
  
 

 

HUM@N - digipööre humanitaarteaduste õpetamisel kõrghariduses. 

Intellektuaalne väljund 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGIHUMANITAARIA ROLL KÕRGHARIDUSES: INTEGRATSIOONI 

VÄLJAKUTSE MÕISTMINE 
 

Käsiraamat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juuni 2021 

 



1 

Toetusleping nr: 2019-KA203-04 

Projekti lühend: HUM@N 

Projekti pealkiri: Digipööre humanitaarteaduste õpetamisel kõrghariduses 

Rahastamisskeem: Erasmus+ programm 

Lepingukohane 

üleandmiskuupäev: 
31.10.2020 

Tegelik üleandmiskuupäev: 31.12.2020 

Tüüp: Aruanne / käsiraamat 

Dokumendi tase: Avalik 

Levitamise tase: Projektipartnerid ja seotud organisatsioonid 

Dokumendi kirjeldus: Intellektuaalne väljund 1 - Hum@n käsiraamat 

 

  



2 

AUTORITEST 
 

Partner Nimi 

Ljubljana Ülikool, kunstide teaduskond, 

Sloveenia 

Tatjana Resnik Planinc 

Marko Krevs 

Lea Rebernik 

Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate 

instituut ja Haridustehnoloogia keskus, 

Eesti 

Linda Helene Sillat 

Manisha Khulbe 

 

Euroopa Geograafide Assotsiatsioon 

EUROGEO 

Karl Donert 

 

 

 

 

Teised toetajad 

 

Kõik teised kaasatud partnerid: 

Mihai Voda (Dimitrie Cantemiri Ülikool, Rumeenia) 

Eleonora Laura Avram (Dimitrie Cantemiri Ülikool, Rumeenia) 

Dorel Iullian Blaj (Dimitrie Cantemiri Ülikool, Rumeenia) 

María Luisa de Lázaro Torres (Euroopa Geograafide Ühendus EUROGEO, Belgia) 

Gregory Makrides (Euroopa Erasmuse Koordinaatorite Ühendus, Küpros) 

Roula Kyrillou-Ioannidou (Euroopa Erasmuse Koordinaatorite Ühendus, Küpros) 

Marco Milano (Euroopa Digiõppe Võrgustik, Itaalia) 

Gianluca Coppola (Euroopa Digiõppe Võrgustik, Itaalia) 

Francesco Agresta (Euroopa Digiõppe Võrgustik, Itaalia) 

 

  



3 

Projekti taust ja kirjeldus 

 

Projekti eesmärk on välja töötada tööriistad ja juhised humanitaarteaduste (kirjandus, ajalugu, 

geograafia, filosoofia jne) õpetajatele/professoritele kõrghariduses, et parandada nende IKT-oskusi, 

õpetamistulemusi ja sellest tulenevalt ka nende õpilaste tulemusi ja motivatsiooni. 

Lõppkokkuvõttes on projekti eesmärk muuta klassikalisi humanitaarteaduste õpetamise viise, mida 

digipööre kõige vähem mõjutab. Kõrghariduse ja digitaalsete oskuste ning pädevuste 

kaasajastamise töörühm sedastas 2017. aasta jaanuaris Maltal: „Kiire tehnoloogiline areng muudab 

kõrghariduse andmise viisi ja ka seda, kuidas tudengid õppetöös osalevad. Mitmekesisema 

tudengite populatsiooni korral tuleb õppetööd individualiseerida, paindlikumalt korraldada ning 

suuremat rõhku tuleb panna pedagoogikatele, mis toetavad õppijaid“ (Education and Training 2020, 

2019). 

Vaatamata sellele, et akadeemiline sisu ja tööriistad muutuvad üha avatumaks ja vabalt 

kättesaadavamaks, vajavad tudengid õppimisel jätkuvalt kohalikku tuge, mille puhul saavad 

määravaks õppejõudude pedagoogilised oskused ja erialased pädevused. Õppejõud vajavad ka 

tugevamat raamistikku, et hinnata tudengite õpitulemusi, erinevate tehnoloogiate väärtust ning 

nende kasutamise viisi või ajastust. 

Õppejõud vajavad nii digipedagoogika kui ka erialaspetsiifiliste digipädevustega seotud oskusi. 

Ametiasutused ja institutsioonid peaksid eelistama paindlikke lähenemisviise, mis võimaldavad 

pigem konteksti- ja erialapõhist reageerimist kui „kõik ühe mõõduga“ lahendusi. Seda lähenemisviisi 

on juba esitletud digipädeva haridusorganisatsiooni raamistikus (RC 2015), milles öeldakse, et 

„õpetamist ja õppimist" muudetakse digitehnoloogiate kaasamiseks. Asjakohastele uuringutele 

tuginedes edendab organisatsioon mitmesuguseid tehnoloogiat kasutavaid õppe- ja 

õpetamispraktikaid, mis on paindlikud, kohandatavad ja kaasavad“ (Kampylis, Punie & Devine, 

2015). 

Humanitaar- ja sotsiaalteaduste kontekstis on IKT-l täita väärtuslik roll. See rikastab tudengite 

haridust ja soodustab sügava ja autentse õppimise tekkimist (Gilbert & Hoepper, 2014, lk 158). 

Seetõttu uuritakse projektis peamisi väljakutseid, millega humanitaarvaldkonna haridustöötajad ja 

teadlased kokku puutuvad, selgitatakse välja kõige kasulikumad ja praktilisemad tööriistad, mis on 

saadaval ja kohandatavad erinevatele erialadele, ning pakutakse õiget koolituse sisu ja tööriistu, et 

toetada haridustöötajaid õpetamisstrateegiate väljatöötamisel IKT-tööriistadega. 

„HUM@N - Digipööre humanitaarteaduste õpetamisel kõrghariduses“ projekti eesmärgid: 

• haridustöötajate IKT-oskuste ja -pädevuste parandamine 

• õpetajatele kasutajasõbralike ja kohandatavate tööriistade pakkumine, et parandada nende 

õpetamise tulemuslikkust 

• õpilaste motivatsiooni ja kaasatuse parandamine 
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Projekti sihtgrupp: 

 

• Vahetu: kõrgkoolide humanitaarteaduste õppejõud 

 

 

Tegevused: 

 

• Praktikate valik ja olemasolevate tööriistade andmebaas. 

• Sihtrühma vajadustele keskendunud peamistel programmeerimis- ja kodeerimisoskustel 

põhineva koolituskava ja sisu arendamine. 

• Katsetamine, sealhulgas õpetajate liikuvuse kogemuse loomine. 

• Katseeksperimendi hindamine nii õpetajate kui ka õpilaste vaatenurgast. 

 

 

Oodatavad tulemused: 

 

• Juhiste kogum IKT-tööriistade integreerimiseks haridustöötajate pedagoogikasse. 

• Põhiliste programmeerimis- ja kodeerimisoskuste koolituskursus õpetajatele 

• Tööriistade andmebaas õpetajatele/professoritele. 

 

Projekti konsortsiumi valimisel lähtuti põhimõttest, et partnerluse raames peavad projekti 

tulemuste saavutamiseks ja Euroopa erinevate kultuuride esindamiseks olema esindatud kõik 

erinevad pädevused, et saaks arvestada erinevate vaatepunktidega ja saavutada võimalikult 

kohandatavaid ja ülekantavaid väljundeid. Täpsemalt osalevad projektis neli kõrgkooli 

Ühendkuningriigist, Sloveeniast, Rumeeniast ja Eestist, mis esindavad humanitaarteaduste eri 

valdkondi. Samuti on projekti kaasatud kolm erinevat üleeuroopalist võrgustikku, mis esindavad 

kõrghariduse sektorit, geograafe ja digiõpet. Lõpetuseks on projektil ka tehniline partner, kes toetab 

projekti vajalike tööriistade väljatöötamisel. 

 

 

 

 

 

 

Sellele käsiraamatule tuleb viidata järgmiselt: 

 

Resnik Planinc, T., Krevs, M., Rebernik, L., Donert, K., Sillat, L. H. ja Khulbe, M. (2020). 

Digihumanitaaria roll kõrghariduses: integratsiooni väljakutse mõistmine. HUM@N projekti 

käsiraamat. https://www.digihuman.eu/handbook/ 
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EESSÕNA 
 

Digihumanitaaria uurimine on välja toonud õpetamise ja akadeemilise õppe märkimisväärse 

mitmekesisuse, millega tegeleb väga mitmekesine rühm kõrghariduse spetsialiste, hõlmates 

tohutult erinevaid digihumanitaaria meetodeid, protsesse ja tegevusi. 

Digitaalhumanitaaria ei ole täpselt määratletud ega selgelt piiritletud akadeemiline valdkond. Seda 

kasutatakse tavaliselt kaasava mõistena digitaalse keskkonna ja humanitaarteaduste ristumiskohas. 

Digihumanitaaria keerukus tuleneb osaliselt selle valdkondlikust mitmekesisusest, aga ka paljudest 

erinevatest tegevusviisidest ja eri tüüpi seotusest infotehnoloogiaga. HUM@N projektis osalevatele 

inimestele on suureks proovikiviks olnud esindatuse tagamine kolmes põhivaldkonnas: eriala, 

multimodaalne kaasatus ja digitehnoloogiate mitmekesisus. Tänu sellele käsitleb ja tutvustab see 

aruanne paljusid erinevaid lähenemisviise, algatusi ja tegevusi. 

Õpetamise ja digihumanitaaria mõistes tuleb tegeleda paljude erinevate küsimustega. Kas projekt 

peaks näiteks uurima, kuidas kaasata digitööriistu humanitaarteadustesse? Või peaks see 

keskenduma digitaalsete lähenemisviiside integreerimisele humanitaarteaduste ainekursustesse? 

Võib-olla oleksid õppejõud kõige rohkem huvitatud digihumanitaaria töö tavadest ja meetoditest. 

Me küsisime, kas peamine väljakutse seisneb lihtsalt ülikooli õppejõudude innustamises ja 

digihumanitaaria kasutamise võimaldamises klassiruumides. Või peaks HUM@N projekt uurima, 

tegelema ja propageerima digihumanitaariat kui omaette teadusharu? Või peaks projekt mõtlema 

digihumanitaariast hoopis strateegilisemalt, et luua nõuandev roll sobivate pedagoogikate 

väljaselgitamisel seoses klasside, õppekavade, kursuste ja isegi teadustööga? 

Covid-19 pandeemia mõjutas hariduselu kogu maailmas, põhjustades ülikoolide ja kolledžite 

peaaegu täieliku sulgemise. Kuna Euroopas pole valituse tasandil selgeid juhiseid antud, on see aeg 

olnud seal õpetavatele inimestele väga keeruline. Selleks, et õppimine jätkuks ka pandeemia 

tingimustes on ülikoolide õppetööd, st auditooriumi loenguid, kohandatud nii, et veebipõhine 

õpetamine on muutunud uueks normiks. Ülikoolid viisid õppe- ja teadustöö koroonaviiruse 

pandeemia ajal kiiresti internetti, kohandades õppekavasid, hindamismeetodeid, abimaterjale ja 

hindamissüsteeme. Virtuaalse suhtluse võimaldamiseks klassis anti juurdepääs tehnoloogilistele 

tööriistadele ja õppejõududest pidid peaaegu üleöö saama digikursuste loojad ja juhendajad, 

kasutades selleks tööriistu, mida vaid vähesed korralikult valdavad. Tehnoloogia massiline 

kasutamine on aga toonud nähtavale palju lünki ja nõrku kohti. 

Praeguse pandeemia pikaajalise mõju täielikuks mõistmiseks kulub palju aega. Tundub, et ühes asjas 

valitseb üksmeel - lühiajalises perspektiivis tuleb ülikoolide õpetamise ja õppimise kvaliteet 

esikohale seada. Neile, kes tegelevad tehnoloogia rakendamisega õpetamistöös, pakub Covid-19 

kriis võimaluse ülikooliharidus radikaalselt ümber mõtestada, kuidas ülikoolid toetavad õppimist, et 

pakkuda kvaliteetset õpikogemust.  
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On oluline, et me tagaksime, et digitaalselt täiustatud õppimist ei peeta ainult hädaolukorras 

toimivaks vahendiks, vaid et ülikoolide jaoks luuakse virtuaalne kultuur, mille loominguline 

rakendamine aitaks tulevikus paremini õppida. 
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TÄNUSÕNAD 
 

Selle käsiraamatu väljaandmine on Erasmus+ projekti „HUM@N - digipööre humanitaarteaduste 

õpetamisel kõrghariduses“ otsene tulemus. Projekti kaasrahastaja on Erasmus+ Euroopa Liidu 

programm. Euroopa Komisjoni toetus selle väljaande koostamisele ei tähenda sisu kinnitamist, mis 

kajastaks ainult autorite seisukohti, ning komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes 

võimaliku kasutamise eest. 

Konsortsium tänab kõiki, kes osalesid Hum@n käsiraamatu ühises koostamises. Eriline tänu kuulub 

akadeemikutele, kes aitasid meid juhtumiuuringutega. 
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1. SISSEJUHATUS 
 

Viimastel aastatel on digihumanitaarias toimunud 

tohutu areng. Käsiraamat Digihumanitaaria roll 

kõrghariduses: integratsiooni väljakutse mõistmine 

annab ülevaate olulisematest töötraditsioonidest 

ning uusimatest vaatenurkadest, 

kontseptsioonidest, sissevaadetest ja 

uurimuspõhistest teadmistest, mis puudutavad 

digihumanitaariat kõrghariduses. See annab värske 

rahvusvahelise perspektiivi seoses kõrghariduse 

tingimustega, asjakohaste uurimustega õpetamise, 

õppimise ja teadustöö kohta, kaasaegsete 

praktikatega humanitaarteadustes ja mõjuga 

digihumanitaaria tulevikule. 

See pakub hindamatu ressursi nii teadlastele kui ka õppejõududele ja kõigile teistele, keda 

digihumanitaaria praegune olukord ja tulevik puudutab. 

 

 

1.1 Kuidas seda käsiraamatut kasutada 

Oleme käsiraamatu koostamisel püüdnud silmas pidada, et seda saaks kasutada võimalikult 

paindlikult ja teie eeldatavaid individuaalseid huvisid ja vajadusi arvestavalt. Meie eesmärk oli 

esitleda kõrghariduse õppejõududele ja teadustöötajatele valikut asjakohaseid ja kättesaadavaid 

juhtumianalüüse ja ideid, mis võiksid olla kasulikud nende õpetamis- ja teadustöö jaoks, 

võimaldades neil tulla toime tänapäeva digitaalsete väljakutsetega. 

 

 

1.2 Projekti aluste määratlemine 

Humanitaarteadused tegelevad inimeste ja nende kultuuriga või analüütiliste ja kriitiliste 

uurimismeetoditega, mis tulenevad inimväärtuste ja inimvaimu ainulaadse väljendusoskuse 

väärtustamisest. Humanitaarteadused hõlmavad kõigi keelte ja kirjanduste, kunstide, ajaloo ja 

filosoofia uurimist (Britannica, 2020) või Kaston Tange (2020) sõnul: 

 

  



12 

(humanitaarteadused on)... teadusharude kogum, mis analüüsib seda, kuidas inimesed maailma 

kogevad ja neid kogemusi väljendavad - nii üksikute häälte kui ka süsteemide osas, mille piires / 

mille vastu nad tegutsevad - ja mis toodab inimesi, kes suudavad sünteesida mitmekülgset teavet, 

et teha otsuseid või pakkuda välja probleemidele lahendusi, mis põhinevad kaalutlustel, mis 

ületavad nende endi kogemusi. 

 

Ajavahemikul 1990–2000 ilmus digihumanitaaria kontseptsioon, algselt arvutushumanitaaria 

(Humanities Computing) või humanitaaria andmete arvutipõhise töötlemise (Digitalna humanistika, 

2020) nime all, ehkki arvutite kasutamine uurimisandmete analüüsimiseks humanitaarteaduste 

erialadel nagu kirjandus ja ajalugu sai alguse juba 1940. aastatel. Sel ajal keskenduti arvutite 

potentsiaalile hõlbustada ajalooliste tekstide suurte kokkulangevuste ja tesauruste loomist ja 

sorteerimist (Gavin & Smith, 2012). 

Aastatel 1970–1980 keskendusid eri valdkondade arvutushumanitaaria spetsialistid arvutipõhiste 

meetodite väljatöötamisele, et hallata humanitaarteadlaste poolt kasutatavates allikmaterjalides 

leiduvaid keerukaid ja mitmekesiseid struktuure (nt teksti kodeerimise algatus, uuenduslikud 

andmebaasistruktuurid). Uute võrgutehnoloogiate, sealhulgas ülemaailmse veebi kasv 1990-ndate 

aastate alguses ning aina lihtsam mittetekstiliste failide, nagu piltide, heli ja liikuva pildi loomine ja 

edastamine muutis järsult digitehnoloogiatega tegelemise viisi humanitaarteadustes (Gavin & 

Smith, 2012). Sel ajal keskenduti humanitaarteaduste materjali digitaliseerimisele ja analüüsimisele, 

kuid aja jooksul on tähelepanu nihkunud sellega tegelemisele, et materjal on algusest peale olnud 

digitaalne. Loodi suuremahulisi digitaalväljaandeid ning paljude eri ajastute ja tsivilisatsioonide 

tekstide ja kultuuriartefaktide arhiive. Arhiivid, muuseumid ja raamatukogud arendasid oma 

kogudele kaugjuurdepääsu hõlbustamiseks suuremahulisi digiteerimisprogramme, samas kui 

kommertsorganisatsioonid nagu Google hakkasid digiteerima ka suurt osa lääne kultuuripärandist. 

Humanitaarteadlaste suhe oma allikmaterjalidega ei piirdunud siiski ainult digiteerimisega, vaid 

hõlmas ka muude tehnoloogiate, näiteks geoinfosüsteemide või 3D-visualiseerimise kasutamist 

(Gavin & Smith, 2012). Tänapäeval kasutatakse humanitaarteaduste traditsiooniliste valdkondade 

(näiteks ajalugu, filosoofia, keeleteadus, kirjandus, kunst, arheoloogia, muusika, kultuur) meetodeid 

ning arvuti andmetöötlust (andmete hankimine, arvutianalüüs, visualiseerimine) ja 

arvutiväljaandeid (Digitalna humanistika, 2020). 
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Joonis 1. Kaugjuhitavad mehitamata õhusõidukid (UAV-id) aitavad kultuuripärandit ja maastikku visualiseerida 

(Šempeter, Sloveenia) (autor: U. Stepišnik, 2020). 

 

Kui mõiste arvutushumanitaaria näis lõpuks liiga kitsas, võeti valdkonna üha mitmekesisemate ja 

laiaulatuslikumate omaduste kirjeldamiseks kasutusele termin digihumanitaaria, mis Gavini ja 

Smithi (2012) sõnul tähistab arvutikasutuse, teadusuuringute ja õpetamise ristumiskohta. See 

nõuab mitmete oskuste, teadusharude ja valdkondade vahelist koostööd ja kaasamist. 

Kirschenbaum (2010, lk 56) ütleb, et digihumanitaaria on ka sotsiaalne ettevõtmine, sest „see 

sisaldab paljude aastate jooksul koos töötanud, uurimistöid jaganud, vaidlevaid, konkureerivaid ja 

koostööd teinud inimeste võrgustikke ... kultuuri, mis väärtustab koostööd, avatust, mittehierarhilisi 

suhteid ja kiiret reageerimist“. Burdick jt. (2016) väidavad, et digihumanitaariat, hoolimata selle 

heterogeensusest, iseloomustab rõhuasetus tegemisele, ühendamisele, tõlgendamisele ja 

koostööle. Võib öelda, et sellel on humanitaaride töös tugi- ja täiendusfunktsioon, milleks on vaja 

mitmeid oskusi, näiteks uuriv teadustöö; kriitiline lugemine; paindlik mõtlemine, probleemide 

lahendamine jne. (Kaston Tange, 2020). 

 

 

Mõnes osas olen ma (erinevatel põhjustel) tegelikult üsna konservatiivne - vana-kooli õpetaja, kes 

usub, et edukaks ja kvaliteetseks õppimiseks (eriti õpilase vaatenurgast) on vaja kolme asja: häid 

raamatuid, võimalikult palju isiklikke kontakte professoriga ja vastastikust motivatsiooni. Kõike 

muud käsitlen ma täiendavate vahenditena ja kasutan ka IKT-d just selliselt. 

 
Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

Tänapäeval püüab digihumanitaaria tuua tehnoloogia erialastesse tegevustesse, näiteks 

tekstianalüüsi, GIS-i, erialakogukonna koostöö, interaktiivsete mängude ja multimeedia kaudu 

traditsiooniliste kunsti- ja humanitaarteadustes, mis on juba tavapärane kaasaegsetes 

sotsiaalteadustes.  
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Digihumanitaaria üks eesmärke on see, et humanitaariteadused ei keerleks üksnes tekstide ja 

artiklite ümber, vaid kaasaks ka multimeedia sisu, elektroonilisi andmebaase ja dünaamilisi 

keskkondi (Digitalna humanistika, 2020), uurides sageli metoodikaid ja tehnikaid, mida tavapäraselt 

humanitaarteadustes ei kasutata (nt georuumiline analüüs, andmekaevandamine, korpuslingvistika, 

visualiseerimine ja simulatsioon). Digihumanitaaria on võimaldanud humanitaarteadlastel uurida, 

katsetada ja suhelda allikmaterjalidega viisil, mis viib uute teadmisteni. Selle tulemusel kaasatakse 

erialadel nagu keeleteadus ja kirjandus, ajalugu, muusika, meedia ja kommunikatsioon tihedamalt 

uurimistöösse ka kriitilise tähtsusega digiuuringuid, inseneriteadust, masinõpet ja tehisintellekti 

(Berry, 2019). 

Allingtoni jt (2016) kohaselt oli esimene teadusharu, kus arvutitööstusel oli keskne tähtsus, 

leksikograafia, ja seda tänu Birminghami ülikooli akadeemiliste lingvistide ja Oxford University Pressi 

professionaalsete leksikograafide tööle. Esimesed kasutasid tänapäevase sõnakasutuse uurimiseks 

suurte tekstimahtude statistilist analüüsi. Teised jätkasid sellise ajaloolise akadeemilise õppe 

pakkumist, mille poolest nad olid juba ammu tuntud, kuid suutsid oma töö salvestamiseks, 

redigeerimiseks ja komplekteerimiseks kasutada uut arvutitehnikat Oxfordi inglise sõnaraamatu 20-

köitelise teise väljaande tootmiseks. 

 

 

Mõnikord ma mõtisklen, kas paremad digitehnoloogia teadmised parandaksid minu tööalast 

konkurentsivõimet. Ma näen, et pakutakse tervet hulka digihumanitaaria stipendiume. Olen 

kitsikuses vaevlev akadeemik, kellel pole püsivat rahastust, mis tähendab, et teen ilmselgelt 

midagi valesti. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

Kuid akadeemiline vajadus digihumanitaaria järele kasvas kogu aeg (Allington jt, 2016) ja tänapäeval 

moodustab digihumanitaaria laia teadus- ja akadeemilise tegevuse, mis hõlmab lisaks digimeetodite 

kasutamisele kunsti- ja humanitaarteadlaste seas ning digihumanitaaria spetsialistide ja arvuti- ning 

loodusteaduste vahelisele koostööle ka viisi, kuidas kunsti- ja humanitaarteadused annavad eristuva 

sissevaate digitehnoloogiate arengust tulenevatesse olulistesse sotsiaal- ja kultuuriküsimustesse. 

Töö selles valdkonnas on kindlasti koostööl põhinev ning hõlmab mitmeid oskusi, teadusharusid ja 

erialasid (Gavin & Smith, 2012). Digihumanitaaria pakub nüüd võimalusi mõelda, teha, kehtestada 

ja katsetada mitmesuguseid uurimis- ja koostöövorme (Nygren, 2017). 
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Digihumanitaaria manifest 2.0 (2009) pakub definitsiooni: 

 

Digihumanitaaria ei ole ühtne valdkond, vaid kogum üksteisele lähenevaid praktikaid, mis uurivad 

universumit, kus: a) trükkimine ei ole enam eksklusiivne ega normatiivne meedium teadmiste 

tootmiseks ja/või levitatamiseks; selle asemel kuulub trükkimine uute multimeedia 

konfiguratsioonide hulka; ja b) digitaalsed tööriistad, tehnikad ja meediumid on muutnud kunsti-, 

humanitaar- ja sotsiaalteaduste tegemist ja levitamist. Digihumanitaaria püüab täita 

sissejuhatavat funktsiooni maailmas, kus ülikoolid ei ole enam teadmiste ja kultuuri ainsad 

tootjad, korraldajad ja levitajad, vaid neid kutsutakse üles kujundama teadusdiskursuse 

loomupäraseid digitaalseid mudeleid praeguse ajastu esilekerkivate avalike sfääride (www, 

blogosfäär, digitaalsed raamatukogud jne) jaoks, modelleerida tipptaset ja innovatsiooni nendes 

valdkondades ning hõlbustada ühtaegu globaalsete ja lokaalsete teadmiste tootmise, vahetamise 

ja levitamise võrgustike moodustamist. 

 

 

Eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks pakuti digihumanitaaria ekspertide seas välja palju 

tegevusi. Näiteks Zorich (2008) kirjutas Ameerika Ühendriikide digihumanitaaria keskuse uuringus, 

et digihumanitaaria keskuse eesmärk on humanitaarteadusliku akadeemilise õppe 

edasiarendamine, uute teadmisvormide loomine ja tehnoloogia mõju uurimine 

humanitaarteadustel põhinevatel erialadel. Nende eesmärkide saavutamiseks tuleks järgida mõnda 

või kõiki järgmisi tegevusi: digitaalsete kogude loomine teaduslike või õppematerjalidena; erinevate 

tööriistade loomine (nt loometöö, digitaalsete kogude loomine, humanitaarteaduste kogude, 

andmete või uurimisprotsesside analüüsimine ja uurimisprotsessi juhtimine); digitaalsete 

kollektsioonide ja analüütiliste vahendite kasutamine uute intellektuaalsete toodete loomiseks; 

digihumanitaaria koolituste, loengute, programmide, konverentside või seminaride pakkumine 

digihumanitaaria teemadel üldisele või akadeemilisele publikule; oma akadeemiliste kohtumiste ja 

töötajate olemasolu; kollegiaalse toetuse pakkumine humanitaarteaduste ja arvutushumanitaaria 

uuringute läbiviimisel (digitaalne akadeemiline õpe, digiidentiteet jne) (Zorich, 2008, lk 4-5). 
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Joonis 2. Digihumanitaaria virn (Berry & Fagerjord, 2017) 

 

 

Berry ja Fagerjord (2017) on pakkunud, et üks viis digihumanitaaria kontseptualiseerimiseks võiks 

olla „digihumanitaaria virna” abil. Nad väidavad, et "seda tüüpi diagrammid on arvutus- ja 

arvutiteadustes tavalised, et näidata, kuidas tehnoloogiad on abstraktsuse suurenemise tasemel 

üksteise peale virnastatud". Siin kasutavad nad sama meetodit illustreerivamas ja loomingulisemas 

mõttes, et näidata erinevaid tegevusi, tavasid, oskusi, tehnoloogiaid ja struktuure, mille kohta võiks 

öelda, et need moodustavad digihumanitaaria, eesmärgiga pakkuda välja kõrgetasemeline kaart 

(Digital Humanities, 2020). 

 

 

Näide: Inseneriteadus (masinõpe, tehisintellekt) 

 

2014. aastal lõid Londoni majanduskooli psühholoogid Corti ja Gillespie mõiste „Echoborg“. Mina 

olen ECHOBORG on tehisintellekti (AI) uuenduslik kasutamine vestluses publikuga / inimestega, et 

näha automatiseerimise mõju inimestele. Veebitöötoad ja näost näkku töötoad pakuvad 

ainulaadset kogemust, mis võimaldab põnevas tehnoloogia ja inimeste vahelises suhtlused luua 

teatrietenduse või aidata organisatsioonidel paremini mõista, kuidas vestluslik tehisintellekt võib 

mõjutada nende äritegevust ja kliente ning pakkuda neile lahendusi (Berry, 2019). 

 

  

LIIDES 

SÜSTEEMID 

JAGATUD 
STRUKTUURID 

KOOD / ANDMED 

INSTITUTSIOONID 

KODEERIMINE ja 
HARIDUS 

Kriitika / 
kultuurikriitika 

Tööriistad ja 
rakendused 

Väljaanded Projektid 

Platvormid 

Meetodid 
Raamatukogud 

Rakenduse 
programmeerimisliidesed 

(API) 

Meeldinud 
andmed 

 
Digitaalsed meetodid Digitaalsed arhiivid Metaandmed 

Teadustöö infrastruktuurid 

Keskused, laborid, pilved, ruumid, vood 

Arvutuslik mõtlemine 
Algoritmid, abstraktsioon, lahtivõtmine, 

kriitiline, tehniline, praktika, 
programmeerimine 

Teadmiste esitamine 
OCR/skaneerimine, andmebaasid, kodeerimine, 

HTML, XML/TEI, ontoloogiad, disainimustrid 
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1.3 Elav digihumanitaaria 

Berkeley California Ülikoolis 2007. aastal läbi viidud uuringud teaduskonna käitumise ja hoiakute 

kohta näitasid võimalikku lõhet selle vahel, mida produktiivsed ja loomingulised teadlased 

väidetavalt vajavad ja mida paljud tehnoloogiahuvilised ette kujutavad. Harley (2007) sõnul nimetati 

sel ajal „teaduskonna tahtmatust muutuda“ sageli peamiseks takistuseks mitmesuguste 

tehnoloogiate laialdasemale kasutuselevõtmisele bakalaureuseõppes ja muudes akadeemilise õppe 

vormides. Teisalt kuuluvad tänapäeva õpetajad ja teadlased endiselt peamiselt varasematesse 

põlvkondadesse, st põlvkonnad, kes on erineval määral liikunud analoogsüsteemidest digitaalsesse 

ühiskonda, samas kui digiühiskonda sündinud on digitehnoloogia (r)evolutsiooni edasiviiv jõud 

(Calzati, 2020). Korrates võib-olla ilmset, kuid mõnikord tähelepanuta jäetut - s.t „see, et klassis 

kohtuvad kaks põlvkonda, kelle lähenemine digitehnoloogiatele on radikaalselt erinev, on väga 

oluline selle potentsiaalse produktiivsuse märkamiseks, mis võib tuleneda tänapäeva õppejõudude 

ja tudengite vahelisest sünergiast ülikoolides“ (Calzati, 2020, lk 30). 

 

 

Meie kogemus teaduskonna vajaduste ja hoiakute kohta tekitab küsimuse, kas paljud 

tehnoloogiliste tööriistade ja süsteemide „tootjad” pööravad piisavalt tähelepanu veenmatutele, 

ükskõiksetele, väsinud, pettunud või ebaõnnestunud akadeemilistele „tarbijatele” või mitte? Või 

heidavad nad paljud mittekohanejad lihtsalt kõrvale kui hälbed, tagurlased või dinosaurused, 

mõtlemata nende keeruliste põhjuste üle, miks paljud teadlased pole veel „uue, uue” 

tehnoloogilise ajastu lubadust avasüli vastu võtnud. (Harley, 2007) 

 

 

Romanov (2016) on veendunud, et humanitaarteadlastel on tänapäeval juurdepääs tohututele 

korpustele, mis avavad uurimisvõimalusi, mis ei olnud kümme või kakskümmend aastat tagasi üldse 

mõeldavad. Kuid korpustega töötamine nõuab hoopis teistsugust lähenemist, mis on omane pigem 

loodusteadustele kui humanitaarteadustele, ning selliste tehnoloogiate kasutamine ülikooli 

klassiruumis tekitab mitmesuguseid küsimusi. Lisaks õpilastele ja õpetajatele pakutavale tehnilisele 

toele, mis on selle tehnoloogia tõhusaks kasutamiseks hädavajalik, on vaja ka ressursside, 

protokollide ja plaanide piisavat ettevalmistamist (Clarke & Thomas, 2012). Kuid haridus on sellele 

paradigmamuutusele sageli reageerinud pigem reaktiivselt kui ennetavalt: digitehnoloogiaid on 

õppekavades rakendatud enamasti kui „pelgalt tööriistu“, mis toetavad muutumatuid 

õpetamispraktikaid, ja mitte kui ainulaadsete omadustega tehnoloogiaid, mida saaks ära 

kasutada“ (Farinelli, 2019, Calzati, 2020, lk 29). Nagu Hall (2019) ütleb, viitab vastus küsimusele 

digihumanitaaria rolli kohta humanitaarteadustes sageli sellele, et digihumanitaaria võiks 

suurendada väljakujunenud valdkondade olulisust tänapäeva üliõpilaste, administraatorite või 

rahastamisagentuuride jaoks, viies uusi tehnoloogiaid väljakujunenud praktikatesse, kuid väga 

harva esitatakse seda küsimust teistpidi: „Mida saab minu valdkond pakkuda digihumanitaariale?“. 

 

  



18 

Minu ülesanne ülikoolis ei ole kulutada aega üliõpilaste edusammude regulaarsele jälgimisele, 

välja arvatud nende seminaride ja eksamite hindamine. See on nende endi ülesanne. Minu 

ülesanne on regulaarselt ette valmistada suurepäraseid loenguid, suurepäraseid seminare ning 

ühendada õpetamine ja teadustöö suurepärasel viisil (mis pole nii lihtne ja mõnel professoril 

tegelikult ei õnnestugi seda teha - neist saavad suurepärased professorid, kuid mitte teadlased või 

vastupidi). Samuti on minu ülesanne olla alati konsultatsioonide jaoks kättesaadav (tööajal ja e-

kirjade kaudu, et toetada üliõpilasi uurimustöös). Minu ülesanne on ka hinnata põhjalikult kõiki 

seminare (sisu, ülesehituse, redigeerimise, tööeetika osas) ja anda põhjalikku tagasisidet (mida 

ma teen aja kokkuhoiu mõttes sageli käsitsi - kui ma teen seda digitaalselt, siis pean kontrollima 

dokumenti uuesti, vastasel juhul jäävad sinna kirjavead, mida ei teki siis, kui kirjutan oma 

kommentaarid käsitsi). Õpilased saavad minult regulaarselt paar lehekülge kommentaare. Minu 

ülesanne on ka õpilastele nõu anda, kuidas parandada esitlemisoskust. Tehes kõike seda 

regulaarselt ei pea ma oma ülesandeks jälgida regulaarselt tudengite edasijõudmist - see on 

lihtsalt nende ülesanne, samas kui minu ülesanne on olla alati kättesaadav nende võimalike 

küsimuste ja uurimisalgatuste jaoks. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

1.4 Õppimis- ja õpetamisperspektiivid; hariduspoliitika ja IKT 

Euroopa Liidus vastutab iga riik oma riikliku hariduspoliitika eest. Seetõttu nähakse haridust riikliku 

pädevusvaldkonnana ja ELi poliitika on kujundatud nii, et see aitab kaasa ainult ühiste prioriteetide 

käsitlemisele ja tegevuste toetamisele liikmesriikides. Euroopa Komisjon töötab praegu välja 

mitmeid poliitilisi algatusi hariduse ja koolituse moderniseerimiseks ning rahastab teadusuuringuid 

ja innovatsiooni õppetöös kasutatavate digitehnoloogiate edendamiseks. Selle koostöö üks näide 

on Education and Training 2020 foorum, mille Euroopa Komisjon on loonud strateegilise 

raamistikuna ja mis võimaldab ELi liikmesriikidel parimate praktikate loomiseks koostööd teha. 

Kõrghariduse valdkonnas algatas EÜ Bologna protsessi, mille eesmärk oli edendada kõrghariduse 

rahvusvahelistumist Euroopas suurema liikuvuse, kvalifikatsioonide lihtsama tunnustamise ja 

sujuvamate kvaliteeditagamismehhanismide kaudu. 

Pariisi ministrite konverentsi viimases kommünikees seati uus fookus digitaliseerimisvõimalustele 

(Paris communiqué, 2018; Rampelt jt, 2019): 
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Digitaliseerimisel on oma roll kõigis ühiskonna valdkondades ja me mõistame selle potentsiaali 

muuta kõrghariduse omandamise viisi ja seda, kuidas inimesed õpivad oma elu erinevates 

etappides. Kutsume kõrgkoole üles valmistama oma üliõpilasi ette ja soodustama õppejõude 

loovat tegevust digiteeritud keskkonnas. Võimaldame oma haridussüsteemidel paremini 

kasutada digitaalset ja kombineeritud haridust koos asjakohase kvaliteedi tagamisega, et 

parandada elukestvat ja paindlikku õpet, edendada digitaalseid oskusi ja pädevusi, parandada 

andmeanalüüsi, haridusuuringuid ja ettenägelikkust ning kõrvaldada regulatiivsed takistused 

avatud ja digitaalse hariduse andmisel. 

 

 

Kuigi traditsioonilised õpetamismeetodid on juba muutumas, et kohanduda 21. sajandi üliõpilaste 

vajadustega, sundis Covid-19 pandeemia ja kogu Euroopa ülikoolide sulgemine ülikoole kasutama 

digitehnoloogiaid oma üliõpilastele hariduse ja väljaõppe andmiseks. Paljudel õppejõududel ja 

akadeemikutel oli väga vähe kogemusi veebipõhise õpetamisega ning nad ei olnud selliseks 

väljakutseks üldjuhul valmis (Dolman, 2020). Siiski kasutati mitmeid videokonverentside platvorme 

nagu Zoom, Google Classroom või Microsoft Teams ning õppejõud õppisid järk-järgult veebis 

suhtlema, parandades oma tehnilisi oskusi ja õpetamisstrateegiaid. Nii tehes said nad vahetult 

kogeda, kas tehnoloogia kasutamine hariduslikel eesmärkidel tekitab õpilases uudishimu, 

suurendab nende pühendumist ja motivatsiooni ning viib parema õppimise ja mõistmiseni. 

 

 

 
Joonis 3. Õpetamismeetodid ja -vahendid on ajaloo jooksul drastiliselt muutunud. Traditsiooniliste visualiseerimise 
tööriistade asemel (vasakul) kasutatakse tänapäeval sageli kaugjuhitavaid mehitamata õhusõidukeid (paremal) 
(autorid: L. Rebernik ja U. Stepišnik, 2020). 
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Ma ei näe praegu olulisi puudujääke oma oskustes käsitleda digitehnoloogiat asjatundlikult 

teaduse ja õpetuse valdkonnas. Rahvusvaheline koostöö ja üliõpilaste tagasiside pole samuti 

asjakohaseid puudujääke näidanud. See ei tähenda, et selliseid puudujääke pole. Lõpuks saan 

neist teadlikuks ja siis õpin. Praeguses etapis on minu arvates olulisem säästa olemasolevat aega 

uurimistööks ja uute väljaannete lugemiseks, mis on olulised minu õpetamise ja uurimistöö jaoks, 

ja mitte IKT-oskuste täiendamist. 

 
Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

Pandeemiaga seotud pakiliste vajaduste täitmiseks oli vaja 

strateegilisemat ja pikaajalisemat lähenemisviisi. Pärast avalikku 

arutelu 2020. aastal teatas Euroopa Komisjon Digiõppe 

tegevuskava (2021–2027) (Digital Education Action Plan) 

loomisest. Tegevuskavas esitletakse nende visiooni kvaliteetsest, 

kaasavast ja kättesaadavast digiõppest Euroopas ning selle 

eesmärk on toetada tehnoloogia kasutamist hariduses ja 

digipädevuste arendamist. Tegevuskavas kutsutakse üles 

tegutsema tugevama koostöö saavutamise nimel Euroopa tasandil, et 

õppida Covid-19 kriisist, kuna tehnoloogiat on õppetöös ja koolituses 

kasutatud ulatuslikumalt kui kunagi varem. Väljakutseks 

on luua digiajastule sobivad õppe- ja koolitussüsteemid. 

Digiõppe tegevuskavas on kirjas kaks strateegilist prioriteeti: 

1. Hästitoimiva digiõppekeskkonna väljaarendamise toetamine, mis on seotud taristu ja 

ühendustega, digisuutlikkuse arendamise ja korraldusliku suutlikkuse parandamisega, 

õpetajate ja haridustöötajate koolitamise ning kvaliteetse õppesisu, kasutajasõbralike 

vahendite ja turvaliste platvormide loomisega. 

2. Digipöörde jaoks oluliste digioskuste ja -pädevuste parandamine 

Tegevuskava raames arendab Euroopa ülikoolide algatus 

kõrghariduse jaoks virtuaalsed ja näost näkku ELi 

ülikoolidevahelisi ülikoolilinnakud ja rakendab digitaalse 

kõrghariduse uuenduslikke mudeleid. 

Kõrgharidust omandavad üliõpilased loodavad omandada oskusi 

ja teadmisi, mis võimaldavad neil isikliku ja erialase arengu abil 

edaspidises elus läbi lüüa. Euroopa Komisjoni oskuste 

tegevuskavas on öeldud: 

  

Ainult 39% ELi 
õpetajatest tunneb, 

et on 
digitaaltehnoloogia 
kasutamiseks oma 
igapäevatöös hästi 
ette valmistatud. 

Allikas: Digiõppe tegevuskava, 2020. 

Enam kui üks noor 
viiest kogu ELis ei 
suuda saavutada 

digioskuste põhitaset. 
 

Allikas: Digiõppe tegevuskava, 2020. 
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Õigete oskuste omandamisega on inimestel võimalik saada kvaliteetseid töökohti ja kasutada 

oma potentsiaali enesekindlate ja aktiivsete kodanikena. Kiiresti muutuva maailmamajanduse 

tingimustes määravad oskused suures osas konkurentsivõime ja suutlikkuse innovatsiooni 

edendada. Oskused on investeeringute tõmbetegur ning katalüsaator töökohtade loomise ja 

kasvu mõjuringis. Need on sotsiaalse sidususe peamised tegurid. (Digital Education Plan; 

European Commission, 2016) 

 

 

Euroopa Komisjon (2020) teatas, et luuakse uus Euroopa Digiõppe Keskus, mis ühendab riiklikke ja 

piirkondlikke digiõppe algatusi ja osalejaid, toetab valdkondadevahelist koostööd ja digitaalse 

õppesisu vahetamise uusi mudeleid ning tegeleb näiteks ühiste standardite, koostalitlusvõime, 

kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisega. Keskus tegutseks mõttekojana, toetaks poliitika ja tavade 

kujundamist ning jälgiks digiõppe arengut Euroopas, sealhulgas uue digiõppe tegevuskava 

rakendamist. Samuti toetaks digiõppe keskus digiõppe häkkimismaratoni kaudu kasutajatest 

lähtuvat innovatsiooni ja osalust. 

Samamoodi muutuvad 21. sajandi klassiruumi nõuded kõrghariduses kiiresti, kus õpilaste kasvavad 

nõudmised ja tehnoloogia pidev rakendamine nõuavad pedagoogikas suureulatuslikku 

innovatsiooni, mida peetakse peamiseks teguriks õpilaste paremate õpitulemuste saavutamiseks 

(Daniel & Bird, 2019). 

Hiljutises Gallardo-Echenique jt uurimuses (2016) soovitatakse, et enamik kõrgharidust omandavad 

õpilased tunnevad end digitehnoloogiate kasutamises mugavalt. Daniel ja Bird (2019) väidavad, et 

kaasaegsed pedagoogilised tavad kõrghariduses propageerivad üliõpilaskeskset lähenemist, mis 

hõlmab aktiivset kaasatust klassiruumis ja õppematerjalide suuremat digitaliseerimist. 

Õppejõududelt oodatakse, et nad järgiksid õpilaste ootusi ja tagasisidet, mille abil saaks muuta 

pedagoogikat (Kane & Maw, 2005), ning digitaalsete strateegiate rakendamist, et soodustada 

mitmesuguste õppesisule juurdepääsuvõimaluste kasutamist (Daniel & Bird, 2019). Prensky (2005) 

märkis ka, et õpilaste tagasiside integreerimine õppekeskkonna ümberkujundamisse on üliõpilaste 

õpikogemuse edendamiseks ülioluline. See avab arutelu õppejõudude digipädevuste taseme üle ja 

selle üle, kas nad on valmis õppijate vajadusi arvesse võtma. 

Beckmann (2020) on veendunud, et digiteerimine rikastab, lihtsustab ja laiendab meie kogemusi 

loendamatul viisil ning et ülikoolides õpetamiseks on saadaval palju erinevaid digitööriistu, alates 

ainepõhistest kuni üldisemat laadi vahenditeni. Kõrgharidustöötajad peaksid olema teadlikud oma 

võimalustest ja suutma kriitiliselt hinnata, kas digitööriist tõesti lisaväärtust annab - ja kui, siis millal 

ja kuidas? Selle protsessi võtmekomponent on õpilaste poolneaktsepteerimine, mis tähendab, et 

õppejõud peavad välja selgitama, kas nende õpilased on valmis kasutama digitööriistu, ja hiljem, kas 

nad tegelikult kasutavad kursuse käigus pakutavaid tööriistu (Beckmann, 2020). 
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See tõstatab taas küsimuse, kas kõrgharidustöötajad on valmis ja digipädevad täitma õpilaste 

vajadusi konkreetse eriala piires. 

 

 

Teaduslikust kirjandusest saadud ülevaade näitab, et õpilased omistavad eeliseid ühtmoodi nii 

näost näkku toimuvatele loengutele kui ka e-õppe ressurssidele, kusjuures akadeemiline analüüs 

toob välja ka digitaalseid ja mitte-digitaalseid õpetamiselemente sisaldava sobiva segakäsitluse 

eelised. Kuid teaduskirjanduses üksikasjalikult esitatud andmed näitavad lisaks, et õpilased 

esitavad digivahendite kohta sageli erinevaid arvamusi ja et antud tööriist võib saada 

mitmesuguseid positiivseid ja negatiivseid hinnanguid. Samuti on ilmne, et esineb erinevusi, mis 

tulenevad erinevatest teadusharudest või individuaalsest õppestiilist. (Beckmann, 2020, lk 381) 

 

 

Eeltoodule tuginedes peaksime püüdma laiendada digihumanitaaria mõisteid väljaspool 

akadeemilist õpet ja avaldamist ning hõlmata digitaalseid lähenemisviise õpetamisele, õppimisele 

ja pedagoogikale (Brier, 2012), olles samas teadlik, et digihumanitaaria valdkond nõuab nii avatust 

eksperimenteerimisele kui ka ranget kriitilisust. 

Leigh Bonds (2014) kirjutas, et digihumanitaaria valdkonnas peaks õpetamises rõhutama, et arvutiga 

tehtav andmetöötlus ei ole lihtsalt etteantud tulemuste saavutamiseks vajalike tehnikate kogum, 

vaid humanitaarteaduste küsimuste kogum, et saavutada erinevaid huvipakkuvaid tõlgendusi. 

Bellamy sõnul tehakse digiressursid ja tööriistad õpilastele kättesaadavaks „nende loojate, 

koolitajate ja administraatorite mitmesuguste valikute kaudu ning õpilaste teavitamine nendest 

valikutest on ülioluline, et soodustada õpilaste aktiivset ja kriitilist suhtumist neisse" (Bellamy, 2012, 

lk 6). Lisaks on ta veendunud, et kriitiline mõtlemine, mida digitööriistade ja -tehnikatega töötamine 

tugevdab, aitab kaasa traditsioonilistele humanitaarteaduslikele uurimistele ning digihumanitaaria 

metodoloogia integreerimine humanitaarteaduste programmidesse ja õppekavadesse võimendab 

traditsioonilisi õpitulemusi (Leigh Bonds, 2014). 

 

Näide: „Virtuaalse visualiseerimise-digihumanitaaria“ sidumise teooria 

 

Zhang jt. (2019) arutlevad digitaalsete ja virtualiseeritud õpetamismeetodite üle linna- ja 

maaplaneerimise õpetamisprotsessis. Nad kirjeldavad "virtuaalse visualiseerimise ja 

digihumanitaaria" sidumise teooriat, milles kombineeritakse linna- ja maaplaneerimise 

õpetamisviisid. Luuakse esialgne virtuaalse visuaalse õpetamise raamistik ja meetod 

humanitaarteaduste jaoks ning seda rakendatakse linna- ja maapiirkondade asustuse 

planeerimise kursusel, mille ühenduslüliks on ruumilised elemendid. Nad kinnitavad, et see teooria 

ja meetod parandab õpilaste õpitulemuste kvaliteeti, kuna näiteks inseneritehnika eriala 

üliõpilased saavad arendada terviklikumat humanistlikumat ettekujutust linna- ja maaruumist 

ning luua terviklikumaid ja tajutavamaid planeerimise kontseptsioone. 
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Ideaalsel juhul tuleks õpilastele tutvustada mitmesuguseid elektrooniliste ressursside kavandamise, 

loomise, haldamise ja kasutamisega seotud probleeme humanitaarteadustes (nt 

humanitaarteaduste veebiressursid, elektrooniliste ressursside loomine, digitaalne pildistamine, 

metaandmesüsteemid, kodeerimis- ja märgistussüsteemid, elektroonilised sõnastikud, 

tekstianalüüs, humanitaarteaduslike uurimuste elektrooniline kirjastamine). Seetõttu tuleks ülikooli 

õppejõude kurssi viia arvutitehnoloogiate ja rakendustega, mida kasutatakse 

humanitaarteaduslikus uurimistöös ja õpetamisel, seejuures peaksid nad mõistma, kus juurdepääs 

digiressurssidele, nende manipuleerimine ja analüüs võib olla kasulik humanitaarteaduslikule 

uurimisele ja õpetamisele. 

 

Uute tehnoloogiate tõhusaks, efektseks ja usaldusväärseks kasutamiseks ülikoolis õpetamisel ja 

õppimisel peavad olema täidetud teatud raamtingimused. Uued tehnoloogiad vajavad nende 

kasutamiseks ressursse, infrastruktuuri ja inimressursse. Need tuleb võrdselt integreerida 

õppekavadesse, samas kui uute vahendite abil omandatud õpitulemusi tuleb hinnata ja need 

peavad olema usaldusväärsed riiklikul tasandil ja välismaal. Nende muudatuste elluviimiseks 

vajalikud tegevused vajavad pikaajalist strateegilist planeerimist, muudatusi õiguskeskkonnas ja 

rahaliste vahendite eraldamist. (the European Hidden Education Area, 2018) 

 

 

1.4.1 Digipädevused 

Nagu on kirjutatud valges raamatus „Bologna Digital 2020“ (Rampelt jt, 2020, lk 14), peavad 

inimesed omandama digitaliseerimise (seadmete, protsesside, infovoogude ja andmeturbe) 

kasutamisel, sellega töötamisel ja selle mõistmiseks vastava pädevuse.“ Viimastes uuringutes 

koondatakse inimesele vajalike oskuste tüübid eelduste ümber, kuidas nad neid tulevikus 

rakendavad (vt Hariduse töörühm, 2017). Kolm sellist oskuste kogumit on järgmised (Rampelt jt, 

2020, lk 14): 

• „Peamised funktsionaalsed digioskused, st võimalus kasutada tõhusalt digiseadmeid teabe 

otsimise ja muutmise vahendina, sealhulgas piisavad teadmised privaatsuse ja turvalisuse 

kohta. 

• Üldised digioskused, st digiseadmete kasutamine numbriliste ja tekstiliste teabeallikate 

kasutamiseks, tõlgendamiseks ja loomiseks teistega suhtlemise ja koostöö eesmärgil. 

• Digitehnoloogia kasutamine mõjuvõimu suurendaval ja ümberkujundaval viisil, st seadme 

tööpõhimõttega manipuleerimine (nt eriti kodeerimise kaudu) ja uurimine, milliseid 

toiminguid sellega saab teha.“ 
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Informatsiooni laialdane kättesaadavus, kiire juurdepääs andmetele on uurimistöö jaoks 

väärtuslik ja äärmiselt oluline, kuid selgub, et see võib uurimustööle ka vastupidist mõju avaldada, 

kuna tunne, et kõik on alati käepärast olemas, et kõiki andmeid saab igal ajal kontrollida, jätab 

vale mulje, nagu me ka mäletaksime suhteliselt suurt osa neist. Juba aastaid on eksperdid 

häirekella löönud, et aju, kõige kohanemisvõimelisem organ, on hakanud „ratsionaalselt” 

kohanema ega kasuta enam piisavalt mälufunktsiooni. Ilma selleta lähevad kaotsi õppimise 

põhiosad, sugugi mitte ainult teadmised teatud asjadest, vaid pikemas perspektiivis ka oskus 

kriitiliselt hinnata ja mõelda (kui mul pole igal hetkel peas piisavalt andmeid, et infot või küsimusi 

võrrelda, hinnata ja neisse kriitiliselt suhtuda, siis muutub minu mõtlemine kahtlemata üsna 

pealiskaudseks; äärmisel juhul võib see olla ka täiesti vale). 

 
Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

HUM@N projektis põhines ülikoolide õppejõudude ja teadurite pädevuste uurimine peamiselt kahel 

dokumendil, nimelt Digital Competence Framework for Educators: DigCompEdu ja The Digital 

Competence Framework for Citizens, mida on lühidalt kirjeldatud allpool. Tuginesime ka 

dokumentidele, mis käsitlevad digitaliseerimist ja digiõpet, nagu näiteks Bologna Digital 2020 - 

White Paper on Digitalisation in the European Higher Education Area and Digital Education Action 

Plan 2021-2027. Püüdsime kogu infot tõlgendada läbi digihumanitaaria prisma. 

Nagu on kirjutatud õpetajate digipädevuste raamistikus Digital Competence Framework for 

Educators: DigCompEdu (Redecker, 2017), mille on välja andnud Euroopa Komisjoni 

Teadusuuringute Ühiskeskus, vajavad õppejõud üha laiemat ja keerukamat digipädevuste 

komplekti. Digiseadmete üldlevimus ja kohustus aidata õpilastel digipädevusi arendada sunnib 

õppejõude arendama endi digipädevusi. Seetõttu reageerib DigCompEdu paljude Euroopa 

liikmesriikide kasvavale teadlikkusele, et õpetajad vajavad oma erialale omaseid digipädevusi, et 

kasutada ära digitehnoloogia potentsiaali hariduse edendamisel ja uuendamisel. 
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Joonis 4. DigCompEdu pädevused ja nende seosed (Redecker, 2017, lk 16) 

 

 

Valdkonnad 2–5 määratlevad DigCompEdu raamistiku tuuma. Need pädevusvaldkonnad selgitavad 

üheskoos õpetajate pedagoogilist digipädevust, st digipädevuste õpetajad peavad edendama 

tõhusaid, kaasavaid ja uuenduslikke õpetamis- ja õppimisstrateegiaid. Pädevusvaldkonnad 1, 2 ja 3 

on iga õpetamisprotsessi tunnuseks, olenemata sellest, kas seda toetavad tehnoloogiad või mitte. 

Nende alade all loetletud pädevused kirjeldavad üksikasjalikult, kuidas digitehnoloogiat õpetamise 

ja õppimise kavandamisel (ala 2), rakendamisel (ala 3) ja hindamisel (ala 4) tõhusalt ja innovaatiliselt 

kasutada. Ala 5 tunnistab digitehnoloogia potentsiaali õppijakesksete õpetamis- ja 

õppimisstrateegiate jaoks. See ala teatud mõttes läbib alasid 2, 3 ja 4, st see sisaldab tervet rida 

juhtpõhimõtteid, mis on asjakohased ja täiendavad nende alade all määratletud pädevusi. 

Pädevusvaldkond 1 uurib, kuidas õpetajate digipädevused toimivad digipädevuste arendamise 

alusena. Pädevusvaldkond 6 kirjeldab üksikasjalikult konkreetseid pedagoogilisi pädevusi, mis on 

vajalikud õpilaste digipädevuse arendamiseks (Redecker, 2017, lk 16–17). 

DigCompEdu raamistik pakub välja ka edasijõudmise mudeli, mis aitaks õpetajatel oma digipädevust 

hinnata ja arendada. Selles tuuakse välja kuus erinevat etappi, mida läbides õpetaja digipädevus 

tavaliselt areneb. Raamistik aitab õpetajatel määrata ja otsustada konkreetsete tegevuste üles, 

mida oma pädevuse suurendamiseks vastaval etapil ette võtta. 

 

  

Õpetajate erialane 
pädevus 

Õpetajate pedagoogiline 
pädevus 

Õppijate 
pädevused 

PROFESSIONAALNE 
KAASATUS 

Organisatsiooniline 
suhtlus 

Erialane 
koostöö 

Peegeldavad 
praktikad 

Digitaalne CPD 

Valimine 

Loomine ja muutmine 

Haldamine, kaitsmine, 
jagamine 

 

DIGIRESSURSID 

ÕPETAMINE 
JA ÕPPIMINE 

HINDAMINE 

Õpetamine 

Juhendamine 

Koostööpõhine 
õppimine 

Isereguleeritav õppimine 

Hindamisstrateegiad 

Tõendite analüüsimine 

Tagasiside ja 
planeerimine 

Juurdepääsetavus ja 
kaasatus 

VÕIMESTAV 
ÕPPIMINE 

Eristamine ja 
isikupärastamine 

Õppijate aktiivne 
kaasamine 

ÕPPIJATE 
DIGIPÄDEVUSTE 
EDENDAMINE 

Info- ja 
meediakirjaoskus 

Kommunikatsioon 

Sisu loomine 

Vastutustundlik kasutamine 

Probleemide lahendamine 
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Tabel 1. DigCompEdu pädevustasemete kirjeldused (Redecker, 2017, lk 35) 

Tase Kirjeldus 

Uustulnuk Olen teadlik digitehnoloogiate potentsiaalist pedagoogilises ja erialases 

praktikas. 

Uurija Olen teadlik ja huvitatud digitehnoloogiate potentsiaalist pedagoogilises ja 

erialases praktikas. 

Integraator Katsetan digitehnoloogiaga mitmesugustes kontekstides ja erinevatel 

eesmärkidel. 

Ekspert Kasutan enesekindlalt, loovalt ja kriitiliselt erinevaid digitehnoloogiaid 

erialase tegevuse edendamiseks. 

Liider Kasutan digitehnoloogiaid oma pedagoogilises ja ametialases praktikas 

järjepidevalt ja terviklikult. 

Pioneer Kasutan digitehnoloogiaid oma pedagoogilise ja ametialase tegevuse igas 

aspektis ning kahtlen tänapäevaste digi- ja pedagoogiliste praktikate 

piisavuses. 

 

 

The European Digital Competence Framework for Citizens (2016) ehk DigComp, mille 

Teadusuuringute Ühiskeskus töötas välja teadus- ja arendusprojektina koos sidusrühmadega 

intensiivselt konsulteerides, pakub vahendi kodanike digipädevuste parandamiseks. See avaldati 

esmakordselt 2013. aastal ning sellest on saanud võrdlusdokument digipädevuste algatuste 

arendamisele ja strateegilisele planeerimisele nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil. 2016. aasta 

juunis avaldas Teadusuuringute Ühiskeskus DigComp 2.0, ajakohastades terminoloogiat ja 

kontseptuaalset mudelit ning esitades näiteid selle rakendamise kohta Euroopa, riiklikul ja 

piirkondlikul tasandil. 

Pädevuste osas tuleb mainida ka nende hindamise tähtsust, et hindamine toimuks asjakohase teabe 

kogumiseks õpilase või õpetaja tulemuslikkuse või edusammude kohta. 2010. aastal esitas Cartelli 

digipädevuse hindamise raamistiku uue mudeli, mis põhines kognitiivsetel, afektiivsetel ja sotsiaal-

relatsioonilistel mõõtmetel. Hindamist reguleerivad peamised elemendid on Bloomi kategooriad (nt 

mäleta, mõista, rakenda, analüüsi, hinda ja loo), samas kui verbaal-lingvistilisi ja loogilis-

matemaatilisi pädevusi, mis tuletati vastavatest Gardneri intelligentsidest (Gardner, 1993), peeti 

selles dimensioonis erisektsioonideks. Need on koos tehnoloogiliste pädevustega väga olulised, kui 

inimesed kasutavad digiseadmeid uute teadmiste loomiseks, meediaväljenduste loomiseks ja 

teistega suhtlemiseks konkreetsete eluolukordade kontekstis. Afektiivses mõõtmes võeti vastu 

Krathwohli taksonoomia (Krathwohl jt, 1973) (nähtuste vastuvõtmine, nähtustele reageerimine, 

nähtuste hindamine, korrastamine ja omaks võtmine). Lõpuks on inim- ja sotsiaalsuhete 

hindamiseks sisse viidud sotsiaal-suhtepõhine mõõde (Cartelli, 2010). 

DigCompis on õpiväljundite kaudu määratletud iga pädevuse jaoks kaheksa oskustaset (kasutades 

tegevusverbe, järgides Bloomi taksonoomiat) ning inspireerituna Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 

(EQF) struktuurist ja sõnavarast. Veelgi enam, iga taseme kirjeldus sisaldab teadmisi, oskusi ja 

hoiakuid, mida on kirjeldatud ühes kirjelduses iga pädevuse iga taseme jaoks. Iga tasand kujutab 
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endast sammu inimeste pädevuse omandamisel vastavalt kognitiivsele väljakutsele, nende 

ülesannete keerukusele ja autonoomiale ülesande täitmisel. 

 

 
Tabel 2. Peamised märksõnad, mis iseloomustavad oskustasemeid (koostatud DigComp 2.1 käsiraamatu põhjal 
(Carretero jt, 2017)) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Algaja Algaja Keskaste Keskaste Edasi-jõudnud Edasi-jõudnud 

Kõrgelt 

spetsialiseeru

nud 

Kõrgelt 

spetsialiseeru

nud 

Keerukus Lihtsad 

ülesanded 

Lihtsad 

ülesanded 

Hästi 

määratletud ja 

rutiinsed 

ülesanded ning 

otsesed 

probleemid 

Ülesanded 

ning täpselt 

määratletud ja 

rutiinsed 

probleemid 

Erinevad 

ülesanded ja 

probleemid 

Kõige 

asjakohasema

d ülesanded 

Piiratud 

lahendustega 

keeruliste 

probleemide 

lahendamine 

Paljude 

omavahel 

seotud 

teguritega 

keerukate 

probleemide 

lahendamine 

Autonoomia Ilma 

juhendamiseta 

Autonoomselt 

ja vajadusel 

koos 

juhendamisega 

Iseseisvalt Iseseisvalt ja 

vastavalt oma 

vajadustele 

Juhendab teisi Oskab 

keerulises 

kontekstis 

teistega 

kohaneda 

Integreerub, et 

aidata kaasa 

erialasele 

praktikale ja 

Pakub 

valdkonnale 

uusi ideid ja 

protsesse 

Kognitiivne 

valdkond 

Jätab meelde Jätab meelde Mõistab Mõistab Rakendab Hindab Loob Loob 

 

 

Põhimõtteliselt määratleb raamistik 21 pädevust viies põhivaldkonnas ning kirjeldab, mida 

tähendab olla digitaiplik. Inimestel peab olema töö, tööalase konkurentsivõime, õppimise, vaba aja 

veetmise ja ühiskonnas osalemisega seotud eesmärkide saavutamiseks kõigis nendes valdkondades 

mingisugune pädevus. 
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Tabel 3. Kodanike digipädevuste raamistik (Digital Competence Framework for Citizen; allikas: Carretero jt, 2017)  

Kodanike digipädevuste raamistik 

Pädevusvaldkond 

1 

Pädevusvaldkond 

2 

Pädevusvaldkond 3 Pädevusvaldkond 4 Pädevusvaldkond 

5 

Informatsioon ja 

andmekirjaoskus 

Kommunikatsioo

n ja koostöö 
Sisuloome Ohutus 

Probleemide 

lahendamine 

Andmete, info ja 

digisisu sirvimine, 

otsimine ja 

sorteerimine. 

 

Andmete, info ja 

digisisu 

hindamine. 

 

Andmete, info ja 

digisisu 

haldamine. 

Suhtlemine 

digitehnoloogilist

e vahendite abil. 

 

Info jagamine 

digitehnoloogilist

e vahendite abil. 

 

Kodanikuaktiivsuse 

teostamine 

digitehnoloogiliste 

vahendite abil. 

 

Koostöö 

tegemine 

digitehnoloogilist

e vahendite abil. 

Netikett. 

Digitaalse 

identiteedi 

haldamine. 

Digisisu 

väljatöötamine. 

 

Digisisu 

integreerimine ja 

täiendamine. 

 

Autoriõigused ja 

litsentsid. 

 

Programmeerimine. 

Seadmete 

kaitsmine. 

 

Isikuandmete ja 

privaatsuse 

kaitsmine. 

 

Tervise ja heaolu 

kaitsmine. 

 

Keskkonna 

kaitsmine. 

Tehniliste 

probleemide 

lahendamine. 

 

Vajaduste välja 

selgitamine ja 

neile 

tehnoloogiliste 

lahenduste 

leidmine. 

 

Digitehnoloogiate 

loov kasutamine. 

 

Digipädevuste 

puudujääkide 

kindlaks 

tegemine. 

 

 
Joonis 5. Spetsiaalsed arvutilaborid on oluline vahend digipädevuste omandamiseks (autor: L. Rebernik, 2020). 
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1.5 IKT ja teadusuuringud humanitaarteadustes 

 

Humanitaarteadustes mõistetakse teadusuuringut kui sellist sageli valesti. Levinud väärarusaam 

teadusuuringust ainult tugevneb, kui me vaatleme seda üksnes varem tundmatute asjade (näiteks 

uue liigi või arheoloogilise artefakti) avastamisena ja mitte protsessina, mis hõlmab tuntud 

artefaktide (näiteks tekstide ja muude kultuuriteoste) uuesti tõlgendamist või taasavastamist 

kriitilisest või loomingulisest vaatenurgast, et genereerida innovaatilist kunsti või uusi analüüse 

(What is Humanities Research, 2020). Teadusuuringu kontseptsiooni jaoks on oluline just see millegi 

uue loomine. Humanitaarteadustes võib see koosneda kirjanduslikust autorlusest, mis loob uusi 

teadmisi kunsti vormis, või teadusuuringutest, mis lisavad uusi teadmisi, uurides tekste ja muid 

kultuurilisi artefakte konkreetsete uurimisliinide otsimisel. 

Teadusuuringute läbiviimine kunsti- ja humanitaarteaduste valdkondades on aastakümnete jooksul 

muutunud. IKT rakendamine mõjutas teadlaste lähenemisviisi teadusuuringute läbiviimisele. 

Tänapäeval peaksime püüdma julgustada, toetada ja edendada IKT kasutamist teadusuuringute 

läbiviimisel, digitaalsete uurimisressursside ja -vahendite väljatöötamisel ja kasutamisel ning IKT 

kasutamist uurimistulemuste levitamisel ja kättesaadavaks tegemisel (What is Humanities Research, 

2020). 

Deshmukh (2015) ütles, et IKT mõjutab paljusid teadusuuringute tahke. Ta liigitas need kolme 

kategooriasse, mis hõlmavad järgmist: 1) IKT rakendamine andmeanalüüsi eelselt, mis viitab 

näidetele, kuidas IKT-d rakendatakse sotsiaalteaduste uurimistegevuses enne andmeanalüüsi 

etappi jõudmist; 2) IKT rakendamine andmeanalüüsis, mis hõlmab näiteid selle kohta, kuidas IKT-d 

rakendatakse andmeanalüüsi etapis toimuvates tegevustes, ja 3) IKT rakendamine andmeanalüüsi 

järgselt, mis hõlmab näiteid, kuidas IKT-d rakendatakse sotsiaalteaduste uurimistegevustes pärast 

andmeanalüüsi etapi lõpetamist (vt tabel 4). 

 

Tabel 4. IKT mõju teadusuuringutele kolme kategooriasse jagatuna (Deshmukh, 2015) 

Periood IKT rakendus 

Andmeanalüüsi eelne Artiklite kättesaadavus, lõputööde ja väitekirjade kättesaadavus, 

kirjanduse otsing, sisuotsing, kirjanduse jälgimine, kvantitatiivne 

andmekogumine kvalitatiivne andmekogumine, suured andmed ja 

nende analüüs. 

Andmeanalüüs Andmete kvantitatiivne analüüs ja andmete kvalitatiivne analüüs. 

Andmeanalüüsi järgne Viited ja bibliograafia koostamine, artikli ja väitekirja arutelu teadlaste, 

juhendajate ja juhendatavate seas suulise eksami või kaitsmise ajal, 

plagiaadi tuvastamine ja käsikirja esitamine teadusajakirjale. 
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IKT kasutamisega teadusuuringutes kaasneb palju positiivset (nt IKT kasutamine lühendab 

uurimistöö kestust, suurendab ootusi uurimistöö kvaliteedile, suurendab avaldatud akadeemiliste 

artiklite arvu enne nende propageerimist jne). IKT on uus norm ja oluline vahend teadlase 

produktiivsuse tõstmiseks (Deshmukh, 2015). Eeldatakse, et IKT kiirendab ja mitmekordistab 

teadusuuringute üldist teadmistepagasit ning IKT efektiivne kasutamine kujundab teadustöö ümber, 

mis peaks viima ka ekspertide võrgustike loomiseni ja nende koostöö, teabejagamise ja suhtluse 

võimaluste laiendamiseni. 

Digitööriistad aitavad humanitaarteadlastel mitmel moel modifitseerida uurimismeetodeid, et 

uurida kindlaid mustreid ja avastada uurimisandmetes sisalduvaid sõnumeid. Mõningad levinud 

paljudes DH projektides kasutatavad metoodikad on toodud joonisel 6. 

 

 
Joonis 6. Mõningad levinud paljudes DH projektides kasutatavad metoodikad (Introduction to Digital Humanities..., 

2020) 

 

  

Andmete kogumine / 
kureerimine 

 
Informatsiooni süstemaatilise 

loomise, kogumise ja 
omandamise protsess. 

Digiteerimine 
 

Füüsiliste materjalide 
viimine digitaalsele 

kujule. 

Teksti kodeerimine 
 

Protsess, kus 
dokumendid viiakse 

elektrooniliselt 
otsitavasse 

vormingusse. 

Andmete 
väljavõtmine 

 
Andmeallikatest 

andmete hankimise 
protsess. 

Andmete tõlgendamine ja analüüs 
 

Kogutud andmete mõistmise, 
hindamise ja kokkuvõtete tegemise 

protsess. 

Tekstikaeve ja 
analüüs 

 
Tekstide analüüsimiseks 

suurtes 
tekstidokumentide 

korpustes on saadaval 
palju tööriistu. 

Ruumiline ja ajaline 
analüüs GIS-iga 

 
Andmete 

visualiseerimise, 
võrguanalüüsi ja 

ruumilise mõõtmega 
statistilise analüüsi 

läbiviimiseks. 

Kujutiste analüüs 
 

Digikujutistelt teabe 
väljavõtmise protsess 

digikujutiste töötlemise 
tehnikate abil. 

Andmete visualiseerimine 
 

See võimaldab teadlastel oma 
andmeid visuaalselt kujutada 

keerukamal viisil piltide ja 
graafiliste kujutistega. 
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Humanitaarteaduste meetodite ja arvutite kombineerimine kaasaegsete tehnoloogiate 

kasutamisega on võimaldanud teha suuri edusamme erinevate humanitaarteaduste uurimistöös, 

esitlemises ja mõistmises. Need on täiesti uued vormid, mis võimaldavad töödelda suuri koguseid 

andmeid. Visualiseerimise suur, kui mitte suurim, eelis on suutlikkus teatud materjali esitada nii, et 

see hõlmab tervet rida erinevaid tõlgendusi. Vaated mitmest vaatenurgast ja erineva nurga alt 

aitavad kaasa täiesti uut moodi mõistmisele. Kultuuri materjali visualiseerimise, graafilise, pildilise 

või mõnes muus vormis esitamiseks on oluline teada arvutusvaldkonna tööd ja tungida 

inimmõistuse kõrgeimatesse intellektuaalsetesse protsessidesse. Aru saamine sellest, kuidas 

inimese aju seoseid tajub, on üldjuhul aluseks suurte kultuuri- ja muude materjalide kogude 

kvaliteetsele esitlemisele ja manipuleerimisele. Hästi visualiseeritud materjal peaks ärgitama meid 

mõtlema uuel viisil, et vastavat sisu mõista (Digitalna humanistika, 2016). 

 

 

On koroonaviiruse aeg - digivahendid võimaldavad mul töötada, suhelda ja teha uurimistööd 

kaugteel minu ülikooli IT-süsteemi ja raamatukoguressursside abil. Loodan, et see kriis jätab meile 

kaugtöö pärandi, mis vähendab mõttetut pendelrännet ja suurendab usaldust töötajate vastu, st 

et nad suudavad töötada ilma kohale ilmumata. See võib soodustada ka uute tööviiside teket, mis 

võimaldavad tõhusamat koostööd rahvusvaheliste partneritega või konverentsidel - ja 

keskkonnasõbralikumate viiside teket. Ent ma arvan siiski, et ka teadlastevahelisel näost näkku 

suhtlemisel on endiselt oma koht olemas. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

Digitööriistade produktiivseks ja loominguliseks kasutamiseks on vaja arendada digitaalset 

kirjaoskust ja tähelepanelikkust digitaalse esituse ja tegelikkuse vaheliste lünkade suhtes. See 

tähendab, et teadlased peaksid uurima, kuidas ideid ja teoreetilisi raamistikke 

arvutussüsteemidesse üle kanda ning analüüsima kriitiliselt, kuidas rakendatud 

arvutusmehhanismid toimivad (Priem ja Fendler, 2019, lk 618). Seetõttu tähendab teadmiste 

produktiivne ja kriitiline ülekanne digiajastul teaduspraktikas mitmesuguseid muudatusi. See 

tähendab, et „uus teadus: (1) arvestab ideede ja teostuse vahelist lõhet; (2) käsitleb vastuolusid ja 

ebakindlust; (3) kaardistab andmed ümber vastavalt uutele mikro- ja makroskaaladele; ja (4) 

dokumenteerib uurimistöös esinevat segadust ja selle eksperimentaalset iseloomu hüper- või 

paratekstuaalsete kihtide abil, mis võimaldaks lugejal jälgida ja hinnata meie tegutsemist 

teadlastena üha kasvavas faktide ja teabeookeanis“ (Priem & Fendler, 2019 , lk 619). 

Tänapäeval tähistavad mitmed uued tegevused (nt mõtisklemine inimeste ja masinate koostöö üle, 

kriitilise tähelepanu pööramine ülekandele ja rakendamisele ning digitööriistade pakutava 

kujutlusvõime horisondi uurimine) ranguse ja distsipliini traditsioonilise arusaama ning arvutuslike 

eksperimentide vahelist erinevust (Priem ja Fendler, 2019). 

 

  



32 

 

Joonis 7. Keelelabor on võõrkeeleõppeks oluline ruum, kus õppijal on ligipääs erinevatele audio- või audiovisuaalsetele 
materjalidele (autor: L. Rebernik, 2020). 

 

Digiteerimine on parim näide kaasaegsest kultuuriväärtuste kui tervikute kaitsmise ja säilitamise 

viisist. Digiteerimise mõju osas esineb siiski lahkarvamusi ja konfliktide üks levinumaid põhjuseid on 

selle termini enda ebapiisav mõistmine. Traditsionalistid toovad välja, et kõik muutub aeglaselt 

numbriteks, füüsiline vorm muutub ebaoluliseks, originaaldokumendid (objektid) kaotavad oma 

põhiväärtused ja originaalsuse aura. See tähendab traditsiooniliste ametite kadumist, hirmu, et 

raamatukoguhoidjate, arhivaaride, museoloogide jt tööd hakkab tegema arvuti (Digitalna 

humanistika, 2016). 

Digiteerimise pooldajad seevastu vaidlustavad sellised hoiakud ning toovad välja digiteerimise 

eelised ja olulisuse ühiskonna toimimiseks ja arenguks. Nad soovitavad, et kui kultuuriasutused 

soovivad moodsal ajal ellu jääda ja olla konkurentsivõimelised, peaksid nad hakkama võimalikult 

kiiresti erinevaid kultuurimaterjale digiteerima. Nad rõhutavad, et elektroonilisel vormil on mitmeid 

eeliseid, sealhulgas teabe kättesaadavus igal ajal üle kogu maailma. Analoogkujult digitaalsele kujule 

üleviimine toimub ülima ettevaatusega, nii et digiteeritud objekt säilitaks kõik võimalikud 

originaalsisu omadused ja väärtused (Digitalna humanistika, 2016). Digiteerimine ei pruugi olla 

ideaalne lahendus kultuuripärandi säilitamiseks ja kaitsmiseks, kuid selle eelised kaaluvad üles selle 

puudused. Originaalobjektid säilitavad suurema osa oma väärtustest ning raamatukogunduse, 

arhiivinduse, museoloogia jms töökohti ei saa asendada. Tehnoloogia on selleks, et hõlbustada 

arvukate materjalide pikki täiendamis-, korrastamis- ja klassifitseerimisprotsesse ning teha kõik 

korda ja ligipääsetavaks. Kokkuvõtteks võib öelda, et digiteerimine soodustab koostööd ekspertide 

ja vabatahtlike, traditsiooniliste ja kaasaegsete teadlaste ning teadurite vahel (Digitalna 

humanistika, 2016). 
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2. DIGIPÖÖRE HUMANITAARTEADUSTE ÕPETAMISEL 

KÕRGHARIDUSES: EMPIIRILISED SISSEVAATED 

Burdick jt kirjutavad teoses A Short Guide to the Digital Humanities (2012, lk 2), et digihumanitaaria 

„tähistab uusi akadeemilise õppe viise ja institutsionaalseid üksusi koostööl põhineva, 

transdistsiplinaarse ja arvutusliku uurimistöö, õpetamise ja avaldamise läbi viimiseks. 

Digihumanitaaria ei ole ühtne valdkond, vaid pigem kogum üksteisele lähenevaid praktikaid, mis 

uurivad universumit, kus trükitud tekst ei ole enam peamine vahend, milles teadmisi toodetakse ja 

levitatakse.“ 

Mis kvalifitseerub digihumanitaariana? Kas see on pelgalt digivahendite kasutamine uurimistöö 

tegemiseks ja suhtlemiseks humanitaarteadustes? Kas digitaalsed artefaktid, uus meedia või 

kaasaegne kultuur on asendanud füüsilised artefaktid, vana meedia ja ajaloolise kultuuri? Mis on 

digihumanitaaria uurimisobjekt? Millised valdkonnad on digihumanitaaria arengus olulist rolli 

mänginud? Miks ulatuvad mõned digihumanitaaria mõned kõige olulisemad uurimisvaldkonnad 

humanitaarteaduste traditsioonilisest keskmest kaugemale ja sisaldavad nii sotsiaal- ja 

loodusteaduste kvantitatiivseid meetodeid kui ka kunsti tehnikaid ja mõtteviise? 

Humanitaarteaduste hetkeolukorra mõistmiseks uurisime kahte samaaegselt eksisteerivat 

maailma: 1) üht, mis kasutab digitehnoloogiat humanitaarteadustes (või nendega seotud 

valdkondades) kõrghariduses ja 2) teist, mis töötab digihumanitaariaga, sageli mitte kõrgkoolides, 

isegi mitte humanitaarteadustes. Mõlemaga on vaja tegeleda, kuna üheskoos määravad need või 

avaldavad olulist mõju digipöördele humanitaarteadustes. Uuringu eesmärk oli teha kindlaks IKT 

kasutamise hetkeseis ja olemus (ressursside ja tööriistade kättesaadavuse, kasutamise ja loomise 

osas) ning võimalike variatsioonide ulatus ainevaldkondade vahel. Samamoodi huvitasid meid IKT-

toega haridus- ja teadustegevused humanitaarteadustes, kuna ka need on omavahel 

märkimisväärselt seotud. 

 

 

Joonis 8. Humanitaartudengid välitöödel, mis hõlmasid digitehnoloogia kasutamist (autor: J. Stopar, 2020) 
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Küsimustiku koostamisel juhinduti juhtumianalüüside ja intervjuude juhenditest, mitmest ELi 

dokumendist ja tööriistast nagu DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017), DigiCompEdu (Redecker, 

2017), E-readiness (Horrigan, 2016). Lõppeesmärk ei olnud aga kogutud andmete kirjeldav ega 

võrdlev statistiline analüüs, vaid humanitaarteaduste valdkonnas töötavate kõrghariduse 

spetsialistidelt saadav illustreeriv teave IKT kasutamise kohta haridus- või teadustöös, nende IKT-ga 

seotud vajadused ja nende arvamused humanitaarteaduste digipöörde tugevuste, nõrkuste, 

võimaluste ja ohtude kohta. Projektis oli see teave aluseks käesoleva käsiraamatu, veebimaterjalide 

ja -vahendite väljatöötamisele ning humanitaarteaduste digipööret puudutavale teavitamisele, 

motiveerimisele ja toetamisele kriitilisel ja viljakal viisil. Meie arvates on humanitaarteaduste 

spetsialistidele, kelle poole pöördusime, aga ka nende üliõpilastele, institutsioonidele ja 

ühiskondadele kasulik, kui tee digihumanitaaria poole liikumisel on läbimõeldud, pealetükkimatu ja 

julgustav. 

Juhtumiuuringute ja intervjuude käigus kogutud andmeid ja teavet analüüsiti kirjeldavate 

statistiliste tehnikate ja kvalitatiivsete tõlgenduste abil, keskendudes peamiste sissevaadete 

andmisele IKT kasutamisel humanitaarteadustes ELis. Meie peamine eesmärk oli välja selgitada 

selliste tegevuste peamised vajadused ja probleemid ning leida näited heade tavade rakendamisest. 

Seostades need leiud digihumanitaaria „liikumise” pakutavate võimaluste ning IKT-ga seotud 

arengute ja kogemustega teistel erialadel, on meie eesmärk motiveerida ja suunata neid, kes on 

vaid kergelt alustamisest huvitatud, või neid, kellel on juba kogemusi vastavate uuenduste 

kasutuselevõtuga oma töös. 

Tuginedes üldisele uuringule, mis hõlmas kõiki erialasid / ülikooli teaduskondi (nt Radovan jt, 2018), 

alustasime projekti järgmiste ootustega: 

• IKT kasutamine humanitaarteadustes on võrreldes teiste erialadega maha jäänud; 

• IKT kasutamisel humanitaarteadustes on märkimisväärseid erinevusi; 

• väidetud vastumeelsus IKT kasutamise suhtes humanitaarteadustes püsib, eriti õpetamises; 

• need, kes kasutavad IKT-d aktiivsemalt, võivad end traditsioonilisi meetodeid eelistavate 

kolleegide poolt erineval määral kriitiliselt tõrjutuna tunda; 

• humanitaarteaduste institutsionaalsed juhid võivad olla vähem aktiivsed ja toetavad 

digipöörde juurutamise suhtes oma töös. 

 

2.1 Vastajate profiil 

 

Küsimustik oli suunatud peamiselt projekti partnerriikide (Küpros, Eesti, Itaalia, Rumeenia, 

Sloveenia ja Hispaania) humanitaarteaduste õppejõududele ja teaduritele kõrgkoolides. Mitmete 

riiklike ja rahvusvaheliste e-uudiskirjade ja veebisaitide kaudu saadetud kutsetele reageeris 256 

vastajat peaaegu kogu maailmast, kuid peamiselt ELi riikidest. Me plaanisime ja lootsime suuremat 

osalejate arvu, kuid Covid-19 pandeemia mõjutas tugevalt potentsiaalsete osalejate reageerimist. 

Kui pole öeldud teisiti, viitab statistika EList pärit vastajate vastustele, ehkki mõned üksikud 

arvamused, ideed ja probleemid on võetud ka teistelt vastajatelt (märgitud vastavalt tekstis). 
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Üle 70% vastanutest on kõrghariduse õppejõud / professorid, sealhulgas assistendid; 17% 

tegutsevad peamiselt humanitaarteadustes; 12% kuulub kategooriasse „muud”. Viimane hõlmab 

teistsuguse staatusega vastajaid nagu doktorandid, keskkooli õpetajad, noorteadlased, 

administratiivtöötajad ja/või ainult kaugelt humanitaarteadustega seotud, näiteks infotehnoloogia, 

sotsiaalteaduste õppejõud ja isegi eksperdid, kes õpetavad IKT-d puuetega inimestele. 

Vastajate sooline jaotus on hästi tasakaalustatud (51% meest, 46% naist, 3% ei soovinud vastata). 

Vanuseline jaotus näitab, et 76% vastanutest on 40–60-aastased, alla 30-aastaseid või üle 60-

aastaseid on vähe. Ainult 10% vastanutest on kasutanud digitehnoloogiaid õppetöös või teadustöös 

4 aastat või vähem, mis on tegelikult samaväärne nendega, kes on täpselt nii kaua õppe- või 

teadustöös tegevad olnud. 

 

 

2.2 Digitehnoloogia tajumine humanitaarteadustes 

Humanitaarteaduste määratlemine empiiriliste uuringute objektina on probleem, mis tuleneb 

peamiselt väga erinevatest praktikatest. Selles uuringus jagati humanitaarteadused viide laia 

teadusharu kategooriasse, millele oli lisatud ka kuues, mis võimaldab teistest, peamiselt 

interdistsiplinaarsetest valdkondadest osavõtjatel ühineda sihtrühmaga: ajalugu, keel ja kirjandus, 

kunst (nii kaunid kui ka etenduskunstid), filosoofia ja religioon, geograafia jt. Viimases kategoorias 

on üle poole vastanutest ühelt või mitmelt ülalnimetatud erialalt. Vastajad jaotuvad kõigi eespool 

nimetatud kategooriate vahel ühtlaselt. 

Enamik vastanutest töötab ülikoolides, kas eri humanitaarteaduste (nagu määratletud eespool) 

osakondades või õpetavad humanitaarteadusi (enamasti keeli või kunsti) „mitte-

humanitaarteaduste” teaduskondades / osakondades. Mõned töötavad mitmes ülikoolis või 

ülikoolis ja instituudis, kuid ainult vähesed on vabakutselised. 

Üks viis vastajate mitmekesisuse näitamiseks on vaadata nende töövaldkondi. Need hõlmavad 

õpetamis-/uurimistööd valdkondades nagu kohalik valimisajalugu, ränne, eelajalugu, prantsuse 

kirjanduse ajaloo teemad, nt trubaduurid, viktoriaanlik kirjandus ja kultuur, keeled, keeleteadus, 

keelepoliitika, suhtlemisoskus, psühholingvistika, keskaja kunst, pillimängu õpetamine, 

muusikateadus, joonistamine ja illustreerimine, visuaalne info, skulptuur, loomingulised 

kunstipraktikad, filmi- ja meediauuringud, üldesteetika, tööstusdisain, kognitiivteaduste filosoofia, 

loogika, argumentatsioon, epistemoloogia, metafüüsika, jutuvestmine, uskumused ja esitused 

rahvaluules ja religioonis, teoloogia, õigus, alates „traditsioonilistest“ füüsilise, inim-, piirkondliku 

geograafia teemadest kuni rakenduslike, kultuuri- või kohatunde uuringuteni, mõningate selgemalt 

IKT-ga seotud valdkondadeni, nagu kultuuritehnoloogia, kaasaegsed haridustehnoloogiad, 

arvutusstilistika, kontrastne lingvistika, (geo)informaatika, statistika, tekstianalüüsid (ka 

antiigitekstid), masinõpe, suurandmete analüüsid ja digihumanitaaria. 
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Valdav enamus vastanutest kasutab internetti laialdaselt ja asjatundlikult (93%), nende jaoks on 

arvutite ja muude tehniliste seadmetega töötamine lihtne (85%). Nad on avatud ja tunnevad huvi 

uute rakenduste, programmide, ressursside vastu (79%), samas kui üllatavalt väike protsent kuulub 

erinevatesse sotsiaalvõrgustikesse (64%). 

 

 

Digitehnoloogia kasutamine tähendab mõnikord riskide võtmist. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

2.3 Digipädevused 

Digipädevus on kõige uuem tehnoloogiaga seotud oskusi kirjeldav mõiste. Viimastel aastatel on 

kasutatud mitmeid mõisteid digitehnoloogia kasutamise oskuste ja pädevuse kirjeldamiseks, nagu 

IKT-oskused, tehnoloogiaoskused, infotehnoloogiaoskused, 21. sajandi oskused, infokirjaoskus, 

digitaalne kirjaoskus ja digioskused. Neid termineid kasutatakse sageli ka sünonüümidena; nt 

digipädevus ja digitaalne kirjaoskus (Ilomaki, Kantosalo & Lakkala, 2011). 

Vastajad hindasid ise oma IKT tööalase kasutamise intensiivsust (tabel 5), IKT-oskusi oma töös (tabel 

6) ja IKT-pädevuste taset (tabel 7). 

Pea pooled vastanutest kasutavad oma töös IKT-d intensiivselt; lisaks on üle kolmandiku mõõdukaid 

IKT kasutajaid, samas kui üle 15% kasutab seda ainult aeg-ajalt või ei kasuta üldse. 

 

 
Tabel 5. Vastajate tööalase IKT kasutamise „intensiivsus“ 

Kas kasutate õppetöös või teadustöös digitehnoloogiat (IKT)? % vastanutest 

Ma ei kasuta oma töös IKT-d. 4 

Saaksin oma töös hakkama ilma IKT-ta, kuid kasutan seda aeg-ajalt. 6 

Ma ei saa oma töös ilma IKT-d kasutamata hakkama, kuid kasutan seda vaid 

aeg-ajalt. 
6 

Kasutan oma töös IKT-d mõõdukalt, st mõnikord või sageli. 35 

Kasutan oma töös IKT-d intensiivselt enamuse ajast. 48 
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IKT oskused õpetamises ja uurimistöös (tabel 6) on osalejate vahel üsna hästi jaotunud. 

Uurimistööga seoses on oskustasemed veidi kõrgemad. Käsiraamatu autorid peavad vastajate 

oskuste heterogeensust (ehkki see põhineb subjektiivsel enesehinnangul) väärtuslikuks, kuna see 

tagab, et kogutud vastused on seotud väga mitmekesiste IKT-olukordadega humanitaarteadustes. 

