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Õppeaine „Sotsiaalne süsteem ja inimene“ 6 EAP

 TAUST: 

 Mõtestada lahti ühiskonna sotsiaalse süsteemi olemus lahates erinevate institutsioonide
omavahelisi suhteid, rolle ja mõju inimeste sotsiaalse elu kujundamisel ning teisalt vaadates
kuidas inimeste sotsiaalne tegevuse kujundab ja muudab institutsioone.

 Kursuse edukaks läbimiseks: e-õppe ülesanne (10 punkti); töö artiklitega ja lugemispäevikute
esitamine (3 x 10 punkti); artiklite lugemispäevikute süntees + ettekanne (20 punkti;
tudengid osalesid hindamises); analüütiline uurimistöö (20 punkti); suuline eksam (20
punkti).
 60% individuaalne töö
 40% rühmatöö

 Eriolukord = samm-sammult edasi:
 1) lugemismaterjalid ja küsimus/ülesanne foorumisse (12.03)
 2) ettevalmistatud materjalid/ülesanded + jututuba moodles (19,03; 26.03 ja 02.04)
 3) BBB (09.04 – 28.05)
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Miks suuline eksam?
 Enne eriolukorda: õppeaine sisust/õpiväljunditest tulenev – mõtestamise oskus,

analüütilisus
 Kirjalik eksam – soov/vajadus täpsustada, arutada jne

 Eriolukorraga lisanduv põhjus: sotsiaalne kontakt ja kahepoolne tagasiside

Kuidas toimus?
 Ainekursusele registreerus 39 üliõpilast, 36 jõudsid eksamini
 Eksam toimus 3 päeval: 29.05, 03.06, 05.06 (kombineeritult BBB-s või Lossi 36-s)

 15 minutit iga tudengiga ehk 9 tundi aktiivset vestlust

Eksami ülesehitus
 I osa – soojendus küsimus; sisuline küsimus läbitud teemade/materjalide kohta
 II osa – aktuaalse sündmuse sidumine õpituga
 III osa – ainekursuse mõtestamine
 IV osa – tagasiside ja hinde kujunemine
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Minu kogemus

 Väsinud, kuid õnnelik!

 Kirjalik eksam vs suuline eksam:
 Vähem arusaamatusi hinde osas: õppejõud ainult ei kuula ja ei hinda, vaid on

vestluspartner; täpsustavad küsimused; diskussioon
 Personaalne tagasiside
 Sotsiaalne kontakt ja refleksioon

 ÕIS-is tudengi tagasiside: Suuline eksam on huvitav ja minu arvates hea
eksamiviis, kuna siis saab sisuliselt arutada, mis mulle isiklikult meelt
mööda on. Soovitan selle formaadiga jätkata.
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TÄNAN!
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