
P S Y K O L O G I A



PSYKOLOGIA ON TIEDE, JOKA TUTKII 
IHMISEN TOIMINTAA.

PSYKOLOGIAN OPISKELU ON
- PSYKOLOGIA-TIETEESEEN TUTUSTUMISTA

- PSYKOLOGISEN TIEDON SOVELTAMISTA



PSYKOLOGIA-TIETEESEEN 
TUTUSTUMINEN:

Millaista on taitava 

oppiminen?

Miten vauvaikä 

vaikuttaa 

myöhempään 

kehitykseen?

Mistä 

mielenterveyden 

häiriöt johtuvat?

Mistä ryhmien 

väliset ristiriidat 

johtuvat?
Mitä ”identiteetti” 

tarkoittaa?

Määräävätkö aivot 

sen, mitä meistä 

tulee?

Mitkä tekijät 

vaikuttavat 

onnellisuuteen?



PSYKOLOGISEN TIEDON SOVELTAMINEN:

Miten voit kehittää 

omaa oppimistasi?

Kirjoita 

yleisökirjoitus 

aiheesta: ”Olen 

huolissani pienten 

lasten vanhempien 

somen käytöstä!”

Perustele 

pikkusiskolle, 

miksi 

pyöräkypärän 

käyttö on 

äärimmäisen 

tärkeää.

Miksi olet 

sellainen kuin 

olet?

Pohdi, miten 

radikalisoitumista 

voitaisiin ehkäistä.

Analysoi, mistä 

mielenterveyden 

häiriöstä on 

kyse…

Miten voit edistää 

onnellisuuttasi? Anna 

itsellesi kolme ohjetta.



U S K O N T O
E V . L U T.



USKONNON KURSSEILLA:

•Tutustutaan siihen, 

–Mitä uskonnot ovat

–Miten uskonnot vaikuttavat

•Yksilöiden elämään

•Yhteiskuntaan ja kulttuuriin

Tietoa

• Analysoidaan

• Arvioidaan

• Sovelletaan

Mukana on myös oman 

maailmankatsomuksen 

pohdintaa.
Teemme 

retkiä!



USKONTOIHIN 
TUTUSTUMINEN:

Paljonko 

maailmassa on 

uskontoja?

Miten uskonnot 

vaikuttavat 

politiikkaan?

Mitä 

maailmankatsomuksella 

tarkoitetaan?

Miksi Jerusalem on 

tärkeä niin 

juutalaisille, 

muslimeille kuin 

kristityillekin?

Miten katolisuus 

eroaa 

luterilaisuudesta?

Mitä on 

uskonnollinen 

fundamentalismi?

Miten kristinusko on 

vaikuttanut 

eurooppalaiseen 

kulttuuriin?

Miten uskonto 

näkyy taiteessa?



USKONTOIHIN LIITTYVÄN TIEDON 
ARVIOINTI JA SOVELTAMINEN:

Onko uskonnoista 

enemmän haittaa kuin 

hyötyä?

Analysoi videolla 

esiteltyä 

uskonnollista 

yhteisöä.

Millainen on sinun 

maailmankatsomuksesi?

Mikä yhdistää 

kaikkia Lähi-idän 

uskontoja?

Millainen uskonto kristinusko 

olisi, jos se olisi levinnyt ensin 

Aasiaan eikä Eurooppaan?

Miten reformaatio 

liittyy pohjoismaiseen 

hyvinvointivaltioon?

Miten siialaisuus ja 

sunnalaisuus vaikuttavat 

nykyiseen Lähi-idän 

politiikkaan?

Mitä opit 

synagoga-

vierailulla?

Miten musliminaisten 

vierailu vaikutti 

näkemykseesi islamista?



PSYKOLOGIASSA JA USKONNOSSA 
KÄYTETTYJÄ TYÖTAPOJA (JJ):

• ”Flipped classroom”: Opiskelijat opiskelevat yleensä seuraavan tunnin aiheen 

kirjasta (tai muusta jaetusta materiaalista) ja tekevät annettujen tehtävien avulla 

muistiinpanot uudesta aiheesta. Tämä mahdollistaa analyyttisemman aiheiden 

käsittelyn oppitunneilla.

• Oppitunneilla keskustellaan paljon ja työskennellään parin kanssa sekä 

pienryhmissä. Tavoitteena on kotona opiskeltujen tietojen syventäminen, 

arvioiminen ja soveltaminen.

• Tietojen soveltamista harjoitellaan myös esim. oppimispäiväkirjan kirjoittamisen, 

ongelmalähtöisen työskentelyn, draamojen, kilpailujen ja väittelyiden avulla.

• Muistiinpanoja oppitunneilla tehdään vain ajoittain. 