Kaks kõige madalamat taset (1. ja 2. tase 8-st) on 21% vastanutest seoses õpetamistööga ja 20% 

seoses nende teadustööga. Kaks kõige kõrgemat taset (7. ja 8. tase 8-st) on 25% vastanutest seoses 

õpetamistööga ja 24% seoses nende teadustööga. 

 

 
Tabel 6. IKT-oskuste asemed vastajate õpetamis- ja teadustöös 

Isikliku IKT taseme hindamine õpetamis- ja 

teadustöös (eraldi), valides pakutavatest 

võimalustest lähima 

Digitehnoloogia 

kasutamise oskus 

õpetamistöös (% 

vastanutest) 

Digitehnoloogia 

kasutamise oskus 

teadustöös (% 

vastanutest) 

1.  Lihtsad ülesanded ja juhendamine 4 5 

2.  Lihtsad ülesanded ja autonoomselt, 

vajadusel juhendamisega 
15 13 

3.  Hästi määratletud ja rutiinsed ülesanded 

ning otsesed probleemid ja iseseisvalt 
10 12 

4.  Hästi määratletud ja rutiinivälised 

probleemid ning sõltumatult, vastavalt 

minu vajadustele 

16 15 

5.  Erinevad ülesanded ja probleemid ning 

teiste suunamine 
16 15 

6.  Kõige sobivamad ülesanded ja oskab 

keerulises kontekstis teistega kohaneda 
16 12 

7.  Piiratud lahendustega keeruliste 

probleemide lahendamine ja 

integreerumine, et aidata kaasa erialasele 

praktikale ja teisi juhendada 

12 15 

8.  Paljude omavahel seotud teguritega 

keerukate probleemide lahendamine ja 

uute ideede ning protsesside pakkumine 

selles valdkonnas 

10 14 
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Veebipõhises õpetamises (nt videokonverentside platvormi nagu Zoom kaudu) on tugevalt puudu 

kogukonnatundest, lähedusest teistega (mulle tundub, et see kehtib veelgi enam õpilaste kohta), 

mis minu arvates võimaldab sügavamat arutelu, mõistmist ja eneserefleksioon. 

 
Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

Digipädevuste valdav tase (tabel 7) on B1 integraatorid (28%), A2 avastajad (27%) ja B2 eksperdid 

(21%). A0 (kogenematud) ja A1 uustulnukad on üle 30-aastased ja esindavad 6% kõigist vastanutest. 

Kõrgema digipädevuse tasemega C1 liidrid ja C2 teerajajad jagunevad samuti üle 30-aastaste 

vanuserühmade vahel hästi ning moodustavad enesehinnangu alusel 18% kõigist vastanutest. 

 

 
Tabel 7. IKT digipädevused vastajate töös 

Kuidas hindate oma praegust digipädevust? % vastanutest 

A0: Ei ole huvitatud või olen huvitatud, kuid pole veel proovinud 1 

A1: Uustulnuk 5 

A2: Uurija 27 

B1: Integraator 28 

B2: Ekspert 21 

C1: Liider 13 

C2: Pioneer 5 

 

Tänapäeval on võimatu mitte kasutada IKT-d õppe- ja teadustöös. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

Erinevatelt erialadelt vastajate vahelised erinevused võivad viidata mõnele eripärale, näiteks 1) 

kõige intensiivsemalt kasutatakse IKT-d töös ajaloo erialal ning kõige vähem filosoofia ja religiooni 

erialal ning 2) õpetamis- ja teadustöös on IKT oskustase tunduvalt kõrgem geograafia ja ajaloo 

erialaga vastanute seas, madalaimad tasemed on aga filosoofia ja religiooni erialal. 
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IKT-oskuste omandamine on elukestev protsess. Ma õppisin Zoomi ekraani jagamise kasutamist 

ja Zoomi koosoleku planeerimist alles Covid-19 kriisi alguses (kasutasin varem Skype'i ja olin ainult 

passiivne Zoomi kasutaja (osalesin koosolekutel, kuid ei korraldanud neid - ma ei osanud neid ise 

planeerida) nagu paljud teisedki humanitaarteadlased. Aga kui on vaja, siis ka õpitakse. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

2.4 Professionaalse kaasatuse pädevused 

Professionaalse kaasatuse pädevused hõlmavad inimese võimet kasutada digitehnoloogiaid 1) 

ametialaseks suhtlemiseks kolleegide, õpilaste ja teiste huvitatud isikutega, 2) individuaalseks 

ametialaseks arenguks ja 3) kollektiivseks hüveks ja pidevaks uuenduseks organisatsioonis ja õpetaja 

ametis. 

 

 

IKT on lihtsalt tööriist. 

 
Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

Kui valdav enamus vastanutest kasutab süstemaatiliselt erinevaid digikanaleid, et parandada 

suhtlemist kolleegide ja õpilastega (82%), teha koostööd kolleegidega oma haridusorganisatsioonis 

ja väljaspool (81%) ning arendada aktiivselt oma digitaalseid õpetamis- ja uurimisoskusi (75%) ), on 

nende vastanute osakaal, kes loovad ja kasutavad oma digitaalset identiteeti tõhusalt 

professionaalses suhtluses, oluliselt väiksem (55%). 

 

 
Joonis 9. Digitehnoloogiaga seotud erivajadused, mida vastajad peavad vajalikuks parandada 
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Kuigi paljud IKT-ga seotud vajadused on vastajatel ühised, osutasid nad ka mõnele 

valdkonnaspetsiifilisele vajadusele, näiteks: 

• Geograafiaga seotud vajadused: SPSS-i erinevate osade rakendamine uurimistöös; uute 

geograafiliste instrumentide ja spetsiifiliste tööriistade kasutamine uurimistöös (nt 

andmetöötlustarkvara - IRAMUTEQ, SONAL, ALCESTE jne); töötamine suurandmete, uute 

andmeallikate (nagu LIDAR) ja uute tehnoloogiatega; oskus hinnata veebiressursse ja tööriistu, 

et valida parim konkreetses uurimis- või õppeolukorras; arvutiprogrammeerimise põhioskuste 

arendamine. 

• Ajalooga seotud vajadused: programmeerimiskeelte (nt R) põhjalik õppimine ja 

praktiseerimine; geograafiliste infosüsteemide õppimine ja kasutamine (kuigi GIS-i 

kasutamine pole nende töövaldkonnas esmatähtis); erinevate / uute tööriistade kasutamine 

andmetega, meediaga (nt video) töötamiseks ja suhtlemiseks. 

• Keele ja kirjandusega seotud vajadused: parema programmeerimisoskuse arendamine. 

• Kunstiga (nii kujutava kunsti kui ka etenduskunstiga) seotud vajadused: veebiallikad ja -

vahendid fotode ja videote tootmiseks ning toimetamiseks; pillimängu õpetaja jaoks 

juurdepääs mitmesugusele tarkvarale, mis suudab noodikirju lugeda ja selle heliks muuta (nn 

arukas saade, mis suudab instrumentalisti järgida isegi mängukiirusel); oskus luua ja hallata 

servereid ja veebisaite (WordPress, MediaWiki). 

• Filosoofiaga seotud vajadused: pilverakenduste kasutamine; videoloengute läbiviimine. 

 

2.5 Digiressursid 

Digiressurssidega töötamise oskus hõlmab 1) kvaliteetsete haridusressursside tuvastamist; 2) 

teadmisi ja oskusi digiressursside muutmiseks, loomiseks ja jagamiseks, mis sobivad õpetamis-, 

õppe- ja uurimistöö eesmärkide ning tegevustega; 3) digisisu vastutustundlik kasutamine ja 

haldamine (nt autoriõiguse eeskirjade järgimine ja isikuandmete kaitse). 

Valdav enamik vastanutest (89%) kasutab erinevate digiressursside leidmiseks ja valimiseks 

erinevaid veebilehti ja otsingustrateegiaid, samas kui mõõdukas enamik vastanutest (71%) kaitseb 

efektiivselt tundlikku sisu (nt eksamid, õpilaste hinded, isikuandmed, piiratud juurdepääsuga 

uurimisandmed). 62% vastanutest loob ise digiressursse ja muudab olemasolevaid ressursse 

vastavalt oma vajadustele. 61% neist kasutab digitehnoloogiat andmete kogumiseks mõõtmise, 

skaneerimise, ühisloome ja muude sarnaste lähenemisviiside abil. 46% vastanutest on nõustuvad 

väitega, et digitehnoloogiad võivad tõhusalt asendada traditsioonilisi õppe- ja uurimiskeskkondi 

ning materjale (nt raamatukogud, dokumendihoidlad). 
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Joonis 10. Digitehnoloogiaga seotud erivajadused, mis vastajatel on või mida nad soovivad täita, et oma tööd 

digitaalsete õppe- või teadusressursside abil paremaks muuta. 

 

 

Õpetamisega seoses arvavad vastajad, et 1) õpilased peavad suutma rühmades paindlikult töötada 

ja saama tunnis ka reaalajas tagasisidet; 2) pandeemia ajal paluvad õpetajad õpilastel sageli õppida 

(ka interaktiivselt Zoomi vahendusel), kuidas kommenteerida, vaadelda, ekraanil jagatud 

probleemidele lahendusi otsida (nt PowerPoint, PDF-id, video- ja helisalvestised jne); 3) vaja on 

nutikaid arvutipõhiseid õppematerjale ja 4) õpilastele peaks olema kättesaadav tasuta ja kiire 

juurdepääs teadmistele õppeprogrammide / integreeritud õppesüsteemide kaudu. 

 

 

Tabel 8. Digitehnoloogiaga seotud individuaalsete erialade vajadused 

ERIALA SPETSIIFILISED VAJADUSED 

Kunst (nii kujutav kui ka 

etenduskunst) 

Fotoallikad; digipiltide andmebaasid; digiraamatukogud; 

veebikonverentsid; huvigrupid uute IKT-lahenduste otsimiseks ja 

testimiseks 

Filosoofia Tööriistade kasutamine krüptimiseks 

Geograafia Digitaalsete kõrgusmudelite modelleerimine; LIDARi andmed; 

uusimad geograafilised instrumendid; uued tehnikad ja 

metoodikad; kaugseire; geograafiliste andmete ja tööriistade 

süstemaatilised arhiivid; organiseeritud (nt institutsionaalne / 

riiklik) süsteem arhiveerimiseks / tasuta juurdepääsuks; parem 

programmeerimiskeele oskus 

Keeled Ressursid õpilaste kirjaliku väljendusoskuse parandamiseks 
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Üks vastaja rõhutas, et vaatamata teadus- ja õpetamistööks vajalike digiressursside heale 

kättesaadavusele on oluline tõsta teadlikkust ja toetada nende olemasolu ning nende regulaarset ja 

kriitilist kasutamist. 

 

 
Joonis 11. Humanitaarteaduste välitöö jaoks on vaja head juurdepääsu erinevatele digiressurssidele (autor: J. Stopar, 

2020). 

 

 

2.6 Juurdepääs ja kaasamine 

Töökeskkonna kvaliteedi hindamistasemed on pigem madalamad. Enamik väidab, et 1) paljud nende 

kolleegid kasutavad õppe- ja teadustöös digitehnoloogiaid (63%), 2) õppejõud on piisavalt 

varustatud õppetööks vajaliku digitehnoloogiaga (61%), 3) teaduskonna administratsioon toetab 

digitehnoloogiate integratsiooni õppe- ja teadustöös (54%), 4) õppejõud on piisavalt varustatud 

teadustööks vajalike digitehnoloogiatega (54%), 5) õppekava hõlbustab ja toetab digitehnoloogiate 

kasutamist õpetamises ja õppimises (53%) ja 6) üliõpilastel on piisav juurdepääs teaduskonna 

digitehnoloogiatele (seadmed, internet, digilaborid jms) (53%). Vähem kui pooled vastajatest 

leiavad, et õpilastel on kodus piisav juurdepääs digitehnoloogiale (44%). Digitehnoloogia tõhusaks 

kasutamiseks õppe- või teadustöös peab enamik vastanutest maksma ise oma digiseadmete eest 

kodus (64%). Muud töökeskkonna IKT-ga seotud omadused, mida vastajad peavad oluliseks, 

hõlmavad järgmist: 1) ebapiisav personal IKT-toe tagamiseks (nii spetsialistidele kui ka üliõpilastele), 

2) autoriõiguste ja litsentside probleem toodetud/kasutatud digitööriistade ja ressursside osas, 3) 

andmehaldussüsteemide ebapiisav kasutamine, 4) võimaluste vähene kasutamine 

haridusprogrammide vaheliste sidemete loomiseks ja isegi 5) internetijuurdepääsuga seotud 

probleemid. 
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Üsna tagasihoidlik reageerimine küsimustiku täitmise, intervjuu läbiviimise või juhtumiuuringu 

tegemise kutsele näitab, et vastajate erialal ei peeta digipööret oluliseks küsimuseks, vähemalt 

mitte selliseks teemaks, milles meie sihtrühm aktiivselt ja kirglikult osaleks. Üksnes umbes 10% otse 

(e-posti teel) kutsututest vastas veebiküsimustikule. Küsimustikule vastanutest oli ainult 15% 

huvitatud täiendavast intervjueerimisest ja sama suur osa oli huvitatud ka juhtumianalüüsile kaasa 

aitamisest. Veidi üle viiendiku (22%) osaleks oma kodumaal ühepäevasel levitusüritusel 

humanitaarteaduste jaoks välja töötatud IKT-tööriistade praktilise rakendamisega (veel 39% „võib-

olla osaleks” sellisel levitusüritusel). Kuid selline vähese reageerimise tõlgendamine oleks liiga kitsas 

ja lihtsustatud. Projekti sihtrühma poole pöörduti Covid-19 epideemia ajal, s.o ajal, mil IKT oli kasulik 

koostöö tegemise, õpetamise ja teadustöö vahend ka kõige rangema karantiini tingimustes. Kuid 

teisest küljest oli see aeg, mil ilmus loendamatu hulk epideemiaga seotud veebiküsimustikke, mis 

koormasid spetsialiste ja üliõpilasi IKT-põhise suhtlemise ja koostöö viisidega, mida nad polnud 

kunagi varem kogenud. 

 

 

2.7 Digitehnoloogiad õpetamises, õppimises ja teadustöös 

Digitehnoloogiate osas hõlmavad õpetamis- ja teadustöö pädevused digitehnoloogiate kasutamise 

koostamist, kavandamist ja rakendamist õpetamise / õppimise ja teadustöö erinevates etappides. 

 

 
Joonis 12. Digitehnoloogiaga seotud erivajadused, mida vastajad peavad vajalikuks, et saavutada soovitud tase ja 

parandada õpetamist või teadustöö tegemist või nende õpilaste õppetulemusi. 
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Tabel 9. Kuidas, millal ja miks vastajad digitehnoloogiat kasutavad 

Digitehnoloogiate (DT) kasutamine - kuidas, millal ja miks % vastanutest 

Tagamaks, et DT kasutamine loob õppetöös lisaväärtust. 80% 

Tagamaks, et DT kasutamine loob teadustöös lisaväärtust. 85% 

Digitehnoloogia õnnestunud ühendamiseks vastajate õppe- ja 

teadustegevusse. 
74% 

Õpilased kasutavad digitehnoloogiaid tõendite hankimiseks, 

dokumenteerimiseks ja esitamiseks. 
72% 

Andmete analüüsimiseks või tõlgendamiseks vastajate teadus- või 

õppetöös. 
62% 

Visualiseerimiseks (mõned neist hõlmavad liit- / virtuaalreaalsust) andmete 

esitamisel, vastajate teadus- või õppetöö probleemide kindlaks tegemiseks 

või lahendamiseks. 

50% 

Teadus- või õppetöö meetodite, nagu kirjeldav, ennustav, füüsiline 

modelleerimine või simulatsioonid, rakendamiseks. 
44% 

Tipptasemel tehnoloogiate kasutamiseks suurandmetega tegelemiseks 

vastajate teadus- või õppetöös. 
30% 

Kodeerimise / programmeerimise kasutamiseks vastajate teadus- või 

õppetöös. 
24% 

 
Tabel 10. Mõned IKT-ga seotud vajadused, mida individuaalsete erialade vastajad väljendasid 

ERIALA SPETSIIFILISED VAJADUSED 

Kunst (nii kujutav kui ka 

etenduskunst) 

Music 21, R, Sketch Engine 

Filosoofia ja religioon Andmete visualiseerimise ja tõlgendamise vahendid 

Geograafia Hea arvuti ja digiekraan õpetamiseks; vajadus õppida 

programmeerimiskeelt - eriti programmeerimist mobiilse GIS-i 

valdkonnas; kodeerimine / skriptimine, suurandmete analüüs; 

digitaalsete kõrgusmudelite modelleerimine, LIDARi andmed 

Ajalugu Andmemodelleerimise ja visualiseerimise koolitus - ennekõike 

georuumilise kaardistamise alal 

 

Üks vastaja rõhutas, et keelte ja kirjanduse valdkonnas eelistab ta, et tema õpilased loeksid pigem 

paberraamatuid. 
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2.7.1 Õppeprotsessi hindamine 

Õppeprotsessi hindamise eesmärk on olemasolevate hindamisstrateegiate täiustamine, uute ja 

paremate hindamismeetodite rakendamine, individuaalsete õpilaste (vastastikuse) tegevuse kaudu 

saadaolevate (digitaalsete) andmete analüüsimine ning sihipärasema tagasiside ja toe pakkumine. 

 

Suurem osa vastanutest kasutab digitehnoloogiat regulaarse ja tõhusa tagasiside andmiseks (67%) 

ning vähem kui pooled kasutavad digitaalse hindamise formaate õpilaste edasijõudmise jälgimiseks 

(48%) ja kõigi olemasolevate andmete analüüsimiseks, et selgitada õigeaegselt välja täiendavat tuge 

vajavad õpilased (39%). 

 

Meie ülikool pakub mitmeid töötubasid IKT kasutamise kohta õppetöös. Ma ei osale nendes, sest 

usun, et suudan iseseisvalt õppida kasutama oma tööks vajalikke IKT-vahendeid (tunnistan, kuigi 

ma kasutan pandeemia ajal IKT-d pidevalt, pole ma selle suur fänn, kuna eelistan isiklikumat 

kontakti füüsilises ruumis). Mida ma uue IKT asemel sooviksin näha, on see, et klassiruumide 

sisustamiseks kulutataks rohkem raha, et neid saaks hõlpsamini erinevate seminaritööde jaoks 

ümber kujundada. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

Edasised uuringud IKT kasutamise kohta õpetamis- ja õppetegevuses näitavad, et enamik 

vastanutest tegeleb võimalike digiprobleemidega siis, kui nad: 

• koostavad õpilastele digitaalses vormis õppeülesandeid (nt võrdne juurdepääs digiseadmetele 

ja ressurssidele; koostalitlusvõime ja konversiooniprobleemid; puudulikud digioskused) (65%); 

• õpetavad õpilasi hindama informatsiooni usaldusväärsust ning kuidas valeinfot ja kallutatust 

ära tunda (62%); 

• julgustavad õpilasi kasutama digitehnoloogiaid loovalt konkreetsete probleemide 

lahendamisel (nt õppeprotsessis tekkivate takistuste või väljakutsete ületamiseks) (61%); 

• kasutavad digitehnoloogiat, et võimaldada õpilastel tunnis aktiivselt osaleda (61%); 

• koostavad ülesandeid, mis nõuavad õpilastelt digisisu loomist (nt videod, heli, fotod, 

digitaalsed esitlused, ajaveebid, vikid) (57%); 

• annavad ülesandeid, mille puhul peavad õpilased omavaheliseks või väliste osapooltega 

suhtlemiseks ja koostöö tegemiseks kasutama digivahendeid (52%). 

 

Vähem kui pooled õpetavad õpilasi, kuidas internetis turvaliselt ja vastutustundlikult käituda (49%) 

ning kasutavad digitehnoloogiaid, et pakkuda õpilastele isikupäraseid õppimisvõimalusi (nt anda 

erinevatele õpilastele erinevaid digiülesandeid vastavalt individuaalsetele õpivajadustele, 

eelistustele ja huvidele) (42%). 

 

Mõned vastajad kasutavad ka Moodle'i klassiruumide pakutavaid võimalusi õpilaste töö 

hindamiseks, veebipõhise hindamise ja edusammude ristvõrdluseks ning eksamineerimiseks 

valmistumiseks. 
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Üks vastaja sooviks saada põhiinfo andmebaasi, selle asemel et see ise luua. 

IKT-toega õppe kohta esitasid vastajad näiteks selliseid märkusi: 

• Pean suutma õpilaste kaasatust täpsemalt jälgida. 

• Praegu soovitatakse meil hindamiseks kasutada Redmentat; kuna saadaval on palju muid 

tööriistu, arvan, et meile oleks kasulik, kui õpiksime rohkem nende kohta. 

• Digitehnoloogiaid tuleb paljudes ülikoolides aktiivsemalt õpetamis- ja õpikeskkonda 

integreerida. 

• Suurtes klassiruumides on raske jälgida õpilasi, kelle jaoks võib õppimine raskusi valmistada; 

nii et mul oleks vaja rohkem IKT tuge, et nendega ühendust võtta või neid aidata. 

• „Koroonaajal“ kasutasid paljud esimest korda kirjalike eksamite asemel veebiviktoriine 

(Moodle või muu). Ma arvan, et teatud skepsis on tervislik - mitte ainult petmise, vaid ka 

õpilaste töökeskkonna võrdsuse mõttes (nt internetiühenduse töökindlus jms). 

• Peame õppetöös kasutama IKT-vahendeid, et anda õpilastele võimalus ise oma õppimist 

hinnata või saada õpetajalt tagasisidet. 

• Kunstis (nii kujutavas kunstis kui ka etenduskunstis) pakub LOLA (väikese latentsusega 

audiovisuaalse sisu voogedastussüsteem) parimat ühendusvõimalust kahe muusiku vahel, kes 

asuvad üksteisest kaugel. 

 

 

Joonis 13. Virtuaalne klaveritund (autor: T. Resnik Planinc, 2020) 
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Joonis 14. Digitehnoloogiaga seotud erivajadused, mida vastajad peavad vajalikuks, et saavutada soovitud tase ja 

parandada, julgustada ja soodustada oma õpilaste digipädevust. 

