
 AINEKAVA  
MUUTUMATUD VÄLJAD 

Õppeaine kood ja 
nimetus

Suhtlemispsühholoogia

Õppeaine kood ja 
nimetus inglise keeles

Õppeaine maht (EAP) 3 EAP

Õppeaine toimumise 
semester

Sügissemester 2020/2021

Õppeaine üldeesmärgid Anda üliõpilastele teadmisi ja praktilisi kogemusi 
erinevates suhtlemisoskustes. 

Õppeaine õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane  

• oskab ära tunda, sõnastada ja väljendada koha-
seid ootusi oma suhtluspartnerile; 

• tunneb ja oskab kasutada adekvaatse eneseväl-
jenduse tasandeid ning aktiivse kuulamise 
tehnikaid; 

• oskab tundeid nimepidi nimetada;  

• teeb vahet kattetunnetel ja esmastel tunnetel; 

• analüüsib enda ja teiste “armastuse keeli”; 

• teab, kuidas luua avatud ja terveid suhteid 
meeskonnas/kogukonnas;  

• tunneb erinevaid konflikti lahendamise stiile. 
Oskab kasutada konstruktiivseid konflikti lahen-
damise tehnikaid ning eristada neid neljast 
peamisest ebaefektiivsest käitumisest.

Õppeaine 
lõpuhindamine

Õppeaine lõpeb praktilise suhtlemisülesande ning 
kirjaliku eneseanalüüsiga

Lõpuhindamise 
kujunemine

Arvestuse saab kohalkäimise, praktilise ülesande 
sooritamise ja eneseanalüüsi esitamise järel.

Õppeaine aineosad, 
nende mahud 

Osalemine seminarides ja praktiline ülesanne (2EAP) 
Kirjalik eneseanalüüs (1 EAP)

Õppetöö keel Eesti keel



 MUUTUVAD VÄLJAD 

Õppeaine läbimise 
eeltingimused 
(eeldusained vms)

Eeldusained puuduvad

Õppeainet läbi viiv 
struktuuriüksus

Õppeaasta ja semester 2020/2021 sügis

Kursus(ed)

Õppeaine või õppeaine 
aineosa nimetus

Suhtlemispsühholoogia

Põhiläbiviija (nimi, e- 
mail, ak. kraad)

Karita Kibuspuu mag.(koolipsühholoogia); 

Läbiviijad (nimed, e- 
mail)

Karita Kibuspuu 
karita@sobraltsobrale.ee

Õppetöö läbiviimise 
mahud ja vormid 
akadeemilistes tundides

18 akadeemilist kontakttundi – ülejäänud töö iseseisev ja 
meeskonnas

Iseseisvate tööde loetelu 
ja kirjeldus

Eneseanalüüs. Üliõpilane analüüsib oma 
suhtlemisoskusi ning sõnastab oskused, mis vajavad 
tema hinnangul kõige enam arendamist. Seejärel koostab 
üliõpilane endale praktilist väljakutset sisaldava 
suhtlemisülesande ning viib selle ellu (nt. vestlus 
keerulisel teemal; oma ootuste kohane väljendamine; 
emotsioonide kohane väljendamine; enesekehtestamine 
konkreetses olukorras konkreetse inimesega, vms. 
Lõpuks analüüsib üliõpilane oma sooritust ning kursuse 
käigus toimunud enesearengut (Kas toimus, mis oli 
abiks? Kui ei toimunud, miks ja mida järgmisel korral 
teisiti teha.).

Hindamismeetodid ja –
kriteeriumid, 
hindamiste toimumise 
aeg

Hindamine toimub jooksvalt ning arvestuse saamine 
toimub viimase kohtumise refleksiooniringi käigus, kui  
üliõpilane on osalenud seminarides, täitnud praktilise 
ülesande ning esitanud eneseanalüüsi (viimaseks 
korraks).  
Eneseanalüüs peab olema vormistatud korrektselt ja 
sisukalt. Hindamisel võetakse arvesse üliõpilase 
seminarides ning refleksiooniringis osalemise aktiivsust.

Arvestuse saamise 
tingimused

Vt eelmist punkti.

mailto:karita@sobraltsobrale.ee


Õppeaine lõpptulemuse 
kujunemine

Vt lõpphinde kujunemine

Võlgnevuste 
likvideerimise nõuded

Võlgnevusi saab likvideerida kuni 2020a. lõpuni. Kui 
võlgnevusi selleks ajaks ei likvideerita, tuleb aine 
sooritada uuesti.


