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Käsitlemist leidvad teemad
+ Mida arvavad õppejõud ja tudengid oma digipädevusest 

suhtluse ja koostöö edendamisel läbi digikeskkondade
+ Õppes rakendatud lähenemised

Sotsiaalfarmaatsia seminarid

OSCE test
Uurimistöö farmaatsias
TED Talk

Õppes rakendatud väljundid laiemale üldsusele

+ Suhtluse ja koostöö edendamise väärtus hilisemas erialases 
praktilises tegevuses



Õppejõudude eneshinnang 
koostööle ja suhtlusele läbi 
digikeskkondade









Tudengite hinnang 
õppejõudude 
digipädevusele
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1 - Ei nõustu üldse 2 3 4 5 - Nõustun täiesti

Õppejõud rakendavad õpetamisel erinevaid 
digikeskkonna suhtlemise kanaleid (sh 

esitlusvahendid, koostöökeskkond) 

1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus doktorant
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Õppejõud rakendavad õpetamisel digikeskkonnas 
suhtlusel "hea tava" (netikett) põhimõtteid

1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus doktorant
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Õppejõud rakendavad õppetöös tehnoloogilisi 
vahendeid ja keskkondi ressursside, teadmiste ja 

sisu ühisloomeks meeskonnatöös 

1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus doktorant



Vahekokkuvõte
+ Proviisoriõppes on leitud sobivad digitaalsed suhtluskanalid ja 

koostööplatvormid. 

+ Õpptöö läbiviimiseks kasutatakse aktiivselt järgmisi keskkondi: MS 
Teams, BigBlueButton, Skype, Zoom, GoogleDrive, SharePoint, 
OneDrive, lisandub suhtlemine e-kirjadega.

+ Õppeainetel on Moodle'i tugi, mis võimaldab kõike mugavalt hallata ja 
lisaks toetada täiendavat suhtlemist foorumites. 

+ Samades kanalites toimub ka osaliselt tudengite omavahelise suhtluse 
koordineerimine, juhendamine, rühmatööde tegemine ja üliõpilaste 
individuaalne nõustamine. 



Tudengite enesehinnang oma 
digipädevusele suhtluse ja 

koostöö kontekstis









Kokkuvõte tudengite tagasisidest
+ Õppejõudude ja tudengite teineteise mõistmine. Tudengid ei 

pruugi alati olla mõnes veebikeskkonnas nii pädevad kui 
õppejõud ootavad, kuna tudengid peavad kohanema mitme 
erineva keskkonnaga.

+ Õpetada digikeskkonnas suhtlemist ning enese väljendamist.

+ Ühised aruteluringid ja siis juba erinevad seminarid ning 
ideekorjed.

+ Juhised või õppevideod erinevate digikeskkondade 
kasutamiseks – Teams, Zoom, BBB
Infoseminarid, loengud



Tudengid rakendavad 
omavahelise suhtluse ja 
koostöö edendamiseks

+ Messenger

+ GoogleDocs



Õppes rakendatud
lähenemised



OSCE test





5. kursus proviisoriõpe  OSCE test 28.04.21





4. kursus OSCE test ZOOM´is 22.04.21



Uurimistöö
juhendamine







Sotsiaalfarmaatsia uurimistööde Benu stipendium, dets 2020.a.



TEDTalk - Proviisoriõppe 1. 
kursuse õppeaines 

„Sissejuhatus üldapteekide
tegevusse“



TEDTalk

https://tartuulikool-my.sharepoint.com/personal/kellynur_ut_ee/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/kellynur_ut_ee/Documents/Pildid/Ravimid%20ja%20keskkond.mp4&parent=/personal/kellynur_ut_ee/Documents/Pildid&originalPath=aHR0cHM6Ly90YXJ0dXVsaWtvb2wtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwva2VsbHludXJfdXRfZWUvRVNDSV9HUnpYdlZHbzFGX0Z3OWY1ZDhCblQ2VHh0UmVSWWdjMkNLS1N3ZHo2Zz9ydGltZT1WbkhXOVdBUTJVZw






Kuidas ülikoolis omavahelise suhtluse ja 
koostöö võimestamine läbi digikeskkondade 

võiks hiljem erialases töös kasuks tulla?
+ Oskus digikeskkonnas suhelda, netiketi reeglid

+ Autonoomsuse toetamine

+ Enesearenguliste hoiakute toetamine

+ Kaasava juhtimise/organisatsioonikultuuri viljelemine



Aitäh!

kristiina.sepp@ut.ee