 

 

2.8 Digitehnoloogiate tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud õppe- ja 

teadustöös kasutamisel (SWOT-analüüs) 

Viidi läbi SWOT-analüüs, et saada ülevaade ülikooli õppejõudude ja professorite arvamustest IKT 

kasutamise kohta õppe- ja teadustöös humanitaarteadustes. Ootuspäraselt varieeruvad arvamused 

märkimisväärselt, kuid mitte ainult vastuste subjektiivsuse, vaid ka objektiivsuse tõttu, millega 

vastajad oma töökeskkonnas kokku puutuvad, mis peegeldab erialade mitmekesisust. Tulemused 

esitatakse siin sõnapilvede ja tekstina, mis toovad esile kõige olulisemad vastused. 

 

 

Nõrkused on ühtlasi võimalused. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

Ajaloos võimaldavad digitehnoloogiad ajaloolastel analüüsida suuremat hulka materjale, eriti 

andmebaase; võimaldavad kiiremat tekstianalüüsi ja tekstiotsingut, mis tähendab, et tulemusteni 

on võimalik jõuda tõhusamalt; võimaldavad kõigil osaleda ajaloouuringutes. Kuid kõik allikmaterjalid 

pole veebis saadaval ja ajalooliste kogudega töötades eeldatakse, et „kõik on digiteeritud“ ja 

Google'is saadaval, kuid see pole nii. Digitaalne kallutatus tähendab seda, et tuginetakse 

ülemääraselt digimaterjalidele ja nendega arvestatakse liigselt digiteerimata materjalide arvelt, mis 

võib põhjustada valepositiivseid tulemusi andmetes ja uurimuses. 

 

  



48 

Kunstis (nii kujutavas kunstis kui ka etenduskunstis) on suurandmete analüüs juba oluline 

(muusikaga seotud uuringutes, isegi väljaspool akadeemilisi ringkondi); õpilased on oma salvestiste 

kuulamisel palju teadlikumad üksikasjadest (võrreldes traditsiooniliste otseesitustega). Kuid nad 

kipuvad töötama otsemudelite, reaalse materjali jms kallal. Digitehnoloogia ei saa õpetajat kui 

mentorit asendada. Galeriide, autorite ja inimestega on võimalik võrgustikke luua ja seal tegutseda; 

kunstiõpetuse ajakohastamise tulevik on nn meistriklasside korraldamine - õpetada ja suhelda 

õpilastega erinevatest Euroopa piirkondadest või laiemalt. 

 

Geograafias võimaldab see suuremale hulgale õpilastele luua väljakutseid reaalse maailma 

probleemide lahendamiseks, kasutades reaalses maailmas andmeid, pakkudes neile ülesannete 

täitmiseks kõrgtehnoloogiat; see suurendab tohutu hulga geograafiliste andmete ja info 

kättesaadavust lühema aja jooksul; geograafilised infotehnoloogiad võimaldavad meil teada saada, 

tõlgendada ja mõelda ruumist sellisel viisil, mis pole kunagi varem võimalik olnud. Ent seejuures 

esineb siiski oht, et töötatakse eranditult virtuaalselt, loobudes reaalsetest välitöödest. Mõningaid 

nähtusi ja mõisteid saab tehnoloogia abil visuaalselt paremini seletada; näiteks interaktiivsed 

kaardid on väga kasulikud. 

 

Filosoofias on oluline asju üksikasjalikult analüüsida, neile kriitiliselt läheneda, otsida sügavamat 

tähendust jne, mis saavutatakse paremini dialoogi kaudu. Arvamusi saab kõige paremini vahetada 

otse klassiruumis; digitehnoloogia kaudu õpetamine ei saa seda asendada. IKT jätab õpilastele 

mulje, et nad saavad kiiresti õppida ka sellist sisu, mis nõuab süvenenud lugemist ja harjutamist. Üks 

vastaja kirjutas: „See ei ole teadustöö vahendina eriti kasulik; ma ise kasutan seda ainult 

kolleegidega suhtlemisel, kus IKT-st on palju abi.“ 

 

Keelte ja kirjanduse erialal on digitehnoloogia kasutamine kohustuslik. See viib aga selleni, et 

õpilased teevad lugematul hulgal ülesandeid jms, selle asemel et läbida (tavalisi) tekste klassikalisel 

viisil; digitehnoloogia negatiivseid tagajärgi noorte kognitiivsetele võimetele on juba rohkem kui üks 

kord demonstreeritud. 

 

 

IKT kasutamise tugevaid ja nõrku külgi õpetamises ja õppimises ei saa määratleda, arvestamata 

seda, kui palju inimene on sellega harjunud. Võib ette kujutada, et konkreetsete IKT-vahendite 

kasutamisel pikka aega või juba väga noorest east alates tähendavad tugevused ja nõrkused 

midagi hoopis muud, võrreldes sellega, kuidas mina - kes ma olen piisavalt kogenud IKT 

kasutamises, kuid ei tunne, et see oleks mulle südamelähedane, - neid tunnetan. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 
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TUGEVUSED NÕRKUSED 

Üldiselt arvasid vastajad, et IKT kasutamisel õppimises, õpetamises ja 

teadustöös on olulisi 

tugevusi. Juurdepääs 

andmetele ja infole, 

samuti 

õppimisvõimalustele 

oli kõige sagedamini 

märgitud eelis. Märgiti 

ka aja kokkuhoidu ning 

võimalust töötada 

koostööpõhiselt ja 

tõhusamalt. 

 

Vastajad tõid esile järgmist: 

 

• IKT suurendab juurdepääsu andmetele ja infole, mis on õpetamises, 

õppimises ja teadustöös potentsiaalselt olulised. 

 

• Kergesti ligipääsetav ja mitmekülgne tugi andmetele juurdepääsuks, 

andmete kogumiseks, vahetamiseks, analüüsideks ja esitlusteks. 

 

Ülikoolihariduse andmisel mainiti kõige sagedamini juurdepääsu 

ressurssidele ja infole, 

Vastajad märkisid ka palju 

erinevaid nõrkusi. Enamik 

neist olid seotud tehniliste 

probleemidega ja 

ajakohasena hoidmiseks 

vajaliku ajaga. 

 

Mõned toodud väited: 

 

• Pidevalt muutuvad 

tehnilised nõuded (riist- ja 

tarkvara). 

 

• Keskendutakse pigem digitaalsetele protsessidele kui 

humanitaarteaduste teemade tegelikule sisule. 

 

• Tohutu infomüra nii teadustöös kui ka igapäevases suhtluses. 

 

• Probleemid tehnoloogiaga, näiteks halb ja aeglane juurdepääs või 

erinevate tarkvaratööriistade sünkroonimine jne. 

 

• Infrastruktuur ja isiklikud seadmed, mida peetakse ebapiisavaks või 

tehnoloogiliselt vananenuks. 
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õppimise isikupärastamise 

võimalusi ning suhtlemis- ja 

tagasiside võimalusi, näiteks: 

 

• IKT avab õpilastele ja 

õpetajatele 

koostööruumi, võimaldab 

tulemuste ja tagasiside 

kiiremat vahetamist. 

 

• Kaugus ja asukoht pole 

olulised; 

otsekommunikatsioon võimaldab suhelda distantsilt; see on 

turvalisem ja vahetum. 

 

• IKT võimaldab õpilastega jagada palju teavet ja suhelda. 

 

• Kuigi see on aeganõudev, hindavad õpilased ka võimalust 

individuaalset tagasisidet anda (nt kirjutamisülesande kohta), nad 

tunnevad, et nende tööd hinnatakse põhjalikult. 

 

• IKT julgustab õpilasi sageli oma seisukohta väljendama. 

Ülikoolikursuste 

korraldamisel tuvastati 

sarnased probleemid nagu 

ülalnimetatud, sealhulgas 

oskuste ja koolituse 

puudulikkus: 

 

• Liiga palju arvutiaega, 

õpetaja ja õpilase 

autentse kontakti 

kadumine. 

 

• Isiklikul kontaktil on 

endiselt oma roll, mida ei saa tehnikaga asendada. 

 

• Keeruline on tagada, et kõigil õpilastel oleks juurdepääs 

tehnoloogiale, et nad oskasid seda kasutada ja mõistaksid seda. 

 

• Algfaas võib olla aeganõudev; näiteks viktoriinide ettevalmistamine 

erinevate rakenduste vormis, testide või õppematerjalide 

ettevalmistamine. Mõni õpilane või õpetaja ei oska hästi ega soovi 

tehnoloogiat kasutada. 

 

• Õpilaste osalemist aruteludes on vähem (see võib tuleneda ka 

asjaolust, et enamikul õpilastel polnud videokonverentsidega palju 

kogemusi). 
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VÕIMALUSED OHUD 

Vastajad viitasid 

digitaalsete aspektide 

märkimisväärsele 

potentsiaalile oma 

teadustegevuses. Nad 

märkisid loovuse, uute 

oskuste ning laia valiku 

tööriistade ja seadmete 

olulisust. Nende sõnul 

võiks IKT: 

 

• edendada õpilaste 

oskusi, võimaldada 

individuaalset edasijõudmise jälgimist; 

 

• võimaldada vähem enesekindlatel õpilastel sellest kasu saada; 

 

• anda õpilastele laiema ülevaade nende tulevikuga seotud 

ressurssidest ja julgustada neid mõtlema raamidest väljapoole; 

 

• avada ruumi loovusele - kui te ei määratle õpilaste jaoks ülesandeid 

100%, võivad õpilased pakkuda väga uuenduslikke ideid; 

 

• edendada õpetamise / õppimise visuaalset aspekti; 

 

• soodustada interaktiivsemat õppimist. 

Tuvastati väga erinevaid 

ohte ja enamik neist olid 

seotud vastajate töö. 

õpetamise ja 

teadusuurimisega. Kõige 

sagedamini puudutasid 

need investeeritud aega 

ja IKT-ga seonduvaid 

olulisi probleeme 

(sealhulgas 

küberrünnakuid). 

 

 

 

Näiteks mainisid vastajad, et: 

 

• nad ei ole teadlikud IKT pakutavatest võimalustest, kuna neil pole 

nende tundmaõppimiseks mingit institutsioonilist tuge ega 

õppimisvõimalusi; 

 

• seadmete ja ressursside ning oskuste ajakohasena hoidmise eest 

peavad maksma nii õppejõud kui ka tudengid; 

 

• see on erinev töötamise viis, mis ei suuda alati asendada näost-näkku 

suhtlemisel põhinevaid meetodeid; 
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Uute viiside õppimine on alati kasulik, samas kui pädevused on 

kasulikud ka väljaspool õpetamise-õppe keskkonda. 

Ülikoolihariduse osas keskenduti üliõpilaste potentsiaalile kasu saada. 

Vastajad ütlesid, et: 

• IKT võib soodustada interaktiivsemat õppimist; 

• IKT avab ruumi loovusele - kui te ei määra õpilastele ülesandeid 

100%, võivad õpilased pakkuda väga uuenduslikke ideid; 

• digitehnoloogia edendab õpetamise / õppimise visuaalset aspekti; 

 

 

 

• sageli puudub huvi 

kaasaegsete 

tehnoloogiate vastu 

seetõttu, kuna 

inimesed suhtuvad 

arvutisse kui 

kirjutusmasina 

asendajasse; 

• toimub „teaduse” 

kvantifitseerimine, mis 

ei ole „teadus” selle 

üldlevinud 

tähenduses, ja 

humanitaariat ei tohiks kvantifitseerida nagu loodusteaduseid; 

• inimese osaluseta tehnoloogiate kasutamisel esineb kõikvõimalikke 

ohte 

Ülikoolihariduses muretseti üliõpilaste juurdepääsu ja võimaliku 

ebavõrdsuse pärast ning muretseti hariduse kommertsialiseerimise 

pärast. Näiteks: 

• seadmetele juurdepääsu ebavõrdsusega seotud probleemid võivad 

mõnele õpilasele asukoha ja finantsilise olukorra tõttu anda teiste 

ees eelise; 

• teadmiste monopoliseerimine korporatsioonide, kirjastajate poolt, 

kirjastamisele juurdepääsu kõrge hind, jäigad autoriõigused 

audiovisuaalsel materjalil. 
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2.9 IKT-ga seotud vajadused: süntees 

Uuring esitleb vastajate digitehnoloogiaga seotud vajaduste mitmekesisust õppe- ja teadustöös 

humanitaarteadustes. Mitmed tulemused korreleeruvad varasematel uuringutel põhinevate 

ootustega (näiteks eelmainitud Radovan jt, 2018). Humanitaarteaduste mõnes osas täheldatud 

üldine vastumeelsus digitehnoloogiate kasutamisele on püsiv, kuid sageli hästi argumenteeritud, 

nagu näitavad mitme käsiraamatu vastaja avaldused. Vastumeelsus pole tavaliselt absoluutne, vaid 

pigem spetsiifiline. Enamik kasutab oma töös digitehnoloogiat, kuid nad võivad olla heas mõttes 

skeptilised selle kasutamise suhtes konkreetsetes olukordades või konkreetsete tegevuste jaoks. 

 

 

Praegu on IKT kasutamine sageli väga sarnane tavapärase õppetööga, lihtsalt veendutakse, et 

ollakse endiselt kaamera ees. IKT-vahendid pakuvad tunduvalt rikkamat õppimiskogemust, kui me 

praegu suudame luua. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 

 

 

Digitehnoloogiaga tegelemise üldiste pädevuste ja tavade tase humanitaarteadustes ei ole meie 

uuringus osalejate seas madal, kuid see erineb nii erialati kui ka institutsioonide ja üksikisikute lõikes 

märkimisväärselt. Nendes tingimustes on õppejõudude ja teadlaste, aga ka teiste, kes saavad aidata 

kaasa digitehnoloogia asjakohase kasutamise parandamisele humanitaarteadustes, teadlikkuse 

tõstmine seoses digitehnoloogiaga seotud vajadustega hädavajalik olemasolevate tavade 

täiustamiseks või uute õpetamis- ja uurimistavade juurutamise algatamiseks ja toetamiseks, kui 

need lubavad paremaid tulemusi. 

Mõningaid tabelis 11 toodud vajadusi ei pruugi riiklikud institutsioonid, institutsioonide juhid ega 

isegi teaduskondade ja osakondade kolleegid veel märgata. Lisaks edasijõudnud 

digihumanitaaridele, kes soovivad parandada oma programmeerimisoskusi, luua oma „digitaalseid 

ökosüsteeme“ vms, on veel spetsialiste, kes vajavad tuge IKT kasutamisel oma töös ja enda kursis 

hoidmiseks humanitaarteadustes toimuva digipöördega. Tõepoolest, paljud vastajad nimetasid 

elementaarseid vajadusi, näidates sellega sageli üsna reserveeritud suhtumist digitehnoloogia 

kasutamisse humanitaarteadustes laiemas institutsionaalses või riiklikus keskkonnas ning 

väljendasid seega ka vähe huvi selle kaasamisse õppe- ja teadustöösse. 

 

Vaja on väljaõpet, mis on olemas vaid vähestel õpetajatel. Selle hea näide - mõned õppejõud minu 

teaduskonnas tegid kolmetunniseid loengute videokonverentse, saamata aru, et kursusest 

eemaldumine tähendab kursuse vormi ja sisu muutmist. 

 

Osaleja isiklik arvamus; HUM@N uuring 2020 
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Tabel 11. Näited digitehnoloogiaga seotud vajadusest töös, mida väljendasid humanitaarteaduste õppejõud ja teadurid (nt vastajad küsimustikes ja intervjuudes) 

 

Erialase tegevuse / pädevuste 

valdkonnad 

Üldised või erivajadused 

Juurdepääs digitehnoloogiale Sobivad seadmed, digitehnoloogia infrastruktuur, koostööl põhinevad veebikeskkonnad tööl ja kodus. 

Asjakohase tarkvara litsentside kättesaadavus õppejõududele, teadlastele ja üliõpilastele. Vabavara pole alati parim lahendus. 

Interneti ja veebiplatvormide kasutamine kaugõpetamises ja -õppimises, projektijuhtimine, suhtlus jms on tuleviku vajadused - 

vastavad vajadused on ka piisavad tehnoloogilised seadmed ja oskused. 

Digitehnoloogiate aktiivsem integreerimine humanitaarteaduste õppe- ja teadustöö keskkonda. 

Kohalik / institutsionaalne tugi avatud lähtekoodiga tööriistade, programmeerimiskeelte, koostöökeskkondade loomiseks ja 

kasutamiseks. Näited: kvalitatiivse andmeanalüüsi tööriistad, Pythoni ja R programmeerimiskeeled, koostöövahendid nagu 

Etherpad ja Moodle, tööriistad veebisaitide loomiseks ja redigeerimiseks, muusika, video, interaktiivsed esitlused. 

Professionaalne kaasatus 

 

Digitehnoloogiate kasutamine 

ametialaseks suhtlemiseks 

kolleegide, õpilaste ja teiste 

huvitatud isikutega, 

individuaalseks ametialaseks 

arenguks ja kollektiivseks 

hüveks ja pidevaks 

uuenduseks organisatsioonis 

ja oma ametis. 

Motivatsioon isiklike digioskuste omandamiseks ja parandamiseks. 

Toetus oskuste omandamiseks, et luua personaalseid „digitaalseid ökosüsteeme“, mida saab kasutada teadus- või õppetöös, 

kolleegide või õpilastega. 

Õppejõudude, teadlaste ja üliõpilaste paindliku rühmatöö suutlikkuse saavutamine. 

Sotsiaalvõrgustike kasutamine järgib uut igapäevast infot ja muid töö või õppimisega seotud ülesandeid. 

Rohkem võimalusi ideede ja ressursside jagamiseks, näiteks võrgustike, veebiseminaride, interaktiivsete veebisaitide kaudu. 

Saavutada veebiõppe ja teaduskoostöö teatud tasemel standardimine vähemalt institutsionaalsel tasandil, kui mitte riiklikul 

tasandil (nt sama platvormi kasutamine, mis tagab, et kõigil õpilastel, õpetajatel, teadlastel on juurdepääs kavandatavatele 

tehnoloogiatele, piisavad oskused jne). 
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 Asjakohane tugi erialaspetsiifilisele asünkroonsele ja sünkroonsele koostööle õppe- ja teadustöös. 

Riiklike / rahvusvaheliste erialaste veebisaitide, e-posti loendite/teenuste loomine ja haldamine humanitaarteadustes. 

Digiressursid 

 

Heade õppe- / 

teadusressursside 

kindlakstegemine, õpetamise, 

õppimise ja teadustöö 

eesmärkide ja tegevustega 

sobituvate digiressursside 

muutmine, loomine ja 

jagamine; digisisu 

vastutustundlik kasutamine ja 

haldamine, autoriõiguse 

reeglite austamine ja 

isikuandmete kaitse. 

Paremad oskused info tõhusaks otsimiseks veebis, andmebaaside loomiseks ja kasutamiseks, suurandmetega, tekkivate 

andmeallikate ja uute tehnoloogiatega töötamiseks. 

Võimalus luua ja hallata servereid ja veebisaite. 

Kõrgkoolid peavad pakkuma püsivat (ja mitte ainult aeg-ajalt) tasuta juurdepääsu digiressurssidele (näiteks veebikirjandusele, 

teabe- / fotohoidlatele, programmeerimisskriptidele, tööriistadele), mis on õppe- ja teadustöö jaoks hädavajalikud, vastasel 

juhul ei saa humanitaarteaduste digipööre toimuda. 

Piisav IKT-tugi (seadmed, personal) ning loodud / kasutatud digiressursside autoriõiguste ja litsentside haldamine. 

Mõnel erialal puuduvad kvaliteetsed ressursid isegi elementaarsel tasandil, näiteks ajalooliste dokumentide piisava 

skaneerimisresolutsiooni nõue. 

Teadlikkuse tõstmine teadus- ja õppetöös vajalike digitaalsete ressursside olemasolust humanitaarteadustes ja neile 

juurdepääsust ning nende regulaarse ja kriitilise kasutamise soodustamine. 

Süstemaatiline (nt institutsionaalne, riiklik) süsteem teadus- ja õppetööga seotud andmete ja tööriistade (sh skriptid / 

programmid) arhiivimiseks ja neile juurdepääsu saamiseks humanitaarteadustes. Eelkõige jäävad kohalikul / riiklikul tasandil 

saadud andmed või konkreetsete uuringute tulemused / andmebaasid sageli privaatseks. 

Tasuta ja kiire juurdepääs teadmistele (kui ressursile) õppeprogrammide juhendite / integreeritud õppesüsteemide kaudu. 

Standarditud institutsiooniline tugi ja piisavate oskuste kättesaadavuse tagamine digiturvalisuse kõrge taseme tagamiseks. 

Digitehnoloogiad õpetamises, 

õppimises ja teadustöös 

 

Digitehnoloogiate kasutamise 

koostamine, kavandamine ja 

rakendamine õpetamis- ja 

õppeprotsesside erinevates 

etappides. 

Vajadus isiklike / meeskondlike digioskuste täiustamise järele, nt programmeerimiskeelte, kombineeritud õpetamise / õppimise, 

kiiresti arenevate kaasaegsete teaduslike / uurimis- ja õppemeetodite, uurimistulemuste visuaalseks esitamiseks mõeldud 

meetodite ja tööriistade osas. 

Juurdepääs süstemaatiliselt ajakohastatud teadmistele tööriistade kohta, mis loovad õppe- ja teadustöös lisaväärtust, ning 

vältida tuleks survet kasutada hindamata tööriistu vaid seetõttu, et need on kaasaegsed. 
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 Piisavad ja asjakohased tööriistad ja vahendid andmete hankimiseks, analüüsimiseks, esitamiseks, dokumenteerimiseks; näiteks 

veatult kõnest tekstiks konverteerimise tarkvara (töötlemiskiirus, häälsisendite õige tõlgendamine ja transkriptsioon); 

poolstruktureeritud intervjuude transkriptsioonid; kunsti- ja kultuuripraktikate uurimiseks ja õpetamiseks; andmete 

modelleerimine, tõlgendamine ja visualiseerimine, foto-, video- ja redigeerimisvahendite veebiallikad; tarkvara noodikirja 

lugemiseks ja selle heliks teisendamiseks; mõõteinstrumendid välitööde läbi viimiseks. 

Vajadus intelligentsete arvutipõhiste juhiste (ICAI) / õpetamis- ja õppeportaalide järele. 

Üldine programmeerimiskirjaoskus on oluline selleks, et saaksime digitööriistu integreerida õppetöösse / õppimisse / 

teadustöösse sama sujuvalt nagu me integreerime nendesse ülesannetesse oma loomuliku keele (nt inglise keel). 

Programmeerimiskeeled, nagu Python ja r, on vabalt kasutatavad ja võimsad ning võimaldavad õpilastel ja spetsialistidel end 

arendada olenemata erialast. 

Tehnoloogia arenedes on vaja täiendkoolitusi, et olla kursis tehnoloogia muutustega. 

Kogenud mentor / nõustaja (koos selge juhendiga, kust seda tuge leida), kes annab nõu ja toetab olemasolevate lähenemisviiside 

/ tööriistade / meetodite kasutamisel. Iseõppimine ei ole õppe- ja teadustöö suure koormuse tingimustes mõistlik. 

Veebipõhine juurdepääs heade tavade näidetele, hinnatud veebiressurssidele ja tööriistadele, mida valida konkreetsetes 

uurimis- või õppeolukordades. 

Nõuanded selle kohta, kuidas digitehnoloogiaid saab kasutada personaalsete õppimisvõimaluste pakkumiseks ja õpilastele 

näitamiseks, kuidas veebis turvaliselt käituda. 

Õpilased, kes omandavad õpetajakutse, peavad saama kogemusi, kuidas saada õpetajaks (kasutades IKT-d), mitte ainult seda, 

kuidas olla õppija. 

Pidev tõendite, motivatsiooni ja toetuse pakkumine neile, kes ei soovi kõrghariduses / teadustöös IKT-d kasutada. 

Õppeprotsessi hindamine 

 

Olemasolevate 

hindamisstrateegiate 

täiustamine ning uute ja 

paremate hindamismeetodite 

loomine; 

õppejõud vajavad tuge oskuste omandamisel, et kasutada e-õppe platvormide funktsioone õpilaste töö hindamiseks, 

veebipõhiseks hindamiseks ja edusammude kontrollimiseks, veebieksamiteks ja nende hindamiseks. 

Juurdepääs infole ja võimalus proovida erinevaid hindamisvahendeid, õpilaste enesehindamine ja õpilastele personaalne 

tagasiside. 
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Üksiku õpilase kohta 

kättesaadavate (digitaalsete) 

andmete analüüsimine 

(suhtlemine, sihipärasema 

tagasiside pakkumine ja tugi). 

e-õpikeskkondadesse on vaja rohkem tehisintellekti / automatiseerimist / IKT-d, et toetada õpilasi, kellele õppimine valmistab 

raskust, eriti suurtes klassiruumides. 

Regulaarne usaldusväärse või üksikasjaliku teabe kogumine õpilaste digipädevuste ja nende arenguvajaduste kohta. 

Õpilased vajavad tehnoloogiatega tutvumiseks sageli täiendkoolitust; nad on mobiiltelefonide kasutamises sageli väga arenenud, 

kuid tunnevad arvutit ja tarkvara väga vähe. 

 

  



58 

3. HEA TAVA NÄITED 
 

3.1 Valitud juhtumiuuringud 

Küsimustiku raames, mille tulemused on toodud peatükis 2, kutsusime osalevaid koolitajaid ja teadlasi ka edasisele koostööle 

(intervjuu/juhtumiuuring/osalemine projektimeeskonna poolt korraldatavatel üritustel). 

Kuna juhtumiuuring viitab konkreetse osaleja või väikese rühma kohta üksikasjaliku teabe kogumisele ja esitamisele, paluti osalejatel valmistada ette 

oma näide sellest, kuidas saab IKT-d nende õpetamis- ja teadustöösse integreerida. Autoritel paluti järgida ühtset vormingut ja käsitleda võimalusel 

järgnevaid punkte: nõuded tegevusele (nt digitehnoloogia ja olemasolevad teadmised ja oskused), eesmärgid, digivahendid ja peamised tulemused. 

Kokku esitati meile 28 juhtumiuuringut, mis hõlmasid laia valikut humanitaarteadusi või humanitaarteadustes kasutatavaid hiljutisi IKT-le suunatud 

meetodeid. Neist üksteist on toodud käesolevas peatükis ja ülejäänud on leitavad tabelis 12 linkide tulba kaudu. 

 

 
Tabel 12. Kõik esitatud juhtumiuuringud ja nende lühikirjeldus 

Autor Riik 
Humanitaar-

ala 
Juhtumiuuringu pealkiri ja lühikirjeldus 

Kust juhtumiuuringut leida (käsiraamat või 

internet) 

Athanasopoulou Afroditi Küpros 
Keeled ja 

kirjandus 

Veebiklass pandeemia ajal 

 

Virtuaalne/veebipõhine õpe Covid-19 puhangu ajal MS 

Teamsi platvormi kaudu ülikooli rektoraadi põhjal 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-

content/uploads/2021/04/02_Online-classroom-during-

the-pandemics.pdf 

Maria Pavlou Küpros 
Keeled ja 

kirjandus 

Mängupõhine õpe Kahoot! platvormiga 

 

Kahoot! platvormi kasutamine mängupõhise 

õppeplatvormina ja õpilaste teadmiste kontrollimiseks, 

tehes tunnid õpilaste jaoks palju atraktiivsemaks 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-

content/uploads/2021/04/03_Game-based-learning-with-

Kahoot.pdf 

Christofi Christakis Küpros 
Keeled ja 

kirjandus, 
Veebiõpe pandeemia ajal 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-

content/uploads/2021/04/05_Online-teaching-during-the-

pandemics.pdf 

  

https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/02_Online-classroom-during-the-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/02_Online-classroom-during-the-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/02_Online-classroom-during-the-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/03_Game-based-learning-with-Kahoot.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/03_Game-based-learning-with-Kahoot.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/03_Game-based-learning-with-Kahoot.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/05_Online-teaching-during-the-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/05_Online-teaching-during-the-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/05_Online-teaching-during-the-pandemics.pdf
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  kunstiteadus 
Küprose Avatud Ülikool põhineb kaugõppel, mistõttu 
kasutatakse koos füüsilise kohalolekuga laialdaselt IKT-
d ja telekommunikatsiooniplatvorme 

 

Reda Alkot 
Mohamed 

Egiptus Geograafia 

GIS ajaloolise Kairo, Egiptuse turismiturunduses 
 
ArcGIS Online tarkvara kasutamine ajaloolise Kairo 
(Egiptus) turismiturunduses. Selle juhtumiuuringu 
tulemusel luuakse veebileht, mis võimaldab tutvuda 
kogu maailma laiemale publikule kättesaadava 
turismiobjektide ja -hoonete kaardiga. 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/22_GIS-in-touristic-
management-of-historic-Cairo.pdf  

Eero Hyvonen Soome 
Kõik humanitaar-

teadused 

Helsingi Digihumanitaaria Keskus 
 
Kunstiteaduskonna digihumanitaaria kõrvalaine 
õppeprogramm, mille raames viiakse läbi 
digihumanitaaria teadusseminari ja töötatakse 
aktiivselt välja erinevaid veebiõppe materjale 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/11_Helsinki-centre-for-digital-
humanities.pdf   
 

Manuel Burghardt Saksamaa Muu: meediaõpe 

Meediameeleolu 
 
NLP ja tekstianalüüsi kasutamine automatiseeritud 
analüüside tegemiseks. Seminari raames tutvustatakse 
näitekirjanduse ja filmide ülesehitust koos 
olemasolevate analüüsimeetodite ülevaatusega. 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/12_Media-sentiment.pdf  

San Raffaele Milano 
Ülikool 

Itaalia Filosoofia 

Veini- ja toidufilosoofia 
 
Veebitundide korraldamine Covid-19 pandeemia ajal 
MS Teamsi ja Google Drive’i abil 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/01_Food-and-wine-
philosophy.pdf  

Diana Popa Rumeenia Kunstiteadus 

IKT filmiõppes 
 
Tudengid õpivad tundma erinevaid tekstide 
kirjutamiseks ja filmide tegemiseks kasutatavaid 
digivahendeid. 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/19_ICT-in-film-studies.pdf  

Radu Negru Rumeenia Geograafia 

Geomorfoloogilised protsessid ja elemendid 
 
Rannikusüsteemi moodustavate geomorfoloogiliste 
elementide ja protsesside esitlemine Google Earth Pro 
ja YouTube’i abil 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/20_Geomorfological-processes-
and-elements.pdf  

 

  

https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/22_GIS-in-touristic-management-of-historic-Cairo.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/22_GIS-in-touristic-management-of-historic-Cairo.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/22_GIS-in-touristic-management-of-historic-Cairo.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/11_Helsinki-centre-for-digital-humanities.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/11_Helsinki-centre-for-digital-humanities.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/11_Helsinki-centre-for-digital-humanities.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/12_Media-sentiment.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/12_Media-sentiment.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/01_Food-and-wine-philosophy.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/01_Food-and-wine-philosophy.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/01_Food-and-wine-philosophy.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/19_ICT-in-film-studies.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/19_ICT-in-film-studies.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/20_Geomorfological-processes-and-elements.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/20_Geomorfological-processes-and-elements.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/20_Geomorfological-processes-and-elements.pdf
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Anisoara Pop Rumeenia 

Muu: erialane 
inglise keel – 
toitumis-ja 

dietoloogia-alane 
inglise keel 

Tihedam ingliskeelne teabevahetus konkreetsetel 
eesmärkidel 
 
Tihedam ingliskeelne teabevahetus toitumisõppe alal toimus 
blogide kirjutamisega (kasutades BlogSpoti programmi), et 
suurendada tudengite kirjutamispraktikat erialastel 
teemadel. 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/24_Increased-
communication-in-English.pdf  

Irma Potočnik Slavič 
ja Nejc Bobovnik 

Sloveenia Geograafia 

Koostööl põhinev maapiirkondade hüvede kaardistamine 
 
Koostööl põhinev maapiirkondade hüvede kaardistamine – 
nimetatud riist- ja tarkvara (ArcGIS Collector, GNSS) 
kasutatavuse testimine välitöö raames mitmes etapis 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/25_Collaborative-
mapping-of-amenities-in-rural-areas.pdf  

Ziga Zwitter Sloveenia Ajalugu 

Ruumiandmed ajalootundides 
 
Tudengitele erinevate digiarhiivide, meetodite ja ajalooliste 
ruumiandmete kasutamise tutvustamine 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/26_Spatial-data-in-
history-classes.pdf  

Blaz Repe Sloveenia Geograafia 

Geograafiatudengite toetamine välitöös 
 
Geograafiatudengite toetamine välitöös, kus tudengid 
loovad internetikaartide (ArcGIS Online) abil oma loo 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/27_Support-for-field-
work-for-geography-students.pdf  

Darja Mertelj Sloveenia Keeled ja kirjandus 

IKT-vahendid võõrkeeleõpetuses produktiivsete oskuste 
harjutamiseks 
 
Tudengid teevad oma eelseisvate õppetundide tarbeks 
õpetamistegevuse mitmes etapis helisalvestisi ja saavad 
vajadusel nende parandamiseks (suulist, salvestatud) 
tagasisidet. 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/28_ICT-tools-for-
practising-productive-skills-in-foreign-language-
teaching.pdf  

Matej Zupan Sloveenia 
Kunstiteadus: 

muusika 

Muusikariista õpetamine/õppimine pandeemia ajal 
 
Muusikariista õpetamine/õppimine pandeemia ajal Skype’i, 
WhatsAppi, Viberi, Zoomi, FaceTime’i jne vahendusel 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/29_Teaching-musical-
instrument-during-the-pandemics.pdf  

Predrag Novakovic Sloveenia 

Muu: 
arheoloogia, 

kultuuripärand 
teadused 

Arheoloogilised dialoogid isolatsioonis 
 
Arheoloogilised dialoogid ilma isolatsioonita lõi pandeemia 
ajal valla foorumi ja dialoogid. Dialoogid viidi läbi HERISTEM 
projekti (Erasmus+ projekti) raames. 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/30_Archeaological-
dialogues-without-isolation.pdf  

Maria Luisa de 
Lazaro Torres ja 
Francisco Jose 

Hispaania Geograafia 
Geograafia keskhariduse õpetajale 
 
Vaade geograafia õppimist soodustavatele ja digitaalse 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/07.1_Geography-for-
secondary-teachers.pdf  

https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/24_Increased-communication-in-English.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/24_Increased-communication-in-English.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/24_Increased-communication-in-English.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/25_Collaborative-mapping-of-amenities-in-rural-areas.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/25_Collaborative-mapping-of-amenities-in-rural-areas.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/25_Collaborative-mapping-of-amenities-in-rural-areas.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/26_Spatial-data-in-history-classes.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/26_Spatial-data-in-history-classes.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/26_Spatial-data-in-history-classes.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/27_Support-for-field-work-for-geography-students.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/27_Support-for-field-work-for-geography-students.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/27_Support-for-field-work-for-geography-students.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/28_ICT-tools-for-practising-productive-skills-in-foreign-language-teaching.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/28_ICT-tools-for-practising-productive-skills-in-foreign-language-teaching.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/28_ICT-tools-for-practising-productive-skills-in-foreign-language-teaching.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/28_ICT-tools-for-practising-productive-skills-in-foreign-language-teaching.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/29_Teaching-musical-instrument-during-the-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/29_Teaching-musical-instrument-during-the-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/29_Teaching-musical-instrument-during-the-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/30_Archeaological-dialogues-without-isolation.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/30_Archeaological-dialogues-without-isolation.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/30_Archeaological-dialogues-without-isolation.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/07.1_Geography-for-secondary-teachers.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/07.1_Geography-for-secondary-teachers.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/07.1_Geography-for-secondary-teachers.pdf
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Morales Yago õpetamise oskusi edendavatele tehnoloogilistele 
vahenditele 

Maria Luisa de 
Lazaro Torres ja 
Francisco Jose 
Morales Yago 

Hispaania Geograafia 

Rahvuspargi haldamine 
 
ArcGIS Online’i kasutamine rahvuspargi haldamise 
küsimuses 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/07.2_National-park-
management.pdf  

Miguel Santamaria 
Lancho, Jose Maria 

Luzon Encabo, 
Mauro Hernandez 

Benitez ja 
Guillermo De Jorge 

Botana 

Hispaania Ajalugu 

Õpilaste töö automaatne hindamine 
 
Diskursiivsete tekstide automaatne hindamine. Süsteem 
kirjeldab arvuliselt õpilase poolt vabas vormis kirjutatud 
teabe õigsust ja täielikkust, andes teksti kvaliteedile 
väärtushinnangu. Lõpuks annab süsteem oluliste peamiste 
ideede põhjal üksikasjalikku personaalset tagasisidet. 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/09_Automatic-
evaluation-of-student-work.pdf  

Jose Manuel Crespo 
Castellanos 

Hispaania Geograafia 

Metsatulekahju uurimine 
 
Iberpixi programmi kasutamine metsatulekahjude põhjuste 
ja tagajärgede uurimiseks 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/15_Forest-fire-
investigation.pdf  

Teresa Mateo 
Girona 

Hispaania Keeled ja kirjandus 

Novellide jutustamise ruumi loomine 
 
Blogi kasutamine hispaania keele didaktika tunnis, et 
kirjutada lühikesi kirjandustekste väljamõeldud maailmade 
jagamiseks, mis aitavad meil pandeemiaga toime tulla 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/16_Construction-of-
space-to-tell-short-stories.pdf  

Carmen Mmguez 
Garda 

Hispaania Geograafia 

Linnateed Madridis Hispaanias 
 
GIS Story Mapsi kasutamine turismiõpingutes Madridi linnas 
uute, innovaatiliste ja huvitavate marsruutide koostamiseks 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/17_Urban-routes-in-
Madrid.pdf  

Vincent Gaffney 
Ühend-

kuningriik 
Muu: 

arheoloogia 

Maastikuarheoloogia ja digitaalne pärand 
 
3D-meetodid objektide, maa-alade ja maastike digitaalseks 
dokumenteerimiseks. Digiandmed võivad olla viisiks 
arhiveerida pärandit ja on muutumas maa-alade ja maastike 
kaubanduslikul registreerimisel kullastandardiks. 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-
content/uploads/2021/04/06_Landscape-
archaeology-and-digital-heritage.pdf  
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https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/17_Urban-routes-in-Madrid.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/17_Urban-routes-in-Madrid.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/17_Urban-routes-in-Madrid.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/06_Landscape-archaeology-and-digital-heritage.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/06_Landscape-archaeology-and-digital-heritage.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/06_Landscape-archaeology-and-digital-heritage.pdf
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Lauren Cassell Ühend-kuningriik Ajalugu 

Toimikud 

 

Astroloogide Simon Formani ja Richard Napieri 

haiguslugude uurimine. Arhailise käekirjaga kirjutatud 80 

000 astroloogilise dokumendi kasutamine õpetamiseks ja 

teadustööks. 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-

content/uploads/2021/04/08_Casebooks.pdf  

Angelique 

Richardson 
Ühend-kuningriik Keeled ja kirjandus 

Hardy korrespondendid 

 

Exeteri Ülikoolis on digihumanitaaria labor ja teadusruum. 

Seal on võimalik teha objektidest digitaalseid jäljendeid, 

mis võimaldab neid virtuaalses ruumis käsitleda ja mõista, 

tagades originaalsete objektide säilimise tulevastele 

põlvkondadele. Hardy’s Correspondents (Hardy 

korrespondendid) on üks läbi viidud projektidest. 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-

content/uploads/2021/04/10_Hardys-

correspondents.pdf  

John Rink Ühend-kuningriik 
Kunstiteadus: 

muusika 

Online Chopin Variorum edition 

 

Online Chopin Variorum Edition on kasutanud uusi 

teksti/pildi võrdlemise tehnilisi võimalusi ja hiljutisi 

muusikateaduslikke edusamme. See on andmebaas ja 

kõrge eraldusvõimega pildimaterjal, tööriistakomplekt 

võimaldab märkmeid lisada. 

KÄSIRAAMAT: https://www.digihuman.eu/wp-

content/uploads/2021/04/13_Online-Chopin-

variorum-edition.pdf  

Christos Lynteris Ühend-kuningriik Ajalugu 

Kolmanda katkupandeemia visuaalne esitlus 

 

Projekti raames kogutakse ja analüüsitakse pilte ja muid 

visuaalseid dokumente 1855. aastal Edela-Hiinas 

(Yunnanis) puhkenud ja maailma kuni 1959. aastani 

räsinud kolmandast katkupandeemiast, mis põhjustas 

umbes 12 miljoni inimese surma. 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-

content/uploads/2021/04/14_Visual-

representation-of-the-third-plague-pandemics.pdf  

Steven Graves 
Ameerika 

Ühendriigid 
Geograafia 

GISi kasutuselevõtmine geograafias 

 

IKT (nt GIS, erinevad andmebaasid, pilvandmetöötlus jne) 

lihtne kasutuselevõtmine geograafiaõppes 

INTERNET: https://www.digihuman.eu/wp-

content/uploads/2021/04/31_The-introduction-of-

GIS-in-geography.pdf  

  

https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/08_Casebooks.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/08_Casebooks.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/10_Hardys-correspondents.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/10_Hardys-correspondents.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/10_Hardys-correspondents.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/13_Online-Chopin-variorum-edition.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/13_Online-Chopin-variorum-edition.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/13_Online-Chopin-variorum-edition.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/14_Visual-representation-of-the-third-plague-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/14_Visual-representation-of-the-third-plague-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/14_Visual-representation-of-the-third-plague-pandemics.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/31_The-introduction-of-GIS-in-geography.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/31_The-introduction-of-GIS-in-geography.pdf
https://www.digihuman.eu/wp-content/uploads/2021/04/31_The-introduction-of-GIS-in-geography.pdf
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AUTOR 

Eero Hyvonen, Helsingi 
Digihumanitaaria Keskus HELDIG 
 
 
RIIK 

Soome 
 
 
HUMANITAARALA 

Kõik humanitaarteadused 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Moodle, erinevad andmete 
puhastamiseks mõeldud 
programmid (TAGS, Annif jne) ja 
andmete visualiseerimise 
programmid (RAW, Voyager, 
Tableau jne) 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
Puuduvad 

HELSINGI DIGIHUMANITAARIA KESKUS 
 

Kunstiteaduskonna digihumanitaaria kõrvalaine õppeprogramm, mis praegu hõlmab digihumanitaaria 
teadusseminari. Aktiivselt töötatakse välja erinevaid veebipõhiseid õppematerjale. 

EESMÄRGID 

HELDIGi peamiseks missiooniks on luua Helsingi 
Ülikooli seitsmes erinevas teaduskonnas 
digihumanitaariaga seotud valdkondade vahel 
koostöövõrgustik. Peale selle on HELDIGi töö 
oluliseks osaks tihe koostöö Aalto Ülikooli ja 
teiste Helsingi piirkonnas digihumanitaaria 
valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega, 
samuti koostöö rahvusvahelise digihumanitaaria 
kogukonnaga. 
 
Oma visiooni kohaselt moodustavad Helsingi 
Ülikool ja Helsingi pealinna piirkond 
digihumanitaaria teadus-, haridus- ja 
rakendusvaldkonna arengus juhtiva 
rahvusvahelise keskuse. HELDIG on Helsingi 
Ülikoolis (HÜ) ja teiste ülikoolide, 
teaduskeskuste, mälestusorganisatsioonide, 
avalike organisatsioonide ja ettevõtete vahel 
vajaliku suureulatusliku koostöö ja 
infrastruktuuride edendaja. 

PEAMISED VÄLJUNDID 

HELDIGi töö keskendub neljale strateegilisele 
valdkonnale: 
 

Teadustöö. Arvutusmeetodite, -vahendite ja -
teenuste kasutamine ja välja töötamine 
humanitaar- ja sotsiaalteadustes teadustöö 
tegemiseks. Digitaliseerumise kui nähtuse 
aspektide uurimine 
 
Haridus. Tudengitele, teadlastele ja rakenduste 
arendajatele digihumanitaarõppe ja 
andmeinfrastruktuuride pakkumine 
 
Infrastruktuurid. Digihumanitaaria 
teadustööks vajalike ja selle poolt välja 
töötatavate andmete ja teadmiste 
digiteerimise, rikastamise ja avaldamise 
toetamine 
 
Ühiskond. Ühiskonnas teadustöö tulemuste 
kasutamise soodustamine 

LISATEAVE 
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AUTOR 

San Raffaele Milano Ülikool 
 
 
RIIK 

Itaalia 
 
 
HUMANITAARALA 

Filosoofia 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Microsoft Teams ja Google Drive 
 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
Microsofti paketi ja Google 
Drive’iga seotud arvuti kasutamise 
põhiteadmised ja -oskused 
 

VEINI- JA TOIDUFILOSOOFIA 
 

Enne Covid-19 pandeemiat toimus kogu õppetöö klassis ja tudengitele mõeldud veebiülesannetega. Sel 
aastal algas magistriõpe kaks nädalat enne riigi sulgemist, mis tähendas, et kogu tegevus korraldati 
internetis Microsoft Teamsi programmi abil. 

