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Erialad ja interdistsiplinaarsus 

Kõikide liikmete varasemad teadmised soodustasid analüüsimist ja tervikpildi loomist:

● Riho – kehakultuur

● Ergo – kehakultuur

● Rita – hispaania keel ja kultuur

● Siim – ajalugu

● Sille-Kadri – politoloogia

● Triinu – antropoloogia

● Laura Sophia – riigiteadused



Rollijaotus

Kõik: 

● uurijad (teaduskirjanduse lugejad, artiklite otsijad ja analüüsijad): igaüks 

vastutas 2-3 riigi kohta ilmunud artiklite kaardistamise ja uurimise eest

● tegevuskava planeerijad ja sisulises arutelus osalejad 

● portfoolio ja õpiobjekti koostajad 

● esitluspäevadel osalejad 

● koostöö ja õpikogemuse hindajad



Rollijaotus

Lisaks: 

● Ergo – kommunikatsioonijuht, lõpuesitluse toimetaja.

● Triinu - vahenädala aruande ja esitluse koostaja; lõpuesitluse ja kaardi koostaja, 

portfoolio  toimetaja.

● Rita – vahenädala aruande ja esitluse koostaja ja esineja.

● Siim – vahenädala aruande ja esitluse koostaja ja esineja; õpiobjekti toimetaja.

● Laura – õpiobjekti ja portfoolio toimetaja, lõpuesitluse koostaja.

● Riho – kolme suuremahulise riigi andmete kogumine, lõpuesitluse toimeta.

● Sille-Kadri – meediakajastuse teksti koostaja, lõpuesitluse esineja.



Projekti ajakava

8 kohtumist, iseseisev töö ja vahenädala esitlus: 
1. 08.09 - jagasime riigid ning panime kirja kokkulepped
2. 22.09  - leppisime kokku valdkondades (6), ülevaade seni läbi töötatud 

artiklitest
3. 06.10 – ülevaade valdkondadest, kõik artiklid korpusesse kopeeritud 
4. 13.10 - vahenädala esitlus ja ankeet valmis, täpsustav arutelu esitluse teemal
5. 20.10 - vahenädala ettekanne ja arutelu 
6. 03.11 - riikide gruppidesse jaotamine, õpiobjekti täpsustamine
7. 17.11 - õpiobjekti vormistuse ühtlustamine, arutelu meediakajastuse üle ning 

edasine rollide jagamine (sissejuhatuse; tekstiküsimuste ja pildiküsimuste 
koostamine) 

8. 01.12 – õpiobjekti toimetamine, portfoolio täiendamine; meediakajastus 
saadetud

9. 08.12-12.11 – õpiobjekti ja lõpuesitluse toimetamine



Projekti olulisus ja taust

Meedia:

● loob ja kinnitab (võõra- ja enese-) 

kuvandeid;

● kujundab arvamust (uudisväärtus 

on valik).

Ladina-Ameerika riikide kajastust 

sellises mahus ei ole Eestis 

akadeemiliselt uuritud.

Pilt 1. Kuuba elanik Jose Manuel Soto. 
FOTO: SCANPIX (BNS 13.12.2015)



Uurimisküsimus

Põhiküsimus: kuidas kujutab 

Postimees 21. sajandi Ladina-

Ameerika tegelikkust nende 

riikide presidentidest rääkimise 

kaudu? Uurisime artikleid, kus 

mainitakse viimase 10 aasta 

presidente.
Pilt 2. Bukele kujutamine 2021. aastal
(Erilaid 07.06.2021)



Toetavad küsimused:

● Mis roll riigijuhtidele artiklites 

määratakse?

● Kellest ja millega seoses 

räägitakse?

● Kas ja kuidas neid tsiteeritakse ja 

visuaalselt kujutatakse?

● Millise võõra-kuvandi see 

vastavast riigist loob?

Pilt 3. Bukele kujutamine 2020. aastal
(Hein 18.05.2020)



Eesmärk ja sihtgrupp

● Koostada meedias pakutava teabe 

objektiivne analüüs.

● Luua õppematerjal Tallinna ja Tartu 

Ülikoolide hispaania filoloogia 

esimese kursuse tudengitele.

● Toetada kultuuri- ja 

meediapädevuse saavutamist.

● Sihtgrupp on materjaliga tutvunud.

Pilt 4. President Madurot vangis kujutav 
plakat opositsiooni meeleavaldusel. FOTO: 
SCANPIX (BNS 02.06.2015)



Õppematerjal

● Ülevaatlik pilt Ladina-Ameerika riikide kajastamisest 

Postimehes. Läbitöötamise kaudu tekib ettekujutus piirkonna 

probleemidest ning kuvandist meedias.

● PDF-formaadis õpiobjekt kasutamiseks 90-minutilises 

seminaris  või iseseisvalt. Koosneb 

○ sissejuhatusest ja küsimuste lehest

○ viiest riikide grupist, igas grupis neli riiki 



Õppematerjal ja tulemused

● Igas grupis on iga riigi kohta

○ riiki, presidente ja nende kajastust tutvustav ülevaade 

○ tsitaadid artiklitest 

○ üllatav moment

○ pilt

○ Küsimused nii enne kui pärast info läbitöötamist



Virtuaalne 
presidentide kaart

https://www.zeemaps.com/map?group=4261242

• Koondab kõik 
uuritud isikud;

• näitab õppijale 
riikide asukohti.

https://www.zeemaps.com/map?group=4261242


Artiklite graafik



Valdkonnad: Argentina mõistekaart 
(ülevaate koostamise alus)
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