
 

 

NIMI TERVISETEADLIKKUS ERINEVATEL ELUETAPPIDEL 
Kursuse maht 

(EKAP) 5 

Hindamisvorm Mitteeristav 

Õppemeetodid Iseseisev töö, grupitöö, juhtumianalüüsid, suuline esitlus, loeng, õppefilm, infootsing 
internetist 

Hinnanguline 
kontakttundide 

maht  

Lektor - 
Eeldusained Põhiharidus 

Kursuse eesmärk 
Õppe lõpuks on õppija terviseteadlikkus inimese erinevates eluetappides kasvanud ning 
muutunud on tema hoiakud vaimse tervise, sõltuvuskäitumise, tervisliku toitumise ja 
aktiivsete eluviiside osas. Kasutab saadud teadmisi igapäevases elus. 

Lühikirjeldus 

1.Vaimne tervis ja elukaar  
1.1Tervis kui heaoluseisund 
1.2. Füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise omavahelised seosed 
1.3 Vaimne tervis läbi elukaare: lapsed ja noored, tööealised (mehed ja naised) eakad 
1.4 Erinevad vaimse tervise infoallikad 
 
2. Psüühiline kaitse ja stressiga toimetulek 
2.1 Stress, distress ja eustress 
2.2 Konfliktid, emotsioonid ja toimetulekustrateegiad erinevatel eluetappidel 
2.3 Läbipõlemine ja vaimne töötervishoid 
2.4 Isiksuseomadused 
 
3. Sõltuvuskäitumise olemus 
3.1 Sõltuvuskäitumise faktorid ja koosmõju sõltuvuse kujunemisel, arvestades inimese 
eluiga. 
3.2 Erinevad sõltuvuskäitumist selgitavad ja ennetavad riiklikud infoallikad ning ravi ja 
rehabilitatsiooni võimalused. 
 
4. Kehaline vormisolek ja aktiivsus eluetapiti 
4.1 Liikumisfüsioloogia eluetapiti: rüht, kehaline vormisolek ja selle hindamine,  
4.2 Erinevate treenimisvõimaluste proovimine (kõndimine, jooksmine, pallimängud, 
rühmatreeningud jne) ja sobiva kehalise aktiivsuse valik. 
 
5. Terviseteadliku menüü koostamine 
5.1 Inimese ainevahetus ja selle eripärad erinevatel eluetappidel. 
5.2. Eestis kehtivad toitumis- ja toidusoovitused jt autoriteetsed allikad. 
5.3 Peremenüü koostamise põhialused.  
 

Õpiväljundid 

Õpilane: 
- analüüsib inimese vaimse tervise tegureid elukaare erinevates etappides, tuginedes vaimse 
tervise strateegiale; 
- mõistab stressi olemust erinevatel eluetappidel ja toimetuleku mehhanisme; 
- mõistab inimest erinevatel eluetappidel mõjutavaid tegureid, mis võivad viiva sõltuvushäire 
kujunemiseni; 
- valdab oskusi, et harrastada liikumist iseseisvalt ning hindab aktiivset eluviisi erinevatel 
elukaare etappidel; 
- analüüsib tervisliku toitumise seisukohast menüüsid ning koostab iseseisvalt menüü 
lähtuvalt etteantud soovitustest ja piirangutest. 

Hindamisskaala 

Õpilane: 
- eristab vaimse tervise olemust erinevatel elukaare etappidel; 
- orienteerub iseseisvalt abi saamise võimalustes, kasutades infootsinguks erinevaid 
usaldusväärseid allikaid; 
- kirjeldab stressi olemust ja väljendumist ning tagajärgi eluetappidel; 
- selgitab stressiga toimetuleku viise läbi eneseanalüüsi; 
- selgitab bioloogiliste, psühholoogiliste, sotsiaalsete ja spirituaalsete faktorite erisusi; 



 

 

- kirjeldab faktorite koosmõju sõltuvuse kujunemisel, arvestades erinevaid eluetappe, ja teab 
sõltuvushäire keskseid tunnuseid; 
- jälgib oma kehalise vormisoleku taset, tuginedes liikumisfüsioloogiale eluetapiti; 
- valib endale eakohase ja jõukohase ning meelepärase liikumisharrastuse; 
- mõistab Eesti toitumis- ja toidusoovitusi eluetapiti ning koostab iseseisva tööna menüü 
endale/pereliikmele (3 päeva menüü). 

Iseseisev töö 

Grupitööd:  
1. Kaardistab ohud vaimsele tervisele erinevatel elukaare etappide. 
 2. juhtumianalüüsi kaudu sõltuvuskäitumise faktorite eristamine. 
 
Iseseisevad tööd: 
1. eneseanalüüs, mõistmaks stressi olemust.  
2. koostab endale või pereliikmele liikumispäeviku, selle analüüs ja tulemuste esitlemine 
kaasõpilastele. Valib ühe meelepärase treeningu, harrastab seda 10 korda ja tutvustab 
kaasõpilastele.  
3. toitumisprogrammi NutriData abil menüü koostamine endale ja ühele pereliikmele. 

Hindamismeetodid 
ja kriteeriumid 

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on kirjaliku iseseisva töö 
tähtajaline esitamine ja praktilise töö esitlus lävendi tasemel. 
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