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Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad Moodle’i keskkonnas 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

 Õppematerjalid olid ülihuvitavad ja ülesanded vajasid loovat mõtlemist ja olid eluliselt kasulikud. 

 Väga vajalik kursus, aitas kaasa ka gümnaasiumi bioloogias. 

 Mulle meeldis, et kogusin uusi teadmisi erialal, millest olen huvitatud ning sain veel rohkem kinnitust, et 
soovin minna õppima meditsiini. 

 Oli asjalik kursus, liigselt palju materjale polnud, aga kõik, mis vajalik teema mõistmiseks ja veelgi 

sügavamaks uurimiseks, oli olemas. Enda toitumispäeviku koostamine pani mõtlema toitumisharjumuste 

üle ja siiani vahel kontrollin oma päevase energiavajaduse täitmist selle programmi abil. 

 Peaaegu igale teemale oli lisatud juurde jooniseid ning skeeme, mis tegid õppimise lihtsaks. 

 Kursus oli ainult veebipõhine ning juhendaja oli väga meeldiv ja sõbralik. Ülesannete lahendamiseks jäeti 
piisavalt aega ning kui tekkis mõni probleem tehnilise või mõne muu poole pealt, siis oli juhendaja väga 
mõistlik ja lahendas probleemi mõlemale osapoolele sobival viisil. 


