
 

Valiõppeaine „Filosoofia“ I kursus  
 
Kursuse lõpus õpilane:   

1)iseloomustab  filosoofia  ainevaldkonda  ja  filosoofilist  käsitlusviisi,  eristades  seda  teaduste  jt eluvaldkondade omast;   

2)eristab filosoofia valdkondi ja arutleb neile omaste küsimuste üle;  

3)iseloomustab filosoofia ajaloo perioode mõningate neile omaste käsitluste, mõistete ja autorite kaudu. 

Kuu  Õpitulemus. õppesisu Kohustuslik 
hindamine (viis 
ja vahendid) 

Läbivad teemad, lõiming,  
üldpädevused 

September-
november 

Kursuse lõpus õpilane: 
1) iseloomustab filosoofia 
ainevaldkonda ja filosoofil 
ist käsitlusviisi, eristades seda 
teaduste jt 
eluvaldkondade omast; 
2) eristab filosoofia valdkondi ja 
arutleb neile omaste küsimuste üle; 
3) iseloomustab filosoofia ajaloo 
perioode mõningate n 
eile omaste käsitluste, mõistete ja 
autorite kaudu. 
 

I. „Sissejuhatus filosoofilisse 
mõtlemisse“ (9 tundi) 
 
Filosoofia valdkonnad. Filosoofilised 
küsimused ja 
nende eripära. Filosoofia ajaloo 
periodiseering. 
Perioodidele iseloomulikud 
filosoofilised küsimused 
ja valdkonnad ning neid küsimusi 
esitavad ja valdkondi käsitlevad 
(näidis)filosoofid. 
Filosoofilise mõtlemise algus ja selle 
tähendus. Mõtlemise ja filosoofia roll 
inimelus, kultuuris ning ajaloos. 
Filosoofia ning teadus, religioon, 
kirjandus ja elu. 
Filosoofilise mõtlemise ja 

 Üldpädevused 
Kultuuri- ja väärtuspädevus. 
Enesemääratluspädevus. 
Õpipädevus. 
Suhtluspädevus. 
 
Lõiming: 
Keel ja kirjandus, sh 
võõrkeeled. 
 
Läbivad teemad: 
Väärtused ja kõlblus 



käsitletavate arutlustee 
madega seonduvad olulised mõisted, 
mõtteliinid ning filosoofid koos oma 
iseloomulike väidetega. 
Käsitletavad mõtteliinid: 
1)antiikfilosoofia ja filosoofilise 
mõtlemise kujunemine; 
2)keskaja filosoofia ja mõtlemise 
rakendamine usu teenistusse; 
3)uusaja filosoofia ning 
eksperimentaalse loodusteaduse sünd; 
4)uusaja filosoofia ja 
indiviidi/subjekti esilekerkimine; 
5)uusaja filosoofia ning 
valgustusmõtlemine. 

November-märts Kursuse lõpus õpilane: 
1)tunneb mõningaid tähtsamaid 
arutlus- ja tõlgenduste 
hnilisi termineid ning märkab 
nende rakendamise kohti 
filosoofilises arutluses; 
2)tunneb filosoofilise arutluse häid 
tavasid ning märkab nende 
rakendamise kohti lugemises, 
kõnelemises, väitluses ja 
kirjutamises; 
3)sõnastab korrektseid filosoofilisi 
küsimusi ning arutleb vastuste üle, 
jäädes filosoofilisele 
arutlustasandile ja järgides 
argumentatsioonireegleid; 
4)loeb filosoofilist teksti ning 
koostab juhendamisel 

II. Filosoofiline mõtlemine. (17 
tundi) 
Keel. Teaduskeel, loomulik keel, 
filosoofia keel. 
Lause, otsustus, väide ja argument. 
Mõiste ja definitsioon. Eeldused ning 
varjatud eeldused. 
Järeldamine, korrektsus ja tõesus. 
Argumendi kehtivus. Tõlgendus ja 
kontekst. Põhjendus ja seletus. 
Kooskõla ning vasturääkivus. 
Tähendus ja tõde. 
Küsimus, filosoofiline küsimus ning 
küsimuste korrektsus. 
Argumentatsioon ja retoorika. 
Filosoofilisearutelu head tavad. 
Mõtlemine ja väljendamine. Essee 
kirjutamine. 

 Üldpädevused 
Kultuuri- ja väärtuspädevus. 
Enesemääratluspädevus. 
Õpipädevus. 
Suhtluspädevus. 
 
Lõiming: 
Keel ja kirjandus, sh 
võõrkeeled. 
 
Läbivad teemad: 
Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine. 
Väärtused ja kõlblus 



lihtsama filosoofilise essee. 
Aprill-mai Kursuse lõpus õpilane: 

1)arutleb teadmisviiside, väärtuste 
ning ühiskonna ja 
keskkonna lihtsamate filosoofiliste 
küsimuste üle, eristades 
filosoofilist arutelu tavaarutelust; 
2)väärtustab filosoofilist arutlust ja 
selle tulemusi 
, kuid annab endale aru tulemuste 
suhtelisusest, 
st nende seotusest eri 
käsitlusviiside ning aluseel 
dustega. 
 

III.Arutlusteemad filosoofilistest 
küsimustest. (9 tundi) 
Teadmisviisid. Teadmise olemus, 
tunnetusteooria. Teadmise ja 
tunnetusviiside ning võimete eristus. 
Teadmise seos uskumuse ja 
õigustusega. Seosed õppeainete ja 
eluvaldkondadega. 
Väärtused ja normatiivsed süsteemid 
(moraal, religioon, õigus). Väärtuste 
olemus, aksioloogia. 
Väärtused ja tegutsemine. Väärtuse ja 
fakti erinevus. 
Väärtuste universaalsus ning 
suhtelisus. 
Ühiskond ja keskkond. Õigluse 
olemus. Ühiskonnafilosoofia, 
poliitikafilosoofia ning 
keskkonnafilosoofia. 
Ühiskonna ja keskkonna seos. 
Ühiskonna ja elukeskkonna 
korraldamine. 

 Üldpädevused 
Kultuuri- ja väärtuspädevus. 
Enesemääratluspädevus. 
Õpipädevus. 
Suhtluspädevus. 
 
Lõiming: 
Keel ja kirjandus, sh 
võõrkeeled. 
 
Läbivad teemad: 
Väärtused ja kõlblus 

 

 


