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1. Alustaksin küsimusega, et mis on pedagoogiline psühholoogia ja kuidas Te jõudsite 

ise selle teadusharu juurde?  

2. Antiikajal räägiti παιδείᾱ'st, aga tänapäeval räägitakse haridusteadustest ja 

kasvatusteadustest ning pedagoogika sõna kasutatakse vähem ning on tekkinud teatav 

terminoloogiline segadus. Miks see nii on? 

3. Olen Teie ühte tõlgitud raamatut ja ühte Teie kirjutatud raamatut oma elus korduvalt 

lugenud ja need on mind vaimustanud oma selguse, põhjalikkuse ja süsteemsuse 

poolest. Esimene on "Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas" ja teine on 

"Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat". Mõlemas raamatus on lehekülgi 600-

lehekülje ümber. Kuidas tekkis mõte need kaks suurt tööd ette võtta? 

4. Minu arvates on pedagoogiline psühholoogia pisut erinev Ameerikas Ühendriikides, 

Suurbritannias, Saksamaal, Prantsusmaal ja Venemaal? Milles need erinevused 

seisnevad? 

5. 1983.aastal esitas hariduse kvaliteedi riiklik komisjon Ameerika Ühendriikide 

president Ronald Reaganile aruande "Rahvus riskipiiril: imperatiiv haridusreformiks". 

Selles dokumendis muretseti hariduse kvaliteedi pärast. Kuidas on Ameerika 

Ühendriikides ja Eestis olukord praegu - kas on põhjust rahuloluks või tuleks teha 

olulisi muudatusi hariduse kvaliteedi tõstmiseks? 

6. Pedagoogilise psühholoogia uurimisobjektid on õpilane, õppimisprotsess ja 

õppimissituatsioon. Milliste teaduslikke meetoditega on neid kõige parem uurida? Kas 

parim on eksperimentaalne meetod, korrelatsioonimeetod või objektiivne vaatlus? 

7. Mis praktilist kasu on õpetajal, kui ta teab Piaget', Eriksoni, Maslow ja Kohlbergi 

teooriat? 

8. Kuidas õpetada lapsi mõtlema? Mis on divergentse ja konvergentse mõtlemise 

erinevus? 

9. Mida saavad lapsevanemad ja õpetajad teha, et aidata kaasa laste sotsiaalsele, 

isiksuslikule ja füüsilisele arengule? 

10. Mis on klassikaline tingitus, assotsiatiivne tingitus ja operantne tingitus? 



11. Mis on biheivioristliku, kognitiivse, humanistliku ja konstruktivistlik psühholoogia 

suundade tugevad ja nõrgad küljed seoses õppimisega? 

12. Õppimise kohta öeldakse mõnikord, et õppimine on raske töö. Kuidas õppida 

efektiivselt ja mitte raisata aega? 

13. Milline on John Dewey, Jerome Bruneri ja Albert Bandura panus õppimise 

mõistmisse? 

14.  Õppimise puhul räägitakse palju motivatsioonist. Kas me saame midagi ette võtta, kui 

mõnel lapsel on madal õpimotivatsioon? 

15. Milline panus on õpiprotsesside ja kasvatuseesmärkide klassifitseerimisel Robert 

Gagné'l ja Benjamin Bloomil? 

16. Mida Te arvate Fred Kelleri plaanist? Kas see on hea plaan targaks saamisel? 

17.  Koolitunni üks suuremaid väljakutseid õpetajale on distsipliini tagamine tunnis. 

Kuidas tagada distsipliin tunnis? 

18. Millisest põhimõtetest Teie meelest peaks lähtuma õpetaja hindamisel ja testimisel? 

19. Mida Te arvate intelligentsustestidest? 

20. Kuidas käib sotsiomeetria ehk õpilaste sotsiaalse käitumise hindamine?  

21. Mida peaksime ette võtma, kui mõni õpilane kiusab teisi? 

22. Mida peaksime ette võtma, kui mõni õpilane ei taha tunnis õppeülesandeid teha?  

23. Te olete elanud ja töötanud ka välismaal - Alžeerias ja Ameerikas Ühendriikides. Mida 

nendel kahel maal elamine Teile õpetas? 

24. Kreeka filosoof Platon oli  kuulus oma inimesemääratlusega: "Inimene on kahejalgne 

ilma sulgedeta loom." Diogenes kitkunud siis kukelt suled ära ja näidanud, et see ongi 

selle mehe järgi inimene. Siitpeale täpsustas Platon oma inimese definitsiooni:  

"Inimene on kahejalgne ilma sulgedeta loom, aga lamedate küüntega". Kes on inimene 

Teie meelest? 

25. Kreeka filosoof Aristoteles kirjutab, et "Siit tekib ka küsimus, kas õnn tuleb 

õppimisega, harjutamisega või mingit muud moodi pingutades, või tuleb see mingist 

jumalikust ettemääratusest ehk jälle juhuse läbi." Kuidas saada õnnelikuks inimeseks? 

26. Ja viimane küsimus. Kui kõnnite õhtul ja vaatate taevatähti, siis millest mõtlete? 


