
Valikkursus „Psühholoogia“ 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursus „Psühholoogia“ loob terviku, mõtestades seni omandatut kõrgemal tasemel, kusjuures 

rõhk on olulistel uurimustel ja katsetel, millega psühholoogilised teadmised on saadud. 

Samuti omandatakse valmidus mõista ning analüüsida enda ja teiste käitumist, toetudes 

põhilistele psühholoogilistele seaduspärasustele. Õpilastel kujuneb arusaam psühholoogiast 

kui inimese tunnetust ja käitumist uurivast teadusest. Kursus toetab eelkõige õpilaste 

enesemääratlus-, sotsiaalse ja õpipädevuse kujunemist. 

Õppe valikul lähtutakse inimeseõpetuse üldisest eesmärgist, et toetada õpilase isiksuse 

arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist. 

Õpe on aine eesmärkidest lähtudes õpilase jaoks mõistetav ja tähenduslik ning toetab 

arusaama õpitava vajalikkusest. Kogu ainekäsitlus on võimalikult elulähedane. 

Kursuse õppesisu käsitletakse psühholoogiateadmiste allikatest ning nende teadmiste 

igapäevaelus rakendamise võimalustest lähtudes. Psühholoogias õpitakse teatud teemasid 

ülevaate korras ning teatud teemasid sügavuti. Teemad võivad nii üksteisele järgneda kui olla 

ka integreeritud, et saavutada oskuste-, teadmiste- ja väärtustepõhised õpitulemused. Teistest 

õppeainetest on kursus tihedalt seotud loodusvaldkonna ja teiste sotsiaalvaldkonna ainetega. 

Gümnaasiumi valikkursuse õpetamise eesmärk on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi 

arvestava inimese kujunemist, taotledes, et õpilane omandab teadmisi psühholoogia põhiliste 

seaduspärasuste ja nende uurimise kohta; mõistab ja väärtustab psühholoogiateadmiste 

rakendamise võimalusi igapäevaelus, sh tervikliku karjääri kujundamisel. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

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 kasutatavaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone; 

4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimist analüüsides ning õpioskusi 

arendades; 

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 ja 

rakendab 

psühholoogiateadmisi enda karjääriplaani koostamisel;  

8) teab ainevaldkonnaga seotud elukutseid ja ameteid ning mõistab nende töö väärtust 

ühiskonnas. 



Valikkursuse õpitulemused ja õppesisu 

 

Psühholoogiateadus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) oskab eristada teaduslikku psühholoogiat rahvapsühholoogiast, väärtustades teaduslikku 

käsitlust psühholoogiliste nähtuste seletamisel; 

2) mõistab psühholoogia seoseid teiste teadustega ning oskab tuua näiteid 

psühholoogiateaduse 

harude kohta; 

3) teab psühholoogia põhilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, korrelatiivsed, 

eksperimentaalsed) 

ning toob näiteid psühholoogia teaduslike uurimuste kohta. 

Õppesisu 

Psühholoogia kui teadus. Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia. Psühholoogia 

uurimismeetodid. Psühholoogia harud ja seos teiste teadustega. 

 

Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teab inimese perifeerse ja kesknärvisüsteemi ehitust ning talitlust; 

2) teab närviraku ehitust ja talitlust; 

3) oskab igapäevaelu näidetele tuginedes selgitada aistingute ja meelelise tunnetuse olemust. 

Õppesisu 

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

Tähelepanu 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) oskab eristada tahtlikku ja tahtmatut tähelepanu ning kirjeldab nende mõju oma 

õpitegevusele ning igapäevaelule. 

Õppesisu 

Tahtlik ja tahtmatu tähelepanu. 

 

Õppimine 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teab, mis on õppimine, ning selgitab, kuidas omandatakse teadmisi ja oskusi; 

2) teab ja kirjeldab erinevaid õppimise viise: harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine, 

teadmiste 

konstrueerimine; 

3) oskab tuua näiteid õpiviiside rakendumise kohta õppides ning oskab analüüsida oma 

õppimist. 

Õppesisu 



Õppimine, teadmised ja oskused. Õpiviisid: harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine, 

teadmiste  konstrueerimine. 

