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2015. õa kevadsemestri kursused

Rakenduspsühholoogia II: Sellised me oleme
Kursusele oodatakse neid noori, kes tahavad mõista paremini suhete kujunemise mehhanisme, nende
tagamaid, mõjureid ja dünaamikat ning mõtiskleda ja arutleda neil teemadel. Räägitakse romantilistest
suhetest, reproduktiivkäitumisest, konfliktidest ja nende lahendamisest ning ka eestvedamisest ja
juhtimisest

Rahvusvahelised suhted ümber maailma
Kursusele oodatakse rahvusvahelistest suhetest huvitatud noori. Seekord keskendutakse erinevatele
rahvusvahelistele organisatsioonidele, eelkõige Euroopa Liidule. Kursusel osalemiseks ei ole vaja
eelteadmisi rahvusvahelistest suhetest.

Vahemere kultuurid ja keeled: prantsuse, itaalia ja hispaania
Kuidas alustada vestlust itaallase, hispaanlase või prantslasega ning kuidas ennast tutvustada? Millised
sündmused on nende jaoks tähistamisväärsed ja miks? Kes on need suurkujud, kelle nimesid kannavad
tähtsad väljakud ja tänavad Pariisis, Roomas ja Madridis?

Praktiline fotograafia
Oled proovinud pildistada rõõmu, kurbust, rahu? Millise loo räägivad sinu tehtud pildid? Mida me
vaatame, mida näeme? Praktilise fotograafia kursusel on sul võimalik neil teemadel kaasa rääkida. Nii
sõnas kui pildis.

Kultuurantropoloogia
Miks on inimene just selline nagu ta on? Kuidas erinevaid nähtusi mõtestada ning mis on antropoloogi
roll võõrast ning ka enese kultuuri uurides? Sellistele küsimustele üritabki järgnev kursus vastust anda.

Kommunikatsioon: reklaam, suhtekorraldus, ajakirjandus
Oleme jõudnud ühiskonda, kus infol on toimetulekus võtmeroll. Sõnumid juhivad ja juhatavad meid,
annavad lootust või materdavad maha. Kuidas sõnumi mõju enda kasuks tööle panna?

Käitumine kaamera ees (vene keeles)
Обучение технике речи и органичному поведению перед камерой.
При просмотре собственного сюжета можно будет увидеть себя со стороны, узнать о своих
достоинствах и недостатках.

Sissejuhatus Aasia kultuuri
Kursus annab ülevaate erinevate Aasia piirkondade ühiskondadest ja kultuuride iseärasustest.

Saksa kultuur ja meie
Nimed nagu Goethe ja Schiller, aga ka Mozart või Bach on tuntud kõikjal maailmas. Saksakeelsed
kultuurid on andnud maailmakultuuri pärandisse suure arvu mõtlejaid ja loojaid.

Käsitöökursus "KäsiTeeb"
Klassikaline käsitöö on tänapäeval saanud hoopis uued mõõtmed. Antud kursuse pinnal õpitakse,
kuidas käelise tegevuse toel kujuneb meid ümbritsev esemeline keskkond oluliselt huvitavamaks.

Huvikeemia
Sooviksid ise keemiakatseid teha, kuid puuduvad vajalikud vahendid, teadmised ja oskused?
Huvikeemia kursus ootab kõiki gümnaasiumiõpilasi, kes soovivad saada täiendavaid teadmisi
keemiast ning praktilise laboritöö kogemusi.
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