
Digivahendite kasutamine kliinilises
õppetöös

MV digipädevuse kogemus- ja visiooniseminar
11.12.20
Kai Part

TÜ MV KMI naistekliinik



Mida oleme kasutanud?

1. Üliõpilaste suunamine vajaliku digitaalse info 
otsimisele

2. BBB videoseminarides osalemine ja võimalustes 
orienteerumine

3. Sisuloomes veebipõhiste suhtlemis- ja 
koostööoskuste arendamine

4. Mõned “nupud” veebipõhise täiendõppe 
kogemusest



1. Suunamine vajaliku digitaalse info otsimisele

Ravijuhised on õppejõu poolt üles pandud Moodle’isse ---> pole 
kindel, kas ü/õ neid avavad ja vaatavad

Samm edasi: suuname ü/õ juhistega tutvuma ja sealt infot 
otsima selleks, et lahendada õpiülesandeid

Näide
5. kursus,  ARNS.01.032 (8 EAP)
Praktikum “Rasestumisvastased meetodid ja nõustamine”



Kasutame Panopto võimalust panna slaidide vahele enesekontrolli küsimusi.

Moodle’is on enne loengute linke juhis, et on vaja Panoptosse sisse logida, et 
küsimusi näha.
Samuti öeldud, et küsimustele vastamiseks on vaja tutvuda digitaalse 
andmeallikaga.



Panopto loengus koostasime enne küsimuste kuvamist sellise tööjuhise: 



Järgmisel slaidil avanevad küsimused, mille vastamiseks tuleb minna juhist 
uurima …



Edasi saab loengut vaadata siis, kui küsimused on  õigesti vastatud.



Kui ü/õ on juba juhendi kasutamist enne loengut õppinud, siis oskab ta juba 
praktikumis  kiiresti situatsiooniülesannete lahendamiseks informatsiooni 
otsida ja rohkem jääb aega arutelule



Edaspidiseks eluks soovitame alla laadida juhise äpi …



2. BBB tõhus kasutamine

Juhendame, kuidas BBBd kasutada (sobiv veebibrauser, vali 
mikrofon, mikrofon sisse-välja)

Kasutame aktiivselt BBB vahendeid:
- hääletamine
- kirjutamine
- mikrofoniga rääkimine
- suunamine rühmadesse

---> ü/õ ei saa jääda veebiseminaris passiivseks, vaid peab kogu 
aeg kaasa tegema



Patsiendikeskne suhtlemine (ARPO.01.042), 3. kursus, seminar 
“Seksuaalsuse teemal suhtlemine tervise kontekstis”
Esitame tööjuhise BBBs slaidil ja juhendame enne rühmadesse suunamist.





3. Sisuloomes veebipõhiste suhtlemis- ja 
koostööoskuste arendamine

Näide
Meditsiiniteooria ja -eetika (ARTH.02.055), 1. kursus
Seminar „Reproduktiivmeditsiini eetilised aspektid” 

Kodutöö enne seminari:
1) Palun töötage läbi TÜ Moodle keskkonnas olevad materjalid.

2)      Teie poolt ootame rühmatöid arutelu näol vastuseks esitatud 
küsimustele. Palume, et iga rühm laeb üles ühise arutelu protokolli, kus 
oleks näha ka iga osaleja panus arutellu, erinevad arvamused ja 
vaidlused, kui neid on jne. Rühma esindaja vormistab protokolli ja 
kirjutab kokkuvõtte. Arutelu keskkond valige ise: nt kirjalikus vormis 
Google Docs või Skype vms. Anname igale rühmale kirjalikku 
tagasisidet/arutame seminaris.

3)      Foorum eraldatud rühmade režiimis.



® Suuname ü/õ ise valima suhtlusmeediumi ja organiseeruma 
koostööle ülesande lahendamiseks

®Rühma esindaja ülesandeks on kokkuvõtte vormistamine, 
teised osalevad sisuloomes

® Saame hinnata iga üliõpilase panust rühmatöösse 



Näide
5. kursus,  ARNS.01.032 “Naistehaigused ja sünnitusabi”
Praktikum “Naiste suguteede põletikud”



Näide
5. kursus,  ARNS.01.032 “Naistehaigused ja sünnitusabi”
Praktikum “Naiste suguteede põletikud”



4. Mõned “nupud” veebipõhise täiendõppe 
kogemusest

8h kontaktseminar ---> 3-nädalane veebikursus Moodle’is:
- ülesanded enne veebiseminari
- veebiseminar reaal-ajas BBBs
- ülesanded pärast veebiseminari



Sõnapilvede loomine



Sõnapilvede loomine



Liigitamine: sisu.ut.ee vahendite abil



Mõistekaardid: mindmeister.com



Veebitahvel: www.padlet.com


