa
sellesse kollektsiooni uus kirje).

B. Valige My Account (Minu konto) alt
Submissions (Sissekanded) ja klõpsake Start
a new submission (Alusta uut sissekannet).
Valige rippmenüüst kollektsioon
Elektroonilised õppematerjalid või
Õpiobjektid (open access) ja klõpsake Next
(Järgmine).

2. Avaneb leht Initial questions, millel tehke Published märkeruutu linnuke ja klõpsake edasi
liikumiseks lehe lõpus Next.
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3. Järgneb leht Describe, millel täitke järgmised metaandmed (märgitud punasega):

Autori perenimi

Autori eesnimi

(Vajutades Add,
saate lisada teisi
autoreid)

Kursuse, õppematerjali või õpiobjekti pealkiri

aasta

(Vahepealsed
meta-andmed
võite jätta
täitmata)

Type – kursuse õppematerjali tüübiks valige Other (kõige
viimane) ja õpiobjekti tüübiks valige Learning Object

Language – õppematerjali keel
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4. Edasi liikumiseks klõpsake lehe lõpus Next.
5. Järgmisel lehel Describe lisage märksõnad (Subject Keywords) ja e-õppe materjali lühitutvustus
(Abstract).

märksõna

E-õppe materjali lühitutvustus

Märksõna lisamiseks
klõpsake Add. BeSt
programmist toetust saanud
kursuse materjalidel või
õpiobjektidel on
kohustuslikuks märksõnaks
BeSt programm. Sisupaketi
teiseks märksõnaks lisage
kindlasti sisupakett.

6. Edasi liikumiseks klõpsake lehe lõpus Next.
7. Enne failide üleslaadimisega alustamist lehel Upload veenduge, et loodud e-õppe materjalid on nii
vormilt kui sisult valmis. BeSt programmist toetust saanud e-õppe materjalide puhul jälgige
materjalide vastavust programmi nõuetele (e-kursuse nõuded, sisupaketi nõuded).
Kursuse materjalid vormistage pdf formaadis failina. Sealjuures jälgige, et igal õppematerjali failil
oleksid märgitud autori ja ülikooli andmed. Nimetage pdf fail korrektselt - ilma eestipäraste
täpitähtedeta, erisümboliteta ning tühikuteta. Kui kursuse õppematerjalide hulgas on videoloengud,
koostage neist viidetega nimekiri html formaadis.
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Õpiobjektide puhul tuleb kõik sisupaketis olevad failid ühekaupa üles laadida, töö hõlbustamiseks
võite eelnevalt eemaldada kaustast sisupaketis mittekasutatavad failid. Kokkupakitud failide (zip, rar)
üleslaadimine pole aktsepteeritav hilisema kasutusmugavuse seisukohast.
8. Valige arvutist fail ja klõpsake Upload file and add another (Lae fail üles ja lisa järgmine).

Klõpsake nupul Browse ehk Lehitse, otsige soovitud fail üles ja
topeltklõpsake sellel

Klõpsake Upload file and add another (Lae fail üles ja lisa veel)

9. Kui faile on rohkem kui üks, kuid sissekande juures tuleks näidata vaid ühte faili määrake, milline
fail on esmane. Selleks märkige vastava faili juures raadionupp Primary. Esmase faili määramine on
oluline sisupakettide puhul, kus faile on palju, kuid kasutajale peab neist näha olema vaid üks –
index.html.

Vajadusel saab mittevajalikuks
osutunud faili eemaldada tehes
märkeruutu linnukese ja klõpsates
Remove selected files.
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10. Edasi liikumiseks klõpsake lehe lõpus Next.
11. Järgneval lehel Review saate tehtu enne lõplikku kinnitamist üle vaadata ja teha vajadusel
parandusi.

Andmete muutmiseks klõpsake Correct one of these (Korrigeeri)

12. Edasi liikumiseks klõpsake lehe lõpus Next.
13. E-õppe materjalidele kasutustingimuste määramiseks saate lehel Licence valida Creative
Commons’i litsentsi, kuid üldjuhul liikuge valikut tegemata edasi, klõpsates Next.

14. Järgmisel lehel Licence, mis puudutab Tartu Ülikoolis kehtivat õiguslikku regulatsiooni (Licence
Distribution), on kohustuslik tähistada märkeruut I Grant the Licence. TÜ õiguslik regulatsioon kattub
sisuliselt ühega Creative Commons’i litsentsi variantidest.
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Sissekande kinnitamiseks klõpsake Complete Submission.

15. Teie sissekanne suunatakse ülevaatamiseks haridustehnoloogidele. Korrektne sissekanne
kinnitatakse, puudustega sissekanne saadetakse teile koos põhjendusega parandamiseks tagasi.
16. Klõpsates Submit another item saate teha uue sissekande samasse kollektsiooni. Go to
Submissions page viib sissekannete lehele, kus näete kinnitamata sissekannete staatust.
III Kuhu pöörduda abi saamiseks
DSpace´i e-õppe materjalide sisestamisega seotud küsimuste ja probleemide korral saatke kiri
haridustehnoloogidele eope@ut.ee, DSpace’i tehniliste probleemide korral saatke kiri peahaldurile
heiki.epner@ut.ee
Head DSpace´i kasutamist!
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