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Kes me oleme?

• MTÜ Miro

• Uuenenud praktilise suunitlusega 
psühholoogia valikkursus

• Hetkel piloteeritakse õppekava ja 
sellega koos olevat 
õppeprotsessikirjeldust

• Koostöö: Haridus- ja 
Teadusministeerium, psühholoogia 
õpetajad ja koolipsühholoogid, 
erialaorganisatsioonid, eksperdid, 
õpilased



Gümnaasiumiõpilaste küsitlus



Uue õppekava rõhuasetused

• Huvidest lähtuv 

• Rõhutab muutunud õpikäsitust

• Peab silmas tänapäevaseid ootuseid 
pädevustele

• Koondab palju põnevaid ja vabalt 
kasutatavaid materjale

• Toetab tervikliku, teisi arvestava ning 
iseseisva inimese kujunemist

• Õpetaja ja õpilaste jaoks paindlik



Uue õppekava ülesehitus





Sissejuhatus - Mis on psühholoogia?



Aju müts



1. Moodul - Kuidas ma ehitatud olen?



Kuidas ma ehitatud
olen?

• Inimese närvisüsteem: perifeerne ja 
kesknärvisüsteem

• Aju ehitus ja funktsioonid

• Meeleelundid ja aistingud

• Psüühiliste häirete bioloogiline alus

• Sõltuvushaigused, sõltuvuslik käitumine

• Psühhotroopsed ained



Kuidas ma infot vastu võtan ja talletan?



2. Moodul – Kuidas ma infot vastu võtan ja talletan?



Kuidas ma infot vastu
võtan ja talletan?

• Lisaks:

• Taju

• Mõtlemine, sh keel ja mõtlemine

• Probleemilahendus

• Mälu

• Õppimine, teadmised, oskused

• Tähelepanu



Eksperiment –
kujutle, et…



3. Moodul - Kuidas ma maailmaga suhestun?



Kuidas ma maailmaga
suhestun?

• Isiksus, vaimsed võimed

• Emotsioon

• Vajadused, eesmärgid, motivatsioon

• Sotsiaalne taju ja võrdlemine

• Rühmaprotsessid

• Konflikt



Veeklaasi 
katse



4.Moodul – Kuidas ma ennast tervena hoian?



Kuidas ma ennast
tervena hoian?

• Tervislik eluviis ja selle põhimõtted

• Levinumad vaimsed häired

• Kohalikud ning riiklikud psühholoogilise
abi võimalused



Näiteid erinevate 
moodulite 

valikteemadest:

• Uni

• Arvutisõltuvus

• Psühhopatoloogia

• Stressiga toimetuleku meetodid

• Spordipsühholoogia

• Efektiivne ajaplaneerimine

• Positiivne psühholoogia

• Juhtumianalüüs

• Kultuuripsühholoogia

• Eneseanalüüs/isiksusetest/karjääritest

• Külaline klassiruumis



Kokkuvõte

• Läbi teaduspõhise käsitluse ja praktiliste oskuste psühholoogia
valikkursuse läbinud õpilane mõistab, kuidas:

• - psühholoogiateadus tavaelus rakendub

• - väljenduvad individuaalsed ja kultuurilised erinevused

• - need teadmised psühholoogiateaduse kaudu saadud on
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