
Tunne iseennast:    Praktiline sissejuhatus  
individuaalsete erinevuste psühholoogiasse 
 
See kursus on Sulle, kui  

• õpid gümnaasiumiastmes 
• tunned huvi psühholoogia vastu 
• soovid osaleda psühholoogilistes eksperimentides 
• tahad iseennast tundma õppida ja saada enesekohast psühholoogilist informatsiooni 

Kursuse läbinud õpilane: 
• tunneb psühholoogia põhimõisteid,  
• omab ülevaadet psühholoogia uurimismeetoditest,  
• omab osalemiskogemust psühholoogilistes eksperimentides 
• oskab kriitiliselt hinnata saadud enesekohast psühholoogilist informatsiooni. 

 
Maksimaalne osalejate arv: 50 õpilast 
 
Kursuse maht 3 EAP, 78 akadeemilist tundi  

Sihtrühm gümnaasiumiõpilased  alates 10. klassist 

Vastutav õppejõud  Gerli Silm, MSc (psüholoogia)  
Karin Täht, PhD (psühholoogia) 

Osavõtutasu 
õpilastele 

20 eur 

Õpetamise aeg 2015/2016. õ.-a., alates  12.oktoober  2015 

Õppetöö vorm Õppetöö toimub Moodle e-õppe keskkonnas; kursusel osalemiseks on vajalik 
arvuti ja interneti kasutamise oskus ning võimalus, e-maili aadressi olemasolu. 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne kujuneb testide ja eksami 
sooritamisel saadud punktide summast. 

Sisu lühikirjeldus 
 

Kursuse eesmärgiks on õpetada õpilastele psühholoogia põhimõisteid ning nende 
uurimismeetodeid arendades ühtlasi oskust analüüsida ja hinnata enda 
psühholoogilisi omadusi omandatud meetodite abiga. 

Teemad 
 

• Psühholoogia ja tema uurimismeetodid 
• Vaimsed võimed ja akadeemiline sooritus 
• Isiksus ja emotsioonid 
• Impulsiivsus, käitumisvalikud ja tervis 
• Kultuur ja gruppide vahelised erinevused 

 
Õppematerjalid on kättesaadavad Moodle keskkonnas. 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

• Meeldis kursuse praktilisus ning võimalus õpitud oskusi reaalselt elus rakendada.  
• Tegemist oli toreda kursusega, mis andis palju uusi psühholoogiaalaseid teadmisi. Materjalide 

hulk oli suur, ent omandatav.  
• Väga tore kursus oli, üllatusin meeldivalt. 
• Sain aina enam aru, et soovin edasi õppima minna peale keskkooli psühholoogiat. :) 
• Kursus oli väga huvitav ja tore, sain enda kohta palju uut teada ja mulle meeldis ning soovitan ka 

teistele! 
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