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Käesolevast juhendist
Käesolev dokument on SCOPE projekti õppematerjalide kasutamise juhend. Juhendis
antakse põhjalik ülevaade sellest, kuidas õppematerjale avada ja neis navigeerida,
kuidas toimivad põhimenüü peamised funktsioonid ja kokkuvõtte osa ning kuidas
õppija saab endale digitaalse õpimärgi taotleda. Samuti antakse vastused korduma
kippuvatele küsimustele ja viited tehnilise abi kasutamise võimalustele ning lingid
SCOPE projekti sotsiaalmeedia kanalitele.
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1. osa. Õppematerjalide avamine
Oma õppematerjalidele ligi pääsemiseks mine kõigepealt SCOPE projekti ametlikule
veebilehele: www.scope-skills.eu. Oma riigi materjalide valimiseks klõpsa ülal
paremal asuval lipul ja vali oma riik.

Joonis 1 Oma riigi teemade valimine

Õppematerjali avamiseks vali „Alusta õppimist“, seejärel keri allapoole ja vali soovitud
moodul. Õppematerjali käivitamiseks klõpsa „Alusta“. Materjal avaneb sinu brauseris
uuel vahekaardil (joonis 2)

Joonis 2 Õppeteemade avamine

SCOPE projekti õppematerjalid on jagatud mooduliteks ja teemadeks. Mooduleid on
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viis ja iga moodul jaguneb omakorda alapeatükkideks ehk teemadeks. Iga mooduli
lõpus on toodud ka teema kokkuvõte ja õpimärgi leht. Õpimärgi saamise lehele
pääsemiseks tuleb läbida teema kokkuvõtte osa.
Märkus: sisu kuvatakse vastavalt sinu ekraani suurusele. Õppematerjalide vahel
navigeerimise võimalused võivad pisut erineda sõltuvalt kasutatavast seadmest.
Joonisel 3 on näidatud platvormi välimus tavalise sülearvuti ekraanil, joonisel 4 aga
mobiiltelefonis.

Joonis 3 Sülearvuti ja laiekraani vaade

Joonis 4 Mobiiltelefoni ja väikese ekraani vaade
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2. osa. Põhimenüü
Kui moodul käivitatakse, avaneb see põhimenüü lehel. Põhjalikum ülevaade
põhimenüüst on toodud allpool.
1. Ülamenüü: Ülaosas ehk ülamenüüs on toodud hõlbustuse, otsingu,
materjalide, kursusest väljumise ja vaeglugeja abilise funktsioonid.
Neid funktsioone kirjeldatakse lähemalt järgmisel lehel.

Joonis 5 Põhimenüü ülevaade

2. Teemad: Iga moodul on jagatud

.

3. Õpimärgi leht: Iga mooduli juures on

teemadeks. Teemasid võib avada mis

õpimärgi leht. Õpimärgi lehele pääseb alles

tahes järjekorras. Iga teema juures

pärast teema kokkuvõtte läbimist. Loe

on ka edenemisriba, mis näitab, kui

lähemalt altpoolt osadest „Teema kokkuvõte“

palju teemast on läbitud.

ja „Õpimärgi leht“.

6

3. osa. Ülamenüü.
Igal lehel on valik funktsioone, mis abistavad sind õppimisel. Nende abil saad positiivse
ja huvitava õpikogemuse. Lisafunktsioone selgitame lähemalt allpool.

3.1 Ülamenüü

Ülamenüüs (näidatud joonisel) on toodud erinevad funktsioonid, mida kasutaja
kasutada saab.

Joonis 6 Põhimenüü ikoonid

Ülamenüü ikoonidest räägime lähemalt allpool:

3.2 Avalehe ikoon

Joonis 7 Avalehe ikoon

Vajutades mis tahes kohas avalehe ikooni, saab naasta põhimenüüsse.
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3.3 Hõlbustuse ikoon

Joonis 8 Hõlbustuse ikoon

Hõlbustuse ikoonil klõpsates aktiveerub hõlbustusrežiim. Hõlbustusrežiim tuleb
aktiveerida, et õppematerjalidele ligi pääseda. Kui oled hõlbustusrežiimi aktiveerinud,
saad sülearvutis või lauaarvutis tegevuste vahel tabulaatori abil navigeerida.
Mobiilseadmes saad järgida ekraanilugeja antud juhiseid. Parimate tulemuste
saavutamiseks soovitame sülearvuti või lauaarvuti kasutajatel kasutada JAWS või NVDA
ekraanilugejat ning mobiilseadme kasutajatel kasutada VoiceOver funktsiooni.

