
 

 

 

 

NIMI ELUKESKKOND JA SELLE MÕJU TERVISELE 
Kursuse maht 

(EAP) 5 

Hindamisvorm Individuaalne ja / või grupitöö 

Õppemeetodid 

Loengutes osalemine 
Töö Moodle's  
Iseseisev lugemine 
Grupiarutelud, intervjuud, diskussioonid, rühmatööd 

Hinnanguline 
kontakttundide 

maht 

16h kontakttunde (sh 4h Moodles) 
119 iseseisvat ja online tööd 

Lektor - 
Eeldusained Puuduvad 

Kursuse 
eesmärk 

Anda ülevaade elukeskkonna mõjust inimese tervisele, mõistmaks elukeskkonna ja tervise 
seoseid. Keskkonnatervise mõju hindamise olemus ja tervise toetamine igas 
tegevusvaldkonnas. 

Lühikirjeldus 

Ainekursusel käsitletavad teemad:  
globaalne tervis – lühike sissejuhatus; 
linnakeskkond – urbaniseerumine, ülerahvastatus, transport ja logistika, saastatus, 
sotsiaalne isolatsioon, vägivald, rohealade tähtsus, teenused; 
maakeskkond – ääremaastumine, töötus, riskikäitumine (alkoholism, suitsiid), noorte 
vähesus; 
salutogenees ja linnakeskkond, WHO tervislikud linnad; 
keskkond ja tervis (liiklus, transport, vesi, õhukvaliteet ja tervis, müra, jäätmed, toit jne). 

Õpiväljundid 

Kursuse läbimise tulemusena on üliõpilane võimeline demonstreerima järgmisi teadmisi 
ja oskusi: 
- oskab kirjeldada ja analüüsida keskkonna ja tervise seoseid,  
- mõistab elukeskkonna (linna-, maa-, töö- ja kodukeskkonna) olulisust inimeste tervisele, 
- teab elu alussüsteemide (õhk, vesi, pinnas, toit) kvaliteediga seonduvaid aspekte ja 
terviseriske, 
- tunneb linna tervist mõjutavaid tegureid ja oskab hinnata keskkonna mõju tervisele, 
- oskab kirjeldada viise, kuidas planeerida ja edendada tervislikku elukeskkonda. 

Hindamisskaala Lektori otsustada 
Hindamismeetod
id ja kriteeriumid Kirjalik töö ja ettekanne. 
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