
Kursuseprogrammi vorm 

Ainekood: 

IFI7210.DT 

Nimetus: Õpianalüütika 

Maht 4 EAP Kontakttundide 

maht: 16h 

Õppesemester:   S                               Arvestus 

Aine koduleht / e-õppe 

platvorm: 

http://edidaktikum.ee 

Eesmärk: Kursuse eesmärk on tutvustada õpianalüütikat ja kaasnevaid 

mõisteid, rakendamisvaldkondi ning uurimissuundi; arendada 

õppijate oskusi õpianalüütika rakendamisel – erinevat tüüpi 

õpianalüütiliste süsteemide kavandamisel ja rakendamisel 

uurimisküsimustele vastuste saamiseks, andmekogumisel ja 

andmete korrastamisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Õpianalüütika muutuvas ühiskonnas. Õpianalüütika 

rakendusvaldkonnad ja trendid. Õpianalüütika raamistikud. Eetika ja 

privaatsus. Töö andmetega. Tehnilised lahendused.  

 

Õpiväljundid: 

 

Õppija: 

 teab õpianalüütika mõistet ning tunneb lihtsamaid 

õpianalüütika võimalusi õpitegevuste juhtimiseks; 

 oskab püstitada õpianalüütika kasutamisega lahendatavaid 

uurimisküsimusi; 

 oskab õpianalüütikat praktikasse kavandada erinevat tüüpi 

info kogumiseks, analüüsimiseks ja interpreteerimiseks ja 

otsuste tegemiseks 

Hindamismeetodid: 

 

Kirjalik käsitlus õpianalüütikast 

Õpianalüütika raamistik ja selle esitlemine seminaris 

Õppejõud: Vastutav õppejõud: Kairit Tammets 

Kaasõppejõud: Kaire Kollom 

Ingliskeelne nimetus: Learning Analytics 



Eeldusaine: Puuduvad 

Kohustuslik kirjandus: 

 

Kursuse raamat: Lang, C., Sienes, G., Wise, A., Gaševitć, D. (2016). 

Handbook of learning analytics. Solar. 

URL: https://solaresearch.org/wp-

content/uploads/2017/05/hla17.pdf 

 

Lisaks materjalid, mis vajalikud iseseisvate tööde sooritamiseks ja 

mis lisatakse jooksvalt eDidaktikumi keskkonda. 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel. 

  

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja esitatud eDidaktikumis 

ning osaletud peab olemas vähemalt 75% kontaktpäevadest 

Iseseisva töö nõuded a) Kirjalik kokkuvõte kirjanduse põhjal õpianalüütika 

nähtustest muutuvas ühiskonnas ja selle rollist haridusest ja 

kasutusvõimalustest ühes kindlas kontekstis (töökohal 

õppimine, üldhariduskool, kõrg-/kutseharidus) 

b) Õpianalüütika raamistik endale sobivas kontekstis. 

Raamistiku loomise aluseks on kursusel läbi töötatud 

teoreetilised raamistikud. 

Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

sooritamiseks vajalik 

miinimumtase  

Arvestatud/Mittearvestatud tulemuse saamiseks peab osalema 

seminarides ja praktikumides ning esitama kõik individuaalsed 

ülesanded eDidaktikumi keskkonnas 

Informatsioon kursuse 

sisu kohta, kursuse 

jaotumine teemade 

kaupa sh 

kontakttundide ajad 

22.09.2019 14.15 – 17.45 - seminar 

Tudengid loevad enne seminari läbi materjali, mis tehakse eelnevalt 

õppijatele kättesaadavaks.  

Sissejuhatus kursusesse.  Trendid. Õpianalüütika mõiste. 

Rakendusvaldkonnad. Uurimissuunad – ja trendid. Eelnevalt loetud 

materjalide põhjal seminar.  

Iseseisev töö järgmiseks seminariks: Ühe õpianalüütika raamistiku 

selgeks tegemine grupitööna ja valmisolek seda tutvustada teistele 

https://solaresearch.org/wp-content/uploads/2017/05/hla17.pdf
https://solaresearch.org/wp-content/uploads/2017/05/hla17.pdf


järgmisel kohtumisel 

02.10.2019 14.15 – 17.45 – seminar 

Üliõpilaste ettekanded õpianalüütika raamistikest ning diskussioon. 

Iseseisva ülesande selgitamine  

Eetika ja privaatsus 

Iseseisev töö:  

 Kirjalik kokkuvõte õpianalüütikast muutuvas ühiskonnas 

esitada eDidaktikumis (2-3 lk) 

 I mustandversioon õpianalüütika raamistikust ühe konkreetse 

organisatsiooni näitel esitada eDidaktikumis 

17.11.2019 14.15 – 17.45 – praktikum 

Praktilised ülesanded andmetega 

01.12.2019 14.15 – 17.45 - arvestus 

 

Õppeainet kureeriv 

üksus: 

Digitehnoloogiate 

instituut 

Kursuseprogrammi 

koostaja:  

Kairit Tammets 

Kuupäev: 15.08.2019 

Kursuseprogramm registreeritud akadeemilises üksuses  

Õppenõustaja ja 

–spetsialist:  

Merilin Tohver 

Kuupäev: 22.08.2019 

 


