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Filosoofia ainekava gümnaasiumiastmes
Õppesisu ja õpitulemused gümnaasiumiastmes
Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpus õpilane:
1) kirjeldab filosoofia ainevaldkonna ülesehitust ja olulisemaid mõisteid ning arutleb filosoofia rolli üle
tänapäeva maailmas;
2) iseloomustab mõningaid tähtsamaid käsitlusi, mõisteid ja autoreid filosoofia ajaloost ning seostab
neid filosoofia ajaloo perioodidega;
3) rakendab mõningaid tähtsamaid kriitilise mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise viise
filosoofilises arutluses;
4) rakendab peamisi filosoofilise arutluse häid tavasid seminaris osaledes, jõukohast allikteksti
mõtestades ning esseed koostades;
5) arutleb teadmisviiside ja teaduslikkuse filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud
teadmistest ja omaenda kogemusest;
6) arutleb väärtuste ja nende toimimise filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud
teadmistest ja omaenda kogemusest;
7) arutleb ühiskonna ja keskkonna filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud teadmistest ja omaenda
kogemusest;
8) teadvustab oma iseseisva mõtlemise ja otsustamise võimet ning rakendab seda filosoofilisi küsimusi
arutades
Õppesisu jaotus klassiti ja tundide arv
Õppesisu
Filosoofia ainevaldkond
Filosoofiline mõtlemine
Arutlusteemad filosoofilistest küsimustes
Kokku

I kursus
11
17
7
35

II kursus
11
17
7
35
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I kursus „Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse“
Filosoofia ainevaldkond
Esimese kursuse ainevaldkonnaspetsiifilise teema eesmärk on anda esmane ülevaade filosoofia
ainevaldkonnast ja sellele iseloomulikust käsitluslaadist. Teema moodustab kursuse mahust kuni neljandiku.
Õpitulemused
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.
Õppesisu
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 käsitletavate arutlusteemadega 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.
Filosoofiline mõtlemine
Filosoofilise mõtlemise osa eesmärk on tutvuda filosoofiale iseloomuliku keelega, õppida tundma
vajalikku terminoloogiat ning harjutada selle kasutamist. Filosoofilist mõtlemist harjutatakse, kasutades
selleks kesksete arutlusteemade õppesisu. Filosoofiline mõtlemine moodustab kuni poole kursuse mahust.
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) tunneb mõningaid tähtsamaid arutlus- ja tõlgendustehnilisi 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 lihtsama filosoofilise essee.
Õppesisu
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. Filosoofilise
arutelu head tavad. Mõtlemine ja väljendamine. Essee kirjutamine.
Arutlusteemad filosoofilistest küsimustest
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Arutlusteemade eesmärk on eelkõige harjutada filosoofilist mõtlemist.
Õpitulemused
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 aluseeldustega.
Õppesisu
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.
II kursus „Tänapäeva filosoofilised küsimused“
Õpitulemused ja õppesisu
Filosoofia ainevaldkond
Teise kursuse ainevaldkonnaspetsiifilise teema eesmärk on tutvuda põhjalikumalt filosoofia ainevaldkonna
pakutava mõtlemise ajaloo käsitlusega ning mõtestada filosoofia eri rolle tänapäeva maailmas. See osa
moodustab kuni kolmandiku kursuse mahust.
Õpitulemused
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.
Õppesisu
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;
4) tänapäeval olulisi inimesefilosoofia voole;
5) tänapäeval olulisi ühiskonnafilosoofia ja keskkonnafilosoofia alusseisukohti.
Filosoofiline mõtlemine
Filosoofilise mõtlemise eesmärk teisel kursusel on süvendada esimesel kursusel omandatud
põhiteadmisi ja -oskusi ning tutvuda väidete formaliseerimise ja alliktekstide tõlgendamise
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põhitõdedega. See osa moodustab kuni neljandiku kursuse mahust.
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) rakendab mõningaid kriitilise mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise võtteid filosoofilises
arutluses;
2)
rakendab peamisi filosoofilise arutluse häid tavasid seminaris osaledes, jõukohast allikteksti
mõtestades ning esseed koostades.
Õppesisu
Formaliseerimine. Näide formaliseeritud keele ja selle kasutamise kohta.
Tõlgendamine, hermeneutiline ring.
Alliktekstide lugemine. Seminari pidamine.
Arutlusteemad filosoofia küsimustest
Teisel kursusel on arutlusteemade süstemaatiline käsitlemine juba omaette eesmärk ning seda tehakse,
toetudes esimesel kursusel omandatud filosoofilise mõtlemise viisidele. Arutlusteemasid käsitletakse
filosoofiliselt avaralt ning seoses filosoofiaajalooliste mõtteliinidega. Lähtuvalt kooli või klassi eripärast
võib arutlusteemade omavahelisi proportsioone muuta. Arutlusteemade käsitlemine moodustab kuni
poole kursuse mahust.
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1)
arutleb teadmisviiside ja teaduslikkuse filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes elementaarsest
tunnetus- ja teadusteooria oskussõnavarast ning omaenda kogemusest;
2)
arutleb väärtuste ja nende toimimise filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes elementaarsest
väärtusõpetuse oskussõnavarast ning omaenda kogemusest;
3) arutleb ühiskonda ja keskkonda 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.
Õppesisu
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.
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 ühiskonnateooriad. Vabaduse määratlused. Holism ning individualism.
Areng ja keskkond. Keskkonnafilosoofia. Antropotsentrism ning moraalikommuniteedi küsimus. Anarhism ja
utoopia.