3.4 Otsing ja materjalid

Joonis 9 Otsingu ja materjalide ikoon

Otsingu ja materjalide ikoonil klõpsates saab avada otsingufunktsiooni ja leida
kursusega seotud täiendavaid materjale. Moodulist saab otsida konkreetseid sõnu või
termineid ja seejärel saab otse otsingutulemustele liikuda.
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Otsingu kasutamiseks klõpsa otsingu
ja materjalide ikooni ning trüki
otsingsõna otsinguribale. Tulemused
kuvatakse kohe. Tulemused
järjestatakse asjakohasuse alusel.
Klõpsa otsingutulemusel, et terminit
sisaldav teema avada.

Joonis 10 Otsingutulemused

Kursuse materjalid asuvad otsinguriba
all. Materjalide lingil klõpsates saad
vaadata kursuse lisamaterjale, näiteks
faile, strateegiadokumente,
väljatrükitavaid materjale jne

Joonis 11 Kursuse materjalid
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3.5 Vaeglugeja abiline

Joonis 12 Vaeglugeja abiline

Vaeglugeja abiline võimaldab valida teistsuguseid värvilahendusi, mille pealt on
vaeglugejal mugavam lugeda.

Vaeglugeja abilise ikoonil klõpsamine
avab värvilahenduse valiku, kust saab
endale sobiva lahenduse valida.
Värvilahenduse valimiseks tuleb sellel
klõpsata. Värvilahendusest
loobumiseks tuleb sellel uuesti
klõpsata.

Joonis 13 Värvilahenduse valimine
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3.6 Lehekülje edenemine

Joonis 14 Lehekülje edenemise riba

Iga lehekülje ülaosas kuvatakse lehekülje edenemise riba. Kui kasutaja ülesandeid
täidab, muudab edenemisriba tasapisi värvi. Kui edenemisriba on täielikult värvi
muutnud, on teema läbitud.

Kui edenemisribal klõpsata, on näha kõik lehel
tehtavad tegevused. Iga tegevuse juures on väike
edenemisriba, mis näitab, kas oled selle tegevuse
juba ära teinud või mitte. Tegevus avaneb, kui
sellel klõpsata.
Lehekülje edenemise riba on väga kasulik, kuna
võimaldab kasutajal kontrollida, kas ta on mingi
teema all kõik osad ära täitnud, või leida tegevusi,
mis on võib-olla kahe silma vahele jäänud.

Joonis 15 Tegevuse edenemine
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3.7 Kursusest väljumise nupp

Joonis 16 Kursusest väljumise ikoon

Moodulist väljumiseks tuleb klõpsata kursusest väljumise nuppu. Seejärel kuvatakse
hoiatus, mis teavitab kasutajat, et tehtud tööd ei salvestata, kui ta väljub. Moodulist
väljumiseks klõpsa „Jah“ ja loobumiseks „Ei“. Rohkem teavet moodulist väljumise ja
tegevuste edenemise kohta leiad altpoolt korduma kippuvate küsimuste osast.
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4. osa. Tegevused
Õppematerjal avaneb, kui klõpsata põhimenüüs mingil teemal. Õppematerjalid on
jagatud erinevateks tegevusteks. Mõned on interaktiivsed, näiteks tuleb klõpsata
„nööpnõelal“ või nooltel. Tegevuste täitmisel järgi ekraanil toodud juhiseid.

Joonis 17 Näide õppetegevusest

Mõnede tegevuste juures tuleb küsimustele vastata. Küsimustele vastamiseks järgi
ekraanil toodud juhiseid ja seejärel klõpsa „Esita“. Iga küsimuse juures antakse
kasutajale teada, kas ta vastas õigesti või valesti ning valesti vastatud küsimustele saab
ka uuesti vastata, klõpsates nupul „Vasta uuesti“.

Joonis 18 Näide küsimusest
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5. osa. Lehel navigeerimine
Kasutaja saab teemade vahel liikuda ekraani allosas asuva navigeerimisriba abil.
Vasaknoolel klõpsamine suunab tagasi eelmise teema juurde, paremnoolel klõpsamine
aga järgmise teema juurde. Avalehe ikoonil klõpsamine viib kasutaja tagasi
põhimenüüsse.

Joonis 19 Navigeerimisriba jaluses

Vahel ilmub ekraani alläärde paremnoole asemele luku sümbol. Luku sümbol
tähendab seda, et järgmisele lehele ei ole praegu võimalik minna. Et järgmist lehte
lahti lukustada, tuleb kõik praegusel lehel toodud tegevused ära teha. Rohkem teavet
leiad altpoolt osast „Mooduli lõpetamise küsimustik“..

Joonis 20 Luku sümboliga jalus
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6. osa. Teema kokkuvõte
Iga mooduli lõpus on küsimustik ehk teema kokkuvõte. Teema kokkuvõttes tuleb kõik
tegevused läbida, et mooduli eest teenitava õpimärgi leht lahti lukustada.
Kui kasutaja on teema kokkuvõtte lehel olevad ülesanded ära täitnud, muutub luku
sümbol lehe allosas asuval navigeerimisribal paremnooleks, näidates, et õpimärgi
leht on nüüd lukust lahti. Siis saab kasutaja paremnoolel klõpsates õpimärgi lehele
edasi liikuda.
Kui õpimärgi lehele minna ei ole võimalik, võib mõni mooduli lõpetamise
küsimustest veel vastamata olla või olla valesti vastatud. Pooleliolevaid tegevusi saab
vaadata, klõpsates lehekülje edenemise ribal (vt ülalpoolt osast „Lehekülje
edenemise riba“).
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7. osa. Õpimärgi leht
Mooduli eest antava õpimärgi lehte tähistab põhimenüüs must ruut, millel on valge luku
sümbol. Kui ruudus on luku sümbol, ei ole õpimärgi lehele võimalik minna.

Joonis 21 Lukustatud õpimärgi leht

Õpimärgi lehele pääsemiseks tuleb vastata mooduli lõpus olevatele küsimustele. Kui
mooduli lõpetamise küsimustik on täidetud, muudab õpimärgi lehte tähistav ruut värvi
ja nüüd on võimalik õpimärgi lehele minna.

Joonis 22 Lahtilukustatud õpimärgi leht

Digitaalse õpimärgi saamiseks klõpsa õpimärgi lehel ja järgi ekraanil toodud juhiseid.
Kui sul tekib õpimärgi saamisel probleeme, leia altpoolt osast „Tehniline abi“ tehnilise
toe kontaktandmed.
16

8. osa. Korduma kippuvad küsimused
Kas minu tegevused salvestatakse, kui moodulist väljun?
Kahjuks sinu tegevusi ei salvestata, kui moodulist väljud. Samamoodi kaob juurdepääs
õpimärgi lehele siis, kui läbid teema kokkuvõtte ja saad õpimärgi lehele juurdepääsu,
kuid sulged vastava vahekaardi. Soovitame õpimärki taotleda kohe, kui teema
kokkuvõtte lehe ära täidad.
Kas pean õpimärgi saamiseks igas teemas kõik tegevused lõpuni tegema?
Ei. Ainus nõue õpimärgi saamiseks on mooduli lõpus oleva küsimustiku täitmine. Soovi
korral võib ilma muude teemadega tegelemata kohe teema kokkuvõtte juurde minna.
Kas soovitate kasutada mingit konkreetset seadet?
Kursust on mugav avada nii sülearvutis, mobiilseadmes kui ka tahvelarvutis.
Kas soovitate kasutada mingit konkreetset ekraanilugejat?
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame sülearvutis või lauaarvutis kasutada
NVDA või JAWS ekraanilugejat. Mobiilseadmete kasutajatele soovitame VoiceOver
funktsiooni.
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9. osa. Abi ja lisateave
9.1 Tehniline abi

Tehnilise abi saamiseks võta ühendust oma riikliku asutusega.
Eesti: AKÜ: info@terveilm.ee

9.2 Jälgi meid

SCOPE projekti saad jälgida meie sotsiaalmeedia kanalites. Need on järgmised:
Twitter: https://twitter.com/SCOPE_platform

9.3 SCOPE projektist lähemalt

SCOPE projekt (vabaühenduste oskuste kaardistamine ja professionaalsed koolitused)
on e-koolituste platvorm, mis on mõeldud Euroopa kogukonnale, vabatahtlike ja
heategevusorganisatsioonidele ning sotsiaalettevõtetele. Platvorm annab juurdepääsu
sihtasutuse tasandil õppematerjalidele ning võimaldab oskusi tunnustada. Rohkem
teavet SCOPE projekti kohta leiab aadressilt https://scope-skills.eu/. Projekt on
rahastatud Euroopa Liidu abiga.
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