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VALIKKURSUS „FILOSOOFIA“ 

 

Aine 

 

Filosoofia on üks neist õppeainetest, mis on suunatud inimest ümbritseva ühiskonna 

eripärade, aga ennekõike inimese enese mõistmisele. Õpilase tolerantsuse, kriitilise mõtlemise 

ja koostööoskuse arendamisega püütakse filosoofiakursuse raames anda omapoolne panus 

noore inimese arengusse. 

 

Filosoofia valikursus lõimib praktiliselt kõikide ainetega. 

Lõimimiskohad:  

1. Filosoofia mõtteliinid on seotud nii ajaloo kui ka kirjanduse ainekavaga.  

2. Filosoofiline mõtlemine on seotud emakeele ja teiste keeltega, aga matemaatika spetsiifilise 

keelega(loogikat puudutavad osad).  

3. Filosoofilise mõtlemise harjutamine on seotud nii ajaloo, matemaatika kui ka füüsikaga;  

4. Arutelu on lisaks nimetatud ainetele seotud tihedalt näiteks ühiskonnaõpetusega (debatid) 

5. Filosoofilise essee kirjutamine on tihedalt seotud ajaloo ja emakeelega.  

6. Arutlusteemad filosoofilistest küsimustest: teadmist ja teadmisviise puudutavad küsimused; 

väärtusi puudutavad küsimused; ühiskonda ja keskkonda puudutavad küsimused on 

lõimitavad praktiliselt kõigi ainetega. 

 

Tervikpildi saamiseks on vajalik teada nii filosoofia ajaloo etappe, olulisemaid probleeme ja 

koolkondi ja ka seda,  miks ja kuidas probleemide käsitlemine ajas muutus. Teiselt poolt 

eeldab filosoofia valikkursuste õpetamine ka filosoofiliste tekstide lugemisoskuse arendamist, 

filosoofilise mõtlemise eripära tundmaõppimist ja arutelu läbiviimist klassis. Seda kõike on 

keeruline saavutada, aeg paneb piirid. 

 

Üks võimalik lahendus: õppetöö käigus peaks ideaalis tekkima nn tulipunkt, kuhu probleemid 

ja ajalugu koonduvad: 

 ajastu mõtlemist kujundav kontekst, sh ajastu poolt tingitud eeldused mõtlemises ; 

 mõtleja (koolkonna) positsioon oma ajas; 

 filosoofiline probleem; 



 probleemiga seotud filosoofiline terminoloogia; 

 probleemi aktualiseerimine õpilase kaasajas; 

 lahendus- ja tõlgenduskatsed õpitud tehnikate abil 

Kui õpilast huvitab konkreetne filosoof(kellele tunnis pole aega pühendada) , siis saab viidata 

kirjandusele, mida ta  lisaks lugeda võib. 

 

Õppe-ja kasvatuseesmärgid 

 

Gümnaasiumi filosoofia kursusega taotletakse, et õpilane: 

1) oskab kriitiliselt mõelda ning selgitada tolerantsuse vajalikkust liberaalses demokraatias; 

2) on suuteline integreerima oma humanitaar-ja loodusteaduste alaseid teadmisi; 

3) oskab keerulisi tekste mõista ja lugeda, näeb tekstide erinevaid tõlgendamisvõimalusi; 

4) arendab oma teoreetilise arutlemise oskust ja analüüsivõimet; 

5) kujundab oma maailmapilti, teadvustab oma väärtusi ja tegutsemisprintsiipe. 

 

Õpitulemused 

Kursuse läbimise järel õpilane: 

1) Iseloomustab filosoofia ainevaldkonda ja filosoofilist käsitlusviisi eristades seda teaduste jt 

eluvaldkondade omast; 

2) Eristab filosoofia valdkondi ja arutleb neile omaste küsimusepüstituste eripärade üle; 

3) Iseloomustab filosoofia ajaloo perioode mõningate neile omaste käsitluste, mõistete ja 

autorite kaudu; 

4) Koostab iseseisvalt lihtsamaid väiteid, definitsioone ja argumente ning mõtestab neid 

kriitilise mõtlemise vahenditega; 

5) Loeb  ja oskab analüüsida lihtsamat filosoofilist teksti ja koostab juhendamisel lihtsama 

filosoofilise essee; 

6) Arutleb lihtsamate teadmisviise, väärtusi ning ühiskonda ja keskkonda puudutavate 

filosoofiliste küsimuste üle, eristades filosoofilist arutelu tavaarutelust; 

7) Väärtustab filosoofilist arutlust ja selle tulemusi, kuid annab endale aru tulemuste 

suhtelisusest, st nende seotusest eri käsitlusviiside ning aluseeldustega. 

 

 



Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus saab rühmatööks ja ümarlauavestluseks mööblit 

ümber paigutada. 

 

Kool korraldab arvutit ning internetiühendust vajavate tööde tegemise klassis, kus on 

vähemalt üks arvuti kahe õpilase kohta. 

Kool võimaldab ainekava eesmärke toetavaid demonstratsioonivahendeid (sh DVDsid, 

CDsid; pilte, filme, videoid, temaatilist lisakirjandust populaarteadusliku ja ilukirjandusena). 

Kool võimaldab korraldada õppekäike väljaspool klassiruumi. 

 

Hindamine  

 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise 

täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. 

Filosoofias hinnatakse filosoofilise arutluse mõistmist ja selle koostamist, filosoofilise 

mõtlemise viiside rakendamist, oluliste filosoofia mõistete selgitamist ja kontekstis 

kasutamist.  

Ühe hindamisvormina kasutatakse essee koostamist. Essee puhul hinnatakse eelkõige 

arutlusoskust; kirjanduslikku meisterlikkust ja originaalsust tunnustatakse teisejärgulisena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURSUS   Sissejuhatus filosoofiasse 

 

Õppekorraldus 

ainemaht: 35 tundi 

Õppesisu 

 Sissejuhatus teemasse Mis on filosoofia?  

 Filosoofiline mõtlemine. Mõtlemise dünaamika. Stiil ja tekst. 

 Filosoofia struktuur ja põhimõisted.  

 Filosoofia ja religioon. 

 Filosoofia ja kirjandus.  

 Metafüüsika. 

 Argumenteerimisoskus ja loogika kui mõtlemise kunst. Õige mõtlemise põhireeglid, 

mõiste, otsustus, lausearvutus. 

 Antiikfilosoofia. Filosoofia kuldajastu: Sokrates, Platon. 

 Filosoofia ja teoloogia, usk ja mõistus. 

 Uusaja filosoofia. Olemisõpetus ja tunnetusteooria. Mis on teadmine? Tõde. 

 Keha ja vaim. Kahtlus. Mis on teadus? Teaduse meetodid. 

 Väärtused. Mis on väärtused? 

 Sotsiaal-ja poliitikafilosoofia. Vabadused ja õigused. Riik, valitsemine. 

 Kaasaja probleemid eetikas. Essee. 
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