
 

Historiana kasutusjuhend 
 

 

 

 

Historiana on Euroopa ja muu maailma ajalooõpetajate poolt välja töötatud e-

õppe keskkond, mille eesmärgiks on aidata kolleege ning köita õppureid 

uuendusliku ja vastutustundliku ajalooharidusega. See kasutusjuhend on koostatud 

Historiana veebilehe toimimise demonstreerimiseks. 

 

 

 

Disclaimer: "The European Commission support for 
the production of this publication does not constitute 
endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein." 
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Ülamenüü annab juurdepääsu veebilehe erinevatesse rubriikidesse: kodulehele, 

ajaloolise sisu rubriigile, õpetamise ja õppimise rubriigile, e-tegevuse loojale ja 

MinuHistorianale.  

 

 
 

Home page toob esile vahendid, mida soovitavad nende vahendite väljatöötajad, 

näitab, mida uut Historianas leidub ning seda, kuidas kasutajad Historiana 

kogukonnas tegutsema saavad hakata. 
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Rubriik historical content võimaldab kasutajal Historianat lehitseda ajalooliste 

teemade, perioodide ja allikate järgi. 

 
 

Rubriik teaching and learning võimaldab kasutajal Historianat lehitseda ajaloolise 

mõtlemise aspektide, õpetamisraskuste ja -meetodite järgi. 
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Rubriiki select sources saab kasutada Historianas allikakogude otsimiseks ja 

valitud arhiivide, muuseumide, raamatukogude digikogudes ning Europeana 

kogudes allikate otsimiseks. Registreeritud ja sisse loginud kasutajad saavad leitud 

allikaid salvestada ning kasutada neid nende enda e-õppe tegevuste loomiseks või 

muutmiseks.   

 

 
 

eActivityBuilder võimaldab kasutajatel luua enda e-õppe tegevusi soovitud keeles.  
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Ehitusklotse e-õppe tegevuses saab kasutada e-õppe tegevuste loomiseks e-

tegevuse loojaga. Igal ehitusklotsil on oma funktsioon, neid saab ühendada ja 

seada soovitud järjestusse lohistamise teel.  

 

 
 

 

Rubriik MyHistoriana on igale kasutajale ainuomane isiklik keskkond. 

Registreeritud ja sisse loginud kasutajad saavad üles laadida enda allikaid ning 

näha e-õppe tegevuse lõpetanud inimeste vastuseid.   
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Kartoteegikaardid esindavad erinevaid vahendeid, mis on Historianas 

kättesaadavad. Kartoteegikaart sisaldab iga vahendi kohta järgmist teavet: 

vahendi liik, pealkiri, kujutis, lühikirjeldus ja selle vahendiga seotud sildid. 

Kartoteegikaardil klõpsamine avab vahendid, mida kartoteegikaart esindab.  

 

 
 

Kartoteegikaardil võivad olla järgmised toimingunupud.  

 

 
lisa/vali 

 
muuda 

 
jaga 

 
kopeeri 

 
kustuta 

 

Silte kasutatakse Historianas vahendite korrastamiseks, rühmitamiseks ja 

leidmiseks. Sildil klõpsates otsitakse kõiki selle sildiga vahendeid.  
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Siltide lisamine ja eemaldamine 

Sildi lisamiseks trükkige silt, mida soovite tekstiväljal kasutada ja vajutage 

“sisesta”. Silt kuvatakse.  

 

Siltide eemaldamiseks klõpsake sildi kustutamise nupul [ ]. Silt kaob. 
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E-õppe tegevuste loomine, salvestamine ja muutmine 

E-õppe tegevuse loomiseks lohistage vajalikud ehitusklotsid e-tegevuse looja 

töökeskkonda ja seadke need soovitud järjestusse. Ehitusklotside sisuga täitmiseks 

klõpsake muutmisnupul [ ]. Enamik ehitusklotse nõuab, et Te lisaksite allikad. 

Seda saab teha klõpsates nupul “lisa allikad” [ ] 

 

E-õppe tegevuse salvestamiseks klõpsake “tagasi looja juurde” ja seejärel 

“salvesta”. Nüüd leiate enda e-õppe tegevuse rubriigist MinuHistoriana.  

 

E-õppe tegevuse muutmiseks leidke esmalt rubriigis MinuHistoriana Minu e-õppe 

tegevuste alt e-õppe tegevus, mida soovite muuta ja klõpsake seejärel 

muutmisnupul [ ].  
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E-õppe tegevuste importimine ja kustutamine 

Olemasoleva e-õppe tegevuse importimiseks minge rubriiki Õpetamine ja 

õppimine, leidke e-õppe tegevus ja klõpsake lisamisnupul [ ]. Seejärel näete 

kinnitust, et e-õppe tegevus on lisatud. See tähendab, et võite leida selle e-õppe 

tegevuse rubriigist MinuHistoriana.  

