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Valikkursus 
Psühholoogia 

Õppeaine:   Psühholoogia 
Klass:   10. klass   
Tunde nädalas ja õppeaastas:   1 tundi nädalas, kokku 35 tundi  - 1 kursus   
Rakendumine:   1.sept. 2011, täiendatud 1.sept. 2018   
Koostamise alus:   Gümnaasiumi riiklik õppekava; Värska  G õppekava   

 

ÕPPESISU   
ÜLDTEEMA PÕHIMÕISTED 

Psühholoogiateadus. 
Psühholoogia 
rakendused 

Sissejuhatus. Psühholoogia kui teadus. Psühholoogia 
mõiste. Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia. 
Psühholoogia suunad ja harud, seosed teiste teadustega, 
rakendusvaldkonnad. Psühholoogia uurimismeetodid. 
Psühholoogi elukutse ja psühholoogia rakendused. 
Psühholoogiateadmiste rakendamine igapäevaelus. 

Tunnetuse ja 
tegevuse bioloogiline 
alus 

Inimese närvisüsteem: perifeerne ja kesknärvisüsteem. 
Närviraku ehitus ja talitlus. Meeleelundid ja aistingud. 

Taju ja tähelepanu Taju ja selle omadused. Tajukujundi tekkimine. Tajuliigid: 
sügavus-, liikumis-, ruumitaju. Tahtlik ja tahtmatu 
tähelepanu. 

Mälu Mälu. Töömälu ja pikaajaline mälu. Episoodiline, 
semantiline ja protseduuriline mälu. Mäluprotsessid: 
salvestamine, meenutamine, unustamine. Mälu seos 
õppimise ja tähelepanuga. 

Õppimine Õppimine, teadmised ja oskused. Õppimise viisid: 
harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine, teadmiste 
konstrueerimine. 

Mõtlemine Mõtlemine. Mõtlemise elemendid: kujundid, mõisted, 
skeemid. Keel ja mõtlemine. Mõtlemisvead. Mõtlemine ja 
stress. Probleemide lahendamine ja loov mõtlemine. 

Emotsioonid ja 
motivatsioon 

Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonid ja 
emotsioonide väljendamine. Vajadused, eesmärgid ja 
motivatsioon. Bioloogiline ja kultuuriline motivatsioon. 
Emotsioonide seos mõtlemise ja käitumisega. 
Saavutusvajadus. 

Individuaalsed Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused. 
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erinevused Vaimsed võimed: üldvõimekus ja erivõimekused. IQ. 
Individuaalsed erinevused, norm ja hälbivus. 

Sotsiaalsed protsessid Sotsiaalne võrdlemine ja identiteet. Sotsiaalne taju. 
Esmamulje, eelarvamused, stereotüübid. Rühmaprotsessid – 
sünergia, vastutuse hajumine, konformsus, 
rühmamõtlemine. 

 

ÕPITULEMUSED 

Taotletavad õpitulemused kursuse lõpuks: 

Õpilane:  

1) mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, motivatsiooni, 
isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi seaduspärasusi ning tunneb neid 
enda ja teiste käitumises; 

2) teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid ning eristab teaduslikku 
teadmist tavateadmisest; 

3) tunneb igapäevaelus kasutusel olevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone; 

4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja õpioskuste 
arendamisel; 

5) mõistab inimeste erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab individuaalseid ja 
kultuurilisi erinevusi; 

6) analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele igapäevaelus; 

7) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus. 

 


