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 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 
Gümnaasiumi filosoofiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb ära filosoofilisi küsimusi, teab nende eri lahendusi ja mõistab filosoofia 

ainevaldkonna loomust; 

2) koostab korrektseid arutluskäike, mõtestab lahti teiste omi ning rakendab seejuures 

filosoofilise mõtlemise tehnikaid; 

3) mõtestab oma kogemusest lähtuvalt teaduse ja teadmisviiside ning isiklike ja 

ühiskondlike väärtustega seotud filosoofilisi küsimusi; 

4) iseloomustab filosoofia ajaloo perioode mõningate olulisemate käsitluste, mõistete ja 

autorite kaudu; 

5) mõtestab oma teadvat, tunnetavat ja väärtustavat külge õppeaines omandatu valguses. 

 

 

Õpitulemused. 

 
Kursuse lõpul 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) tunneb mõningaid olulisemaid arutlus- ja tõlgendustehnilisi termineid ning märkab nende 

rakendamise kohti filosoofilises arutluses; 

5) koostab iseseisvalt lihtsamaid väiteid, definitsioone ja argumente ning mõtestab neid 

kriitilise mõtlemise vahenditega; 

6) tunneb filosoofilise arutluse häid tavasid ning märkab nende rakendamise kohti lugemisel, 

kõnelemisel, väitluses ja kirjutamisel; 

7) sõnastab korrektseid filosoofilisi küsimusi ning arutleb vastuste üle, jäädes filosoofilisele 

arutlustasandile ja järgides argumentatsioonireegleid; 

8) loeb filosoofilist teksti ja koostab juhendamisel lihtsama filosoofilise essee. 

9) arutleb teadmisviiside, väärtuste ning ühiskonna ja keskkonna lihtsamate filosoofiliste 

küsimuste üle, eristades filosoofilist arutelu tavaarutelust; 

10) väärtustab filosoofilist arutlust ja selle tulemusi, kuid annab endale aru tulemuste 

suhtelisusest, st nende seotusest eri käsitlusviiside ning aluseeldustega. 

 

Õppesisu: 

 

I. Filosoofia ainevaldkond (12 t) 
1. Filosoofia valdkonnad; filosoofilised küsimused ja nende eripära.  

2. Filosoofia ajaloo periodiseering; perioodidele iseloomulikud filosoofilised küsimused ja 

valdkonnad ning neid küsimusi püstitava ja valdkondi käsitlevad (näidis)filosoofid. 

3. Filosoofilise mõtlemise algus ja selle tähendus; mõtlemise ja filosoofia roll inimelus, 

kultuuris ning ajaloos.  

4. Filosoofia ja teadus, religioon, kirjandus, elu. 

5. Antiikfilosoofia ja filosoofilise mõtlemise kujunemine. 

6. Keskaja filosoofia ja mõtlemise rakendamine usu teenistusse. 

7. Uusaja filosoofia ja eksperimentaalse loodusteaduse sünd. 

8. Uusaja filosoofia ja indiviidi/subjekti esilekerkimine. 

9. Uusaja filosoofia ja valgustusmõtlemine. 



 

II. Filosoofiline mõtlemine (13 t) 
1. Keel. Teaduskeel, loomulik keel, filosoofia keel. 

2. Lause, otsustus, väide ja argument; mõiste ja definitsioon; eeldused ja varjatud eeldused; 

järeldamine, korrektsus ja tõesus; argumendi kehtivus; tõlgendus ja kontekst; põhjendus 

ja seletus; kooskõla ja vasturääkivus; tähendus ja tõde. 

3. Küsimus, filosoofiline küsimus ning küsimuste korrektsus; argumentatsioon ja retoorika; 

filosoofilise arutelu head tavad.  

4. Mõtlemine ja väljendamine. 

5. Essee kirjutamine. 

 

III. Arutlusteemad filosoofilistest küsimustest (10 t) 
1. Teadmisviisid. Teadmise olemus, tunnetusteooria. Teadmise ja tunnetusviiside ning 

võimete eristus. Teadmise seos uskumuse ja õigustusega. Seosed õppeainete ja 

eluvaldkondadega. 

2. Väärtused ja normatiivsed süsteemid (moraal, religioon, õigus). Väärtuste olemus, 

aksioloogia.Väärtused ja tegutsemine. Väärtuse ja fakti erinevus. Väärtuste universaalsus 

ja suhtelisus. 

3. Ühiskond ja keskkond. Õigluse olemus. Ühiskonnafilosoofia, poliitikafilosoofia, 

keskkonnafilosoofia.Ühiskonna ja keskkonna seos.Ühiskonna ja elukeskkonna 

korraldamine. 

 

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega. 

 
Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu. 

Suhtluspädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka 

kirjalikult, lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili 

ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt, järgida õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad 

teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, 

tööde vormistamine ning autoriõiguse kaitse. 

Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma kultuuri ja teiste 

kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu; suhtlemine 

mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus. 

Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline 

kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); oskus 

probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid 

analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada 

ning väärtustada matemaatilist käsitlust kui analüüsimeetodit. 

Loodusteaduslik pädevus – geograafilise asendi ja looduskeskkonna mõju inimühiskonna 

arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna jätkusuutlikkus, 

säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamine, 

mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku, sh loodushoidliku eluviisi väärtustamine. 

Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja tootmise 

arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus 

hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; mõista tehnoloogia 

nüüdisaegseid arengutrende ning tehnoloogia ja teaduse omavahelisi seoseid; rakendada 

tänapäevaseid tehnoloogiaid tõhusalt ja eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna 

kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ning säästlikult, järgides seejuures 

ohutuse ja autoriõiguste kaitse nõudeid. 

Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja erinevate maailma rahvaste kultuuri teemade käsitlemine ja 

kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja 

eneseteostus, rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus. 



Kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku 

eluviisi osana erinevatel ajastutel, meditsiinisaavutuste rolli ühiskonna arengus; arendada sallivat 

suhtumist kaaslastesse ning järgida ausa koostöö põhimõtteid. 

 

Läbivad teemad. 

 
Lõiming läbivate teemadega realiseerub kõigis valdkonna õppeainetes nii eesmärkide, 

õpitulemuste kui ka õppesisu tasandil. 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” – inimeste erinevate tegevusalade areng 

eri ajajärkudel, majanduslikud protsessid ühiskonnas ning nende mõju inimtegevusele; elukestva 

õppe väärtustamine ning koostööoskuse kujundamine erinevate õpitegevuste, sh õppekäikude 

kaudu, mis toetavad kokkupuudet erinevate elukutsetega; töösuhteid käsitlevad õigusaktid. 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” – keskkonna kui terviku väärtustamine, 

inimtegevuse mõju keskkonna arengule ja keskkonnaprobleemide lahendamisele, inimkonna 

kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste 

vastastikuse seotuse mõistmine, inimtegevusega kaasnevad riskid; isiklike seisukohtade 

kujundamine keskkonnaküsimustes, sotsiaalse aktiivsuse olulisus. 

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” – demokraatliku ühiselu korraldamise 

väärtustamine, koostööoskus, algatusvõime toetamine ja vabatahtlikkusel põhineva tegutsemise 

väärtustamine; ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse roll ühiskonnas. 

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” – roll kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride 

vahendajana; kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsuse mõistmