Koolielu soovitused viitamiseks
 Elektroonilise õppematerjali puhul kehtivad viitamisel samad reeglid, mis tavalise akadeemilise tekstigi puhul ning kõikidele kasutatud
materjalidele (tekst, pilt, video, heli vms), mis ei pärine töö autorilt, tuleb lisada viide algallikale.
 Enne pildi, video, heli jms materjali oma töösse lisamist tuleb veenduda, et sellega ei rikuta autoriõigusi. Viimastest soovitame lähemalt
lugeda Tiigrihüppe haridustehnoloogi Ingrid Maadvere blogist.
 Viide lisatakse nii teksti sisse kui ka kasutatud allikate loetelusse. Tekstisisese viite puhul tuuakse reeglina välja tsiteeritava või refereeritava
allika autor, ilmumisaasta ning lehekülg. Alljärgnev tabel tutvustab viitamist eri tüüpi allikatele.
 Viidates veebipõhistele allikatele (õppematerjalid, koduleheküljed jms), on nende uuendamise kuupäev olulisem koostamise kuupäevast ning
see lisatakse materjali nime järel sulgudes. Kui kumbagi kuupäeva ei ole teada, lisatakse kirjesse lühend s.a. (sine anno). Kirje lõppu lisatakse
veebiallika viimase külastuse kuupäev.
 Kui Youtube’i videote puhul ei ole teada autor, lisatakse kirjesse video üles laadinud kasutaja nimi.
 Kasutatud kirjanduse loetelu esitatakse tähestikulises järjekorras.
 Üldised viited, näiteks pildimaterjali allikas: google.com ja koostatud interneti materjalide põhjal, ei ole korrektsed.
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