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Kursuse tutvustus 
 
Kursuse nimetus: Jalakäijate riskeeriv käitumine liikluses ning selle mõjutamise 
võimalused 
 
Ainekood: ARTH.02.073                 
 
Maht: 2 EAP (52 tundi tööd) 
 
Sihtrühm: üliõpilased ja kraadiõppurid, kes on huvitatud liiklusohutuse teemast, 
eelkõige arsti-, sotsiaal- ja tehnikateaduse alal. Kursus sobib ka täiendõppeks 
liiklusohutusega tegelevatele spetsialistidele ning omavalitsuse töötajatele. 
 
Toimumise aeg: 3. oktoober 2008 – 27. november 2011 
 
Läbiviijad:  

• Diva Eensoo, Tartu Ülikool, tervishoiu instituut, teadur (Ravila 19, tervishoiu 
instituut, Tartu, e-post: diva.eensoo@ut.ee) 

• Inga Villa, Tartu Ülikool, tervishoiu instituut, lektor (Ravila 19, tervishoiu 
instituut, Tartu, e-post: inga.villa@ut.ee) 

 
Tehniline tugi:  

• Triin Marandi, Tartu Ülikool, avatud ülikooli keskus, haridustehnoloog (Lossi 24, 
avatud ülikooli keskus, Tartu, e-post: triin.marandi@ut.ee) 

 
Kursuse eesmärgid  
 
Luua eeldused arusaamise kujunemiseks jalakäijate käitumisest tulenevatest riskidest 
liikluses ning kuidas on võimalik riskikäitumist mõjutada. 
 
Kursuse eduka läbimise järel peaksid osalejad:  
� Oskama interpreteerida jalakäijate liiklusvigastustega seotud statistilisi näitajaid 
� Oskama analüüsida jalakäijate käitumisega seotud teadusuuringute tulemusi 
� Tundma jalakäijate riskeerivat käitumist mõjutavaid teooriaid 
� Suutma teooriaid rakendades kirjutada projekti jalakäijate riskeeriva käitumise 

ennetamiseks 
 
Kursuse sisu 
 
Teema 1. Sissejuhatus kursusesse (1. nädal, 3. – 9. okt.) 
 
1.1. Tutvumine õpikeskkonnaga 
1.2. Ülesanne 1 – enesetutvustus (foorum Tutvustus) 
1.3. Õppematerjal –  Jalakäijate liiklusvigastused kui oluline rahvatervishoiu probleem 
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Teema 2. Jalakäijate liiklusvigastustega seotud statistilised näitajad Eestis (2. – 3. 
nädal, 10. – 23. okt.) 
2.1. Ülesanne 2A – rühmatöö (foorum Statistika) 
2.2. Ülesanne 2B – rühmatööde kommenteerimne (foorum Statistika)  
 
Teema 3. Jalakäijate riskeeriv käitumine liikluses (4. – 5. nädal, 24. okt – 6. nov.) 
3.1. Õppematerjal: Jalakäijate riskeeriv käitumine liikluses 
3.2. Ülesanne 3A – rühmatöö (foorum Jalakäijate käitumine)- riskikäitumise juhtumi 
analüüs  
3.3. Ülesanne 3B – rühmatööde kommenteerimne (foorum Jalakäijate käitumine)  
 
Teema 4. Jalakäijate riskeeriva liikluskäitumise ennetamise tasandid (5. nädal, 31. 
okt. – 6. nov.) 
4.1. Õppematerjal: Jalakäijate riskeeriva liikluskäitumise ennetamise tasandid  
4.2. Ülesanne 4 – test 1 
 
Teema 5. Tervisedenduslikud teooriad jalakäijate liikluskäitumise mõjutamiseks (6. 
nädal, 7. – 13. nov.) 
5.1. Õppematerjal: Tervisedenduslikud teooriad jalakäijate liikluskäitumise mõjutamiseks  
5.2. Ülesanne 5 – test 2 
 
Teema 6. Projektitöö “Jalakäijate riskeeriva käitumise ennetamine liikluses” (7. – 8. 
nädal, 14. – 27. nov.) 
6.1. Ülesanne 6A – projektitöö esitamine (foorum Projektid) 
6.2. Ülesanne 6B – projektitööde arutelu (foorum Projektid) 
 
 
Õpikeskkonna ülesehitus 
 
Kursuse Blackboard’i keskkond koosneb vasakust menüüst ning põhilehest, millel 
paiknevad lingid kursuse tutvustusele, tegevuskavale, õppematerjalidele ja ülesannetele, 
foorumile jm.  
 
Kursusel kasutatavad Blackboard’i õpikeskkonna vahendid: 
 

� Kursuse tutvustus – kursuse, iseseisva õppimise protsess, õpikeskkonna, 
tehniliste nõuete ja kohustuslike ülesannete kirjeldus. 

� Tegevuskava. Õppeprotsessi näitlikustamiseks on loodud Tegevuskava, mis 
annab ülevaate õppeprotsessist, seostades ajakava, kursuse teemasid, 
õppematerjale ning ülesandeid.  tegevusi ja hindamist antud kursusel.  

� Õppematerjalid ja ülesanded. Selles vahendis on tekstilised materjalid ja 
ülesanded esitatud teemade kaupa.  

� Foorum (Discussions) asünkroonseks suhtlemiseks. Asub vasakul menüüribal. 
Foorumil toimub kursusega seotud teadete esitamine, probleemide korral abi 
küsimine, tutvumine, ülesannete arutelud ning tööde esitamine. 
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� Test. Test on vahend ülesande täitmiseks. Peale testi sooritamisel saate Te 
koheselt teada saadud punktide arvu ning tagasisidet vastuste õigsuse kohta. Testi 
võib sooritada mitu korda.               

� Tehnilised juhised – Blackboard’i vahendite kasutamise juhend 
� Roster asub vasakul menüüribal, milles on kursuse läbiviijate ja osalejate 

kasutajaprofiilid  
� My Grades (Minu tulemused) asub vasakul menüüribal, mis võimaldab õppijal 

näha oma tulemusi (ülesannete ja testi täitmise eest saadud punktide arvu). 
 
Õpikeskkond ja abi selle kasutamisel 
 
Kursus toimub Blackboard’i keskkonnas. Juhend Blackboard’i sisenemiseks, 
kasutajatunnuse loomiseks ning kursusele sisenemiseks asub aadressil: 
http://lepo.it.da.ut.ee/~triinm/WebCT_tudengi_juhend_oige.pdf 
 
 
Õppeprotsessi kirjeldus  
 
Sellel kursusel kasutame me e-õpet, mis erineb tavalisest auditoorsest õppetööst. Ei toimu 
iganädalasi loenguid, seminare ega muid auditoorseid kohtumisi. Vaatamata sellele 
nõuab see kursus Teilt aktiivsust ja intensiivset osalemist. Kursus on küll paindlik ajalises 
ja ruumilises mõttes, kuid kohustuslik on ülesannete õigeaegne ja korrektne sooritamine. 
Kui te millegipärast ei saa ülesandeid õigel ajal sooritada, siis teatage sellest kursuse 
läbiviijale.  
 
Vajadusel ärge kartke küsida abi kursuse läbiviijatelt või kaasõppijatelt. Kui Te oma 
probleemist ei teata, siis ei oska keegi Teile abi pakkuda! 
 
 
Suhtlemine kursusel 
 
Foorumid 
 
Kursusel on mitmeid foorumeid, mis võimaldavad kursusel osavõtjatel asünkroonselt 
suhelda. On loodud alljärgnevad foorumid: 
 
 Üldine foorum: 

• Teated, küsimused ja vastused – kursusega seotud teadete esitamine, 
probleemide korral abi küsimine 

 
Ülesannete esitamise foorumid: 

• Ülesanne 1 – Tutvustus. Sellel foorumil toimub kaasõppijatega tutvumine.  
• Ülesanne 2 – Statistika. Sellel foorumil toimub 2. ülesande rühmatöö esitamine, 

teiste rühmade tööga tutvumine ning kommenteerimine. 
• Ülesanne 3 – Jalakäijate käitumine. Sellel foorumil toimub 3. ülesande 

rühmatöö esitamine, teiste rühmade tööga tutvumine ning kommenteerimine.  
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• Ülesanne 6 – Projektid. Sellel foorumil toimub projekti esitamine, teiste 
projektidega tutvumine ning kommenteerimine. 

 
Rühmatööde läbiviimiseks on loodud eraldi privaatsed foorumid kõigile rühmadele. 
 
 
Kohustuslikud nõuded  
 
Aine on arvestuslik. Kursus on jaotatud teemadeks. Kõikide teemade läbimine on 
kohustuslik. Ülesannete täitmise eest saadakse teatud arv punkte. Kõikide ülesannete eest 
on kokku võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Aine arvestuse saamiseks on vaja 
minimaalselt 51 punkti. 
 
 
 
 

 