 

Mina pilt ja identiteet 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) Teab mis on mina-pilt ja analüüsib, kuidas see kujuneb; 

2) Mõistab enesehinnangu mõju oma elule ja edule; 

3) Rakendab saadud teadmisi oma eesmärkide saavutamiseks 

4) Teab kuidas proaktiivne inimene oma elu kujundab ja soovi korral kasutab saadud teadmisi 

oma elu korraldamisel. 

Õppesisu 

Mina pilt. Mina pildi komponendid. Enesehinnang ja selle kujunemine. Mina pildi seos 

käitumisega. Proaktiivne ja reaktiivne käitumine. Peab, valin dilemma. Mõjuulatusring. 

 

Emotsioonid ja motivatsioon 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teab emotsiooni mõistet ja põhiemotsioone ning analüüsib, kuidas väljenduvad emotsioonid 

füsioloogiliselt, tunnetuslikult ja käitumises; 

2) analüüsib emotsioonide ja vaimse tervise seoseid, oskab tuua näiteid, kuidas vaimset tervist 

hoida ning kust vajaduse korral abi leida; 

3) rakendab õpisituatsioonis emotsioonide väljendamise viise, mis ei kahjusta ennast ega teisi, 

ning väärtustab neid; 

4) oskab selgitada vajaduste, eesmärkide ja motivatsiooni seoseid; 

5) rakendab õpisituatsioonis oskust seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning plaanida nende 

saavutamiseks vajalikke tegevusi; 

6) teab bioloogilise ja kultuurilise motivatsiooni avaldumisvorme ning oskab tuua nende 

kohta näiteid; 

7) oskab kirjeldada inimese saavutusvajaduse rahuldamise võimalusi erinevates 

tegevusvaldkondades. 

Õppesisu 

Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonid ja emotsioonide väljendamine. 

Vajadused, eesmärgid ja motivatsioon. Bioloogiline ja kultuuriline motivatsioon. 

Saavutusvajadus.  

 

Individuaalsed erinevused 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) oskab selgitada isiksuse viiefaktorilist käsitlust, tuues selle kohta näiteid; 

2) mõistab pärilikkuse ja keskkonna osa isiksuseomaduste kujunemises; 

3) teab isiksuseomaduste mõõtmise põhilisi meetodeid psühholoogias; 

4) oskab tuua näiteid üld- ja erivõimekuse väljendumise ning rakendamise võimaluste kohta 

inimestel; 



5) teab intelligentsuskoefitsiendi tähendust; 

6) mõistab normi ja hälbivuse suhtelisust ning väärtustab inimeste erinevusi. 

Õppesisu 

Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused. Vaimsed võimed: üldvõimekus ja 

erivõimekused. IQ. Individuaalsed erinevused, norm ja hälbivus. 

 

Sotsiaalsed protsessid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) mõistab kultuurilise ja rahvusliku identiteedi kujunemise mehhanisme; 

2) analüüsib, kuidas esmamulje, eelarvamused ja stereotüübid mõjutavad inimeste sotsiaalset 

taju, ning toob selle kohta näiteid; 

3) analüüsib rühmas toimuvate protsesside (sünergia, vastutuse hajumise, konformsuse, 

rühmamõtlemise) mõju inimese käitumisele, seostades seda igapäevaeluga; 

4) väärtustab vajadust seista vastu rühmasurvele, mis õhutab ennast ja teisi kahjustavalt 

käituma. 

Õppesisu 

Sotsiaalne võrdlemine ja identiteet. Sotsiaalne taju. Esmamulje, eelarvamused, stereotüübid. 

Rühmaprotsessid: sünergia, vastutuse hajumine, konformsus, rühmamõtlemine. 

 

Psühholoogia rakendused 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) oskab kirjeldada psühholoogi tööd eri valdkondades ning väärtustab üldinimlikke eetilisi 

printsiipe 

psühholoogias; 

2) mõistab psühholoogiateadmiste olulisust ning väärtuslikkust enda ja teiste käitumise 

seletamisel. 

Õppesisu 

Psühholoogi elukutse ja psühholoogia rakendused. Psühholoogiateadmiste rakendamine 

igapäevaelus. 


