
 
Valiõppeaine „Filosoofia“ II kursus  
Kursuse lõpus õpilane:  
1)mõtestab  filosoofia  erinevaid  rolle  tänapäeva  maailmas,  lähtudes  omandatud  teadmistest filosoofia harudest, koolkondadest ja neile vastavatest 
rakendusaladest;  
2)iseloomustab  filosoofia  ajaloo  klassikasse  kuuluvaid  olulisemaid  käsitlusi  ning  mõiste-  ja ideeajaloolisi pöördepunkte;  
3)iseloomustab  filosoofia  ajaloo  perioode  mõningate  neile  omaste  käsitluste,  mõistete  ning autorite kaudu. 
 
 
Kuu Õpitulemus. õppesisu Kohustuslik 

hindamine (viis 
ja vahendid) 

Läbivad teemad, lõiming,  
üldpädevused 

September-
november 

Kursuse lõpus õpilane: 
1) mõtestab filosoofia erinevaid 
rolle tänapäeva maailmas, lähtudes 
omandatud teadmistest 
filosoofia harudest, koolkondadest 
ja neile vastavatest 
rakendusaladest; 
2) iseloomustab filosoofia ajaloo 
klassikasse kuuluvaid olulisemaid 
käsitlusi ning mõiste- ja 
ideeajaloolisi pöördepunkte; 
3) iseloomustab filosoofia ajaloo 
perioode mõningate n 
eile omaste käsitluste, mõistete 
ning autorite kaudu. 

I. „Tänapäeva filosoofilised 
küsimused“ (12 tundi) 
Filosoofia harud. Analüütiline ja 
kontinentaalne filosoofia. Filosoofia 
rakendused teaduses jm 
eluvaldkondades. Filosoofia 
tänapäeval. 
Mõisteajalugu. Filosoofia ajaloo 
perioodidele iseloomulikud 
mõistelised muutused, vastavad 
mõtteliinid ning neid esindavad 
filosoofid ja nende teooriad. 
Käsitletavate arutlusteemadega 
seonduvad olulised mõisted, 
mõtteliinid ning filosoofid koos oma 
iseloomulike väidetega. 
Käsitletavad mõtteliinid: 
1) tänapäevase teadmise ja teaduse 
mõistmise ajaloolised juured; 
2) tänapäeval olulisi teadusekäsitlusi; 
3) tänapäeval olulisi eetikateooriaid; 

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



4) tänapäeval olulisi inimesefilosoofia 
voole; 
5) tänapäeval olulisi 
ühiskonnafilosoofia ja keskkonna 
filosoofia alusseisukohti. 

Detsember-jaanuar Kursuse lõpus õpilane: 
1) rakendab mõningaid kriitilise 
mõtlemise ja filosoof 
ilise tõlgendamise võtteid 
filosoofilises 
arutluses; 
2) rakendab peamisi filosoofilise 
arutluse häid tavasi 
d seminaris osaledes, jõukohast 
allikteksti 
mõtestades ning esseed koostades. 
 

II. Filosoofiline mõtlemine.  
(8 tundi ) 
Formaliseerimine. Näide 
formaliseeritud keele ja selle 
kasutamise kohta. 
Tõlgendamine, hermeneutiline ring. 
Alliktekstide lugemine. Seminari 
pidamine. 

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

Veebruar-mai Kursuse lõpus õpilane: 
1) arutleb teadmisviiside ja 
teaduslikkuse filosoofiliste 
küsimuste üle, lähtudes 
elementaarsest 
tunnetus- ja teadusteooria 
oskussõnavarast ning oma 
enda kogemusest; 
2) arutleb väärtuste ja nende 
toimimise filosoofiliste 
küsimuste üle, lähtudes 
elementaarsest väärtusõpetuse 
oskussõnavarast ning omaenda 
kogemusest; 
3) arutleb ühiskonda ja keskkonda 

III.Arutelu filosoofia küsimustest. 
(15 tundi) 
Teadmisviisid. Tõeteooriad (vastavus- 
ja kooskõlateooria, pragmatistlik 
teooria, tõeminimalism ehk 
liiasusteooria). Teaduslik meetod. 
Teadusliku teadmise areng (hüpotees, 
eksperiment, teooria). Teadus 
ja tehnoloogia, inseneriteadused. 
Induktsioon ja deduktsioon. 
Teadusharud ning nende tunnetamise 
viisid. Humanitaar-, sotsiaal- ja 
reaalteadus. Pseudoteadus. 
Subjektiivsus, intersubjektiivsus ning 
objektiivsus. Fakt ja arvamus. 

 Üldpädevused 
Kultuuri- ja väärtuspädevus. 
Enesemääratluspädevus. 
Õpipädevus. 
Suhtluspädevus. 
 
Lõiming: 
Keel ja kirjandus, sh 
võõrkeeled. 
Kunstiained. 
Loodusained. 
Tehnoloogia. 
Matemaatika 
 
Läbivad teemad: 



käsitlevate filosoofiliste küsimuste 
üle, lähtudes elementaarsest 
ühiskonna- ja keskkonnafilosoofia 
oskussõnavarast ning omaenda 
kogemusest; 
4) teadvustab enda aktiivselt 
mõtlevat rolli elu- ja 
teadusvaldkondade, 
väärtusküsimuste ning ühiskonna 
ja keskkonna küsimuste 
mõtestamisel ning arutleb selle 
mõtestamise filosoofilise iseloomu 
üle. 

Väärtused. Eetikateooriad (lähtudes 
kohusest, tagajärjest ja voorusest). 
Normatiivsus ja deskriptiivsus 
(metaeetika, normatiivne eetika). 
Kasu ja kohustus. Pluralism ja 
sallivus. Vahendväärtused ja 
iseväärtused. Väärtusrelativism ja -
absolutism. Väärtusotsustuste loomus 
ning inimesekäsitlus. Hüve ja 
nauding. Ühiskond ja keskkond. 
Filosoofilised ühiskonnateoor 
iad. Vabaduse määratlused. Holism 
ning individualism. Areng ja 
keskkond. Keskkonnafilosoof 
ia. Antropotsentrism ning 
moraalikommuniteedi 
küsimus. Anarhism ja utoopia. 

Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine. 
Keskkond ja jätkusuutlik 
areng. 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus. 
Kultuuriline identiteet. 
Teabekeskkond. 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Tervis ja ohutus. 
Väärtused ja kõlblus 

 

 