 

E-õppe tegevuste kustutamiseks leidke rubriigist MinuHistoriana e-õppe tegevus, 

mida soovite kustutada ja klõpsake kustutamisnupul [ ]. Seejärel kinnitage, et 

soovite seda tegevust kustutada.  

 

     

 
 

 

NB! Juhul, kui kasutasite e-õppe tegevust koos õpilastega, kaob e-õppe tegevuse 

kustutamisega ka nende töö.   
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E-õppe tegevuste jagamine 

E-õppe tegevuse jagamiseks klõpsake jagamisnuppu [ ]. Te saate jagada e-õppe 

tegevusi õpilaste või teiste inimestega jagatava lingi abil. Jagatavad lingid, mida 

Te teiste jaoks loote, võimaldavad inimestel, kes lingil klõpsavad, e-õppe tegevust 

kopeerida, muuta või kommenteerida. Jagatavad lingid, mida Te õpilaste jaoks 

loote, võimaldavad õpilastel, kes lingil klõpsavad, jälgida Teie loodud tsüklit ja 

vastata küsimustele. Siltide (aasta, klass) lisamine enne e-õppe tegevuse 

õpilastega jagamist võimaldab Teil kontrollida üksnes nende õpilaste vastuseid, kes 

seda linki kasutasid.  
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Õpilaste vastuste kontrollimine 

Õpilaste vastuste kontrollimiseks minge MinuHistorianasse ja klõpsake 

“MinuJagamised”. Siin näete Te ülevaadet kõigist kordadest, mil mingit e-õppe 

tegevust on jagatud. Kasutage otsitava jagamise leidmiseks silte ja 

vabatekstiotsingut.  
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Allikate valimine ja üleslaadimine 

Allikate valimiseks minge rubriigis MinuHistoriana “MinuAllikad” juurde. Kasutage 

vabatekstiotsingut. Seejärel kasutage soovitud allika valimiseks valikunuppu [ ]. 

Võimalik on valida mitu allikat, välja arvatud juhul, kui valite allika ehitusklotsile, 

mis on mõeldud kasutamiseks ühe allikaga.   

 

 
 

Allikate üleslaadimiseks klõpsake “Laadi allikad üles”, lohistage allikad arvutist 

alasse, mis on tähistatud sõnadega “Kukuta allikad siia”, klõpsake “laadi üles” ning 

lisage või muutke teavet, mida vajalikuks peate. 
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Plokk “text” on mõeldud õpilastele teabe esitamiseks ilma täiendava suhtluseta. 

Õpilased näevad Teie poolt siin esitatud teksti. Ehitusklots “tekst” sobib hästi selle 

teabe esitamiseks, mida õpilased vajavad e-õppe tegevusest aru saamiseks; pärast 

tegevust täiendava teabe lisamiseks ja selleks, et õpilased paremini mõistaksid, 

kuidas on omavahel seotud e-õppe tegevuse erinevad osad.  
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Plokil “question” on sama funktsioon nagu tekstiplokil, kuid see võimaldab 

õpilastel lisaks trükkida vastuse. Lisage küsimus ja vajaduse korral veel teavet. 

Õpilased näevad küsimust ja muud teavet ning sisestavad oma vastuse tekstivälja. 

Õpilaste vastused salvestatakse ja neile pääseb ligi õpetaja, kes linki õpilastega 

jagas.  
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Plokk “embed” on mõeldud sellise teabe lisamiseks, mis on kättesaadav 

väljastpoolt Historianat, näiteks videod, ajagraafikud või veebilehed. Selle teabe 

lisamiseks kopeerige veebilehe URL või manuskood vastavasse kohta. 

 

 
 

NB! Manustamine toimib üksnes seni, kuni lingid ja manuskoodid on aktiivsed.  
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Plokk “sorting” võimaldab kasutajal valida tausta, valida ja eemaldada allikaid 

ning lisada ja muuta kaasnevaid tekste. Õpilased saavad lugeda tekste ja allikaid 

taustal liigutada. Õpilased peavad kasutama oma teadmisi ja/või hinnangut 

otsustamaks, kuhu iga allikas paigutada.   
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Plokk “prioritising” võimaldab kasutajal valida ja eemaldada allikaid ning lisada 

või muuta kaasnevaid tekste. Õpilased saavad allikaid liigutada, lugeda lisatud 

tekste ning kohandada iga allika suurust.  

 

 

 

 
 

 

 

Historiana e-õppe keskkonna ja käesoleva kasutusjuhendi loomist kaasrahastas 

Euroopa Liidu Erasmus+ programm. 


