
Temeljni pojmi

1. PSIHOLOGIJA je znanost o duševnosti
2. DUŠEVNI POJAVI so neposredno notranje osebno doživljanje
3. DUŠEVNI PROCESI so pojavi, ki se vrstijo v nekem časovnem zaporedju
4. DUŠEVNE LASTNOSTI so relativno trajne značilnosti doživljanja ali vedenja
5. DUŠEVNA STANJA je način obstoja neke duševne lastnosti v trenutku
6. OSEBNOST je relativno trajna in edinstvena celota telesnih, duševnih in vedenjskih 

značilnosti posameznika
7. VEDENJE je vsaka oblika aktivnosti, ki jo lahko opazujemo
8. METODE so vsi znanstveni postopki, ki jih psiholog uporabi za spoznavanje 

duševnosti
9. NOTRANJE OPAZOVAJNE je subjektivna metoda za spoznavanje duševnega 

doživljanja
10. ZUNJANJE OPAZOVANJE je objektivna metoda za preučevanje vedenja
11. EKSPERIMENT je objektivna metoda za odkrivanje vzrokov duševnega dogajanja
12. PSIHODIAGNOSTIČNE TEHNIKE so vsi pripomočki za spoznavanje duševnosti
13. TEORETIČNI CILJ PSIHOLOGIJE je znanstveno spoznavanje duševnosti
14. PRAKTIČNI CILJ PSIHOLOGIJE je svetovati, pomagati
15. OBČA PSIHOLOGIJA proučuje splošne družbene zakonitosti pri normalnem odraslem 

človeku
16. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA proučuje zakonitosti duševnega razvoja
17. PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI proučuje osebnost in razlike med njimi
18. PSIHOMETRIJA meri duševnost
19. SOCIALNA PSIHOLOGIJA proučuje razmerje posameznik-skupina-družba
20. PSIHOPATOLOGIJA proučuje duševne bolezni in motnje
21. PSIHOFIZIOLOGIJA proučuje povezave med telesnimi in duševnimi procesi
22. KLINIČNA PSIHOLOGIJA odkriva in zdravi duševne motnje
23. PSIHODIAGNOSTIKA samo odkriva duševne motnje
24. PSIHOTERAPIJA zdravi duševne motnje
25. ŠOLSKA PSIHOLOGIJA proučuje učenca, učitelja, vzgojo in izobraževanje
26. PSIHOLOGIJA DELA proučuje delo, delavca, in delovno skupino
27. GENI so dedne zasnove v katere so zapisani naši potenciali
28. SOCIALIZACIJA je proces socialnega učenja s pomočjo drugih ljudi
29. AGENSI SOCIALIZACIJE so vsi ljudje s pomočjo katerih se učimo
30. SAMODEJAVNOST omogoča človeku, da postane subjekt lastnega razvoja
31. BIORITMI so duševna in telesna ciklična nihanja
32. DISPOZICIJE so možnosti za nastanek različnih telesnih in duševnih lastnosti
33. INTERAKCIJA je odnos souplivanja dveh ali več različnih vzrokov
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