EESMÄRGID 

Õpetamistegevuse eesmärgiks on juhendada 
tudengeid peamiste veini- ja toidu-
kommunikatsiooniga seotud teadmiste ja oskuste 
kaudu. Eesmärk on kahesugune: anda sügavad 
valdkonnaga seotud oskused ja samal ajal õppida 
kasutama vahendeid kaasahaaravate lugude 
jutustamiseks (oskus, mis on ettevõtetele üha 
olulisem), mis hõlmab ka 
kommunikatsioonistrateegiaid. 

PEAMISED VÄLJUNDID 

Internetis toimuvad klassiruumitegevused 
toimivad hästi, kui nii õppejõududel kui 
tudengitel on kasutatavast vahendist samal 
tasemel teadmised. Alguses ei olnud ei tudengid 
ega õppejõud tehnoloogiaga tuttavad, nii et 
pidime määrama juhendaja, kes õpetustegevust 
hõlbustas, abistades nii tudengeid kui õppejõude 
tehniliste probleemide korral. 
 
Kõik õppejõud ei olnud valmis veebis õpetama. 
Et need oleksid efektiivsemad, peaksid tunnid 
olema hästi struktureeritud ja hõlmama nii 
esitlusi, aega aruteludele, koostöövahendeid kui 
ka ülesandeid jms, sest muidu võib tudengite 
tähelepanu kergesti kaduda. 
 
Koostöö toimib, kui nii tudengitel kui 
õppejõududel on kaamera enamik ajast sisse 
lülitatud. See põhjustas mõningaid tehnilisi 
probleeme, kuna juurdepääs Internetile oli 
kõikuv, kuid tööriist oli üsna stabiilne ja 
võimaldas nii video kui ka heli korral head 
jõudlust. 

DIGIVAHENDITE KASUTAMINE 

Ülikoolil on Microsoft Teamsis täiskonto ja 
kursuse alguses loodi magistriprogrammi jaoks 
ruum, millega kutsuti kõiki tudengeid liituma. Kõik 
õppejõud said lingiga kutse liituda tundidega, mis 
neil tuli läbi viia, samuti siis, kui tundides osalesid 
eksperdid, ettevõtted, välisesindajad jne. 
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AUTOR 

Irma Potočnik Slavič ja Nejc 
Bobovnik, 
Ljubljana Ülikool 
 
 
RIIK 

Sloveenia 
 
 
HUMANITAARALA 

Geograafia 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Arvuti, ArcGIS Collector ja 
nutitelefonid 
 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
ArcGIS Collectori tundmine, 
teadmised maaelu arengu 
prioriteetidest ja kohaliku arengu 
strateegiast 
 

KOOSTÖÖL PÕHINEV MAAPIIRKONDADE HÜVEDE 

KAARDISTAMINE 

Koostööl põhinev maapiirkondade hüvede kaardistamine – nimetatud riist- ja tarkvara (ArcGIS Collector, 
GNSS) kasutatavuse testimine välitöö raames mitmes etapis 

EESMÄRGID 

Väliülesannete lahendamiseks kasutati ARcGIS 
Collectori rakendust, mis võimaldab 
mobiilseadme abil tuvastada välitingimustes 
punkte, jooni ja polügoone. Rakendus võimaldab 
kasutajatel hõlpsasti koostada atribuute (meie 
puhul on need hüved (puudused) kategooriate ja 
elementide kaupa) sisaldava küsitlusankeedi, 
samas kui kirje asukoht leitakse mobiiltelefoni 
GNSS (globaalsete navigatsioonisatelliitide 
süsteemide) vastuvõtja abil. 

PEAMISED VÄLJUNDID 

Kaasaegsete välitööde tegemise võtete 
kasutuselevõtmisel on palju eeliseid, mis 
võimaldavad andmete kiiremat, täpsemat ja 
tõhusamat kogumist. Mobiilsete tehnoloogiate 
kasutamise võimaldamine suurendab tudengite 
huvi välitöö vastu ja nõuab vähem 
kaardilugemisoskust, mida võib teisest küljest 
pidada ka negatiivseks. Probleemid, millega 
oleme seni kokku puutunud, on enamasti 
tehnilised, sest kitsastes orgudes ja hõredalt 
asustatud piirkondades võib esineda mobiilside 
ühendusprobleeme ja seetõttu häireid 
andmepunktide sisestamisel. Teistes 
vanuserühmades võib endiselt olla probleeme 
nutitelefonide kasutuselevõtu ja kasutamisega. 
Mobiilirakenduste kasutajaliidest ja toimivust 
võiks parandada, kuigi uuendused on tavaliselt 
sagedased ja rakendused muutuvad üha 
lihtsamini kasutatavaks ja kasutajad osavamaks. 

Joonis 1. Küsitluspunktid Dežela piirkonnas (vasakul) ja 

hüvede (puuduste) elementide ruumine jaotus (paremal) 
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AUTOR 

Žiga Zwitter, 
Ljubljana Ülikool 
 
 
RIIK 

Sloveenia 
 
 
HUMANITAARALA 

Ajalugu 
 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Internetiühendus 
 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
Olemasolevad teadmised ajaloost 
(Kagu-Euroopa varauusaja ajalugu, 
keskkonnaajalugu jne) 
 

RUUMIANDMED AJALOOTUNDIDES 

Tudengitele ajalooliste ruumiandmete digiarhiivide ja nende kasutamise meetodite tutvustamine 

EESMÄRGID 

Peamised eesmärgid on järgmised: 

Tudengid õpivad tundma e-juurdepääsu 
mõnedele digiteeritud arhiiviallikate kogudele. 
Tudengid oskavad neid digiteeritud materjale, 
rakendusi ja andmebaase oma uurimistöös 
kasutada. 

Tudengid saavad teada kajastatavate 
interdistsiplinaarsete lähenemisviiside panusest 
ajalooliste andmete keerukamatesse 
analüüsidesse. 

Tudengid õpivad tundma IKT abil 
kättesaadavate ruumiandmete (nagu LIDAR-
põhine DEM, geoviidetega ajaloolised kaardid) 
plusse ja miinuseid võrreldes ajaloolise 
välitööga. 

Tudengid integreerivad linkide kaudu 
kättesaadavad andmed oma arhiiviandmete 
kriitilise tähtsusega analüüsidesse („ajalooline 
kriitilise tähtsusega meetod“). 

PEAMISED VÄLJUNDID 

Ajaloo valdkonnas ei ole igasugune IKT keerukas 
kasutamine eduka õppetunni eelduseks, kuid see 
aitab sageli sisu mõista. Siiski on IKT põhikasutus 
PowerPointi esitluste kujul rangelt vajalik, sest 
see aitab tudengitel loengu sisu visualiseerida – 
ajaloolisi poliitilisi kaarte, majandusajaloo kaarte, 
fotosid ajaloolistest esemetest jne. Mina 
ühendan esitlused tahvliga (tavaliselt kirjutan 
kõik nimed ja aastaarvud tahvlile, et teha loeng 
dünaamilisemaks). 

 
Joonis 1. Sistory on Sloveenia historiograafia veebisüsteem 

Joonis 2. Tudengid õpivad, kuidas keskaegsetes ja 

varauusaegsetes allikates kasutatud ajaloolisi toponüüme 

dokumendis „Slovenska historicna topografijas“ toodud 

paleonüümide integreerimise meetodi põhjal lokaliseerida. 
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AUTOR 

Blaž Repe, 
Ljubljana Ülikool 
 
 
RIIK 

Sloveenia 
 
 
HUMANITAARALA 

Geograafia 
 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Nutimobiilseade või arvuti, 
internetiühendus ja võimalus 
tuvastada asukohti (GNSS või GPS), 
juurdepääs ArcGIS Online portaalile 
ja ruumiandmebaasidele 
 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
Olemasolevad teadmised 
geoinformaatika põhialustest, 
töölauast ja veebipõhistest (ArcGIS 
Desktop ja ARcGISOnline) GIS 
programmidest, andmebaasidest, 
veebilehtede lihtredigeerimisest 

GEOGRAAFIATUDENGITE TOETAMINE VÄLITÖÖS 

 
Geograafiatudengite toetamine välitöös, kus tudengid loovad internetikaartide (ArcGIS Online) abil oma 
loo 

EESMÄRGID 

Tudengid loovad internetis kaartide abil oma loo, 
kasutades selleks digitaalseid ruumiandmeid, 
dokumente, hüperlinke, kaarte, fotosid, videoid 
jne. Ühelt poolt õpivad tudengid tundma võtteid 
ja tehnoloogiaid, teisalt peavad nad loo kokku 
panemiseks loominguliselt sobiliku sisu ja 
materjalid leidma. 

MUUD NÄITED TUDENGITE TÖÖDEST 

Joonis 1. Tudengite projekt: mägirattasõit Primorska 
piirkonnas 

Joonis 2. Tudengite projekt: Alamut – romaani kaart 
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AUTOR 

Darja Mertelj, Ljubljana Ülikool 
 
 
RIIK 

Sloveenia 
 
 
HUMANITAARALA 

Keeled ja kirjandus 
 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Arvuti (hea ekraani, kaamera ja 
mikrofoniga), nutitelefon, 
internetiühendus 
 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
Puuduvad 
 

IKT-VAHENDID VÕÕRKEELEÕPETUSES 

PRODUKTIIVSETE OSKUSTE HARJUTAMISEKS 
Tudengid teevad enda võõrkeeles rääkimisest helisalvestise ja saavad vajadusel oskuste parandamiseks 
(suulist, salvestatud) tagasisidet. 

EESMÄRGID 

Tudengid saavad oma audio-video arusaamise parandamiseks YouTube’i lingid ja teevad internetis 
harjutusi. Tudengid peavad lugema valju häälega mitu teksti (mille määrab õppejõud üks või kaks korda 
kuus) ja saatma lingid oma helisalvestisele. Õppejõud annab neile tagasisidet. 

 

Peamiseks eesmärgiks on parandada tudengite lugemis- ja kuulamisoskust. Tulevaste õpetajate 
hariduses on peamiseks eesmärgiks parandada nende õppetundide läbiviimise oskust. 
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AUTOR 

Matej Zupan, Ljubljana Ülikool 
 
 
RIIK 

Sloveenia 
 
 
HUMANITAARALA 

Kunstiteadus: muusika 
 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Arvutiga ühendatav mistahes audio-
/videoseade (digikaamera, 
nutitelefon, arvuti) ja Skype, 
WhatsApp, Viber, Zoom, FaceTime 
või muu sarnane programm 
 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
Puuduvad 
 

MUUSIKARIISTA ÕPETAMINE/ÕPPIMINE 
PANDEEMIA AJAL 
 
Muusikariista õpetamine/õppimine pandeemia ajal Skype’i, WhatsAppi, Viberi, Zoomi, FaceTime’i jne abil 

EESMÄRGID 

Meie käesolevate olude ajaks seatud üldine eesmärk oli investeerida oma aeg Covid-19 piirangute aegsel 
perioodil uute heliteoste õppimiseks. 

PEAMISED VÄLJUNDID 

Peamiseks probleemiks on helikvaliteet. Kõikide arvutite, telefonide, tahvelarvutite tavapärased seadmed 
on rääkimiseks/jutustamiseks head, kuid muusikariistal on palju suurem sagedusskaala. Kui muusikariistad 
kasutavad kõrgemaid sagedusi, tekib üsna häiriv moonutus. Seetõttu saadavad tudengid mulle kõikide 
heliteoste salvestised ja kuna neil on võimalik salvestada neid nii palju kordi kui soovivad, on tulemus palju 
parem. Protsessi käigus peavad nad oma salvestist tähelepanelikult kuulama ja salvestavad seda ümber 
seni, kuni on sellega rahul. 

 

Sellise õpetamise lõpptulemuseks on mõnikord palju sügavamad teadmised, sest vastutus heliteose 
viimase salvestise eest tagab tudengi teadlikkuse ja salvestise palju parema kvaliteedi. 
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AUTOR 

Vincent Gaffney, 
Bradfordi Ülikool 
 
 
RIIK 

Ühendkuningriik 
 
 
HUMANITAARALA 

arheoloogia 
 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Kaugseire kursus, pilditarkvara ja GIS 
 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
Arheoloogia (või muu asjakohase või 
seotud eriala) esimese astme kraad 
2:2 või parem; arvesse võetakse ka 
muid asjakohaseid kvalifikatsioone 
 

MAASTIKUARHEOLOOGIA JA DIGITAALNE PÄRAND 
 
 
 
3D-meetodid objektide, maa-alade ja maastike digitaalseks dokumenteerimiseks pakuvad arheoloogias 
ja pärandi haldamises märkimisväärset potentsiaali. Digiandmed võivad olla viisiks arhiveerida pärandit 
(selle vajadust on graafiliselt illustreeritud maailmapärandi objektide hävimisega konfliktide tõttu) ja on 
muutumas maa-alade ja maastike kaubanduslikul registreerimisel kullastandardiks. 

EESMÄRGID 

Magistriõppekava annab praktilise kogemuse 
andmete kogumiseks ja kogutud andmete 
manipuleerimiseks, esitlemiseks ja 
analüüsimiseks kasutatavatest kaasaegsetest 
tehnoloogiatest. 

 

See annab põhjaliku ülevaate digitaalses 
dokumenteerimises kasutatavatest meetmetest 
alates 3D mikroskoopiast kuni 3D maastikeni. 
Hinnatakse nende meetodite väärtust ja 
potentsiaalseid piiranguid. 

PEAMISED VÄLJUNDID 

Õppekava sisaldab kohustuslikest moodulitest 
koosnevat tuuma, mis annavad asjakohased 
taustateadmised maastikuarheoloogia ja 
digitaalse pärandi teooriast ja nendes 
teadusmeetodite kasutamisest. 

Rõhk on fundamentaalsete teaduspõhimõtete 
õppimisel mitmel erialal ja nende rakendamisel 
arheoloogiat ja pärandit puudutavates 
valdkondades. Õppekava tugineb suuresti 
Arheoloogia- ja Kriminalistikakooli (School of 
Archaeological and Forensic Sciences) 
ekspertiisivaldkondadele. 

Õppekava koosneb põhimoodulitest. Esimesel 
semestril annavad kaugseire ning arheoloogiliste 
uuringute ja visualiseerimise kursused 
õppekavale teadusliku tausta ja tutvustavad laia 
valikut maastike ja pärandi digitaalse 
jäädvustamisega seotud tehnikaid. Sellele 
järgnevad moodulid, mis annavad laiaulatuslikud 
oskused õppimisvajaduste ja ressursside 
tuvastamiseks. Viimane moodul keskendub 
ruumiandmete analüüsimisele erinevatel 
eesmärkidel. 

Joonis 1. Bioloogilise Antropoloogia Uurimiskeskus 
(BARC) 
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AUTOR 

Lauren Cassell, 
Cambridge’i Ülikooli Pembroke’i 
Kolledž 
 
RIIK 

Ühendkuningriik 
 
 
HUMANITAARALA 

Ajalugu 
 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Toimikute sisu kajastav 
andmekogum, veebipõhine 
otsinguliides ja programm 
toimikute käsiraamatute 
peeneraldusega piltide vaatamiseks 
 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
Andmebaasi kasutamine, toimiku 
metoodika põhjalikuks lugemiseks 
varajaste meedikute elude kohta 
 

TOIMIKUD 
 
Casebooks Projecti (toimikute projekti) raames on uuritud astroloogide Simon Formani ja Richard Napieri 
haiguslugusid, kasutades selleks 80 000 arhailise käekirjaga kirjutatud õpetamiseks ja teadustööks 
mõeldud astroloogilist dokumenti. 

EESMÄRGID 

1600. aasta paiku koostasid astroloogid Simon 
Forman ja Richard Napier aastakümnetega ajaloo 
ühe suurima tänaseni säilinud 
meditsiinidokumentide komplekti. Cambridge’i 
Ülikooli teadlastest koosnev Casebooks Project 
on teinud sellest paberkandjal arhiivist digitaalse 
arhiivi. 

Casebooks Project avaldas esimese portsu 
otsitavaid juhtumeid 2012. aastal. Mida enam 
juhtumeid Casebooks Project avaldas ja mida 
rohkem nad otsinguvõimalusi täiustasid, seda 
rohkem hakati Formani ja Napieri dokumentidele 
viitama uutes uuringutes, mis käsitlevad 
klassikalisi teemasid nagu melanhoolia, 
reproduktsioon ja soolised kehad. 

PEAMISED VÄLJUNDID 

Projektil on viis peamist väljundit: toimikute sisu 
kajastav andmekogum, veebipõhine otsinguliides, 
programm toimikute käsikirjade peeneraldusega 
piltide vaatamiseks, selgitav materjal toimikute, 
astroloogia ja meditsiini ajaloo, projekti ja selle 
toimetamistavade ning muu alusteabe kohta, 
akadeemia ja avalikkuse kaasamise programm 
projekti teadustöö parandamiseks. 

Casebooksi projekt tegeleb teaduse ja meditsiini 
ajaloos ja Inglismaa varauusaegses sotsiaalses, 
kultuurilises ja intellektuaalses ajaloos kesksel 
kohal olevate küsimustega. 

Näiteks Kasselli raamatus „Fruitful Bodies and 
Astrolological Medicine“ (2018) kasutatakse 
Formani ja Napieri toimikuid selleks, et vaadelda, 
kuidas kajastati ja kujundati varauusaegses 
Euroopas patsientide ja arstide vahelistes suhetes 
põlvkonna küsimusi. LISATEAVE 
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Angelique Richardson, 
Exeteri Ülikool 
 
 
RIIK 

Ühendkuningriik 
 
 
HUMANITAARALA 

Keeled ja kirjandus 
 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Labor võimaldab 2D digiteerimist, 
3D skaneerimist, 3D trükkimist, 
andmete visualiseerimise tuge, 
teadus- ja õpetamissündmuste 
filmimist, podcasti-tuge, 
serverimajutust ja andmesalvestust 
ning temaatilisi digiüritusi. 
 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
Puuduvad 
 

HARDY KORRESPONDENDID 
 
Exeteri Ülikoolis on digihumanitaaria labor ja teadusruum. Seal kureeritakse diginäitusi, tehakse 
käsikirjadest ja muudest visuaalsetest materjalidest peeneraldusega fotosid ja salvestatakse 
professionaalse kvaliteediga video- ja helisalvestisi. Seal on võimalik teha objektidest digitaalseid 
jäljendeid, mis võimaldab neid virtuaalses ruumis käsitleda ja mõista, tagades originaalsete objektide 
säilimise tulevastele põlvkondadele. Hardy’s Correspondents (Hardy korrespondendid) on üks läbi viidud 
projektidest. 

EESMÄRGID 

Hardy’s Correspondents (Hardy 
korrespondendid) on Exeteri Ülikooli ja Dorseti 
muuseumi koostööprojekt, mille eesmärgiks on 
teha esmakordselt kättesaadavaks üle 5000 
Dorseti muuseumis säilitatava kirja. Need kirjad 
on osa Dorseti muuseumi Thomas Hardy 
mälestuskollektsioonist, maailma suurimast 
Hardy kollektsioonist, mis valiti hiljuti UNESCO 
maailma mälu programmi. 

PEAMISED VÄLJUNDID 

Koostööprojekti raames on loodud andmebaas, 
mis on aluseks veebilehele, mille eesmärgiks on 
teha avalikkusele kättesaadavaks üle 5000 Dorseti 
muuseum säilitatava kirja. 

Veebileht, mis on Hardy’s Correspondentsi 
projekti esimene etapp, teeb avalikkusele 
kättesaadavaks 100 Hardyle saadetud kirja pildid 
ja märkustega transkriptsioonid. Need 100 
sõprade, pereliikmete, austajate, lugejate ja 
kirjastajate poolt saadetud kirja teemadel, mis 
hõlmavad kirjutamist, naise müümist, Wessexit ja 
loomade heaolu, transkribeeriti ja kodeeriti 
seoses Exeteri ülikooli ja Dorseti muuseumi 
vahelise Hardy ja pärandi doktorikraadi 
programmi 

LISATEAVE 

Joonis 1. Asjaomaste kohtade kaart 
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John Rink, 
Cambridge'i Ülikool 
 
 
RIIK 

Ühendkuningriik 
 
 
HUMANITAARALA 

Kunstiteadus: muusika 
 

TEGEVUSE NÕUDED 
 
1. Digitehnoloogia: 
Puuduvad 
 
 
2. Olemasolevad teadmised ja 
oskused: 
Puuduvad 
 

ONLINE CHOPIN VARIORUM EDITION (OVCE) 
 
Online Chopin Variorum Edition (OCVE) on kasutanud uusi teksti/pildi võrdlemise tehnilisi võimalusi ja 
hiljutisi muusikateaduslikke edusamme. See on üks kolmest Chopin Online'i ressursis kajastatud 
projektist. See on andmebaas ja kõrge eraldusvõimega pildimaterjal, tööriistakomplekt võimaldab 
märkmeid lisada. 

EESMÄRGID 

Oluline esmase allikmaterjali kogumik on esimest 
korda põhjalikult kokku pandud, hõlbustades 
filoloogilist ja stiiliajaloolist uurimist ning 
soodustades Chopini kompositsiooni- ja 
avaldamisloo uutmoodi mõistmist. 

OCVE pakub muusikutele ja muusikateadlastele 
otsest juurdepääsu Chopini käsikirjadele ja 
mitmesugustele muljetele tema muusika 
esimestest väljaannetest. Veebikataloogi 
väljavõtted ja ribataseme kommentaarid toovad 
esile käsikirjade ja mitme esmatrüki vahelised 
peamised erinevused ning toovad esile ka nende 
kronoloogilised ja filiaalsed seosed. 

Annotatsioonivahendid pakuvad kasutajatele 
enneolematut võimalust luua oma "kriitilised 
kommentaarid", mis vastab ainulaadselt 
"dünaamilisele muutmisele". 

Tehnilisi tulemusi saab üldistada sarnaste 
muusikalise ja / või mittemuusikalise iseloomuga 
projektide ja muude algatuste puhul. 

PEAMISED VÄLJUNDID 

OCVE projekti peamised väljundid on olnud 
järgmised: 

Veebipõhine muusikaline väljaanne, mis 
tutvustab võimalusi, kuidas akadeemiline õpe 
ja tehnoloogia saavad vastastikku kasulikud 
olla. 

Suure muusikakogu digiteeritud käsikirjade ja 
trükitud allikate omavahel ühendatud arhiiv, 
mida kõike saab kuvada erinevates 
formaatides. 

Teadlaste meeskonna koostatud üksikasjalikud 
filoloogilised kirjeldused. 

Isiklike märkuste tööriistad, mis võimaldavad 
üksikutel kasutajatel luua oma virtuaalne OCVE 
isiklike kommentaaridega erineva 
üksikasjalikkuse tasemetel ja 
juurdepääsuseansside vahel püsivate skooride 
või teoste valikloendeid. 

LISATEAVE 
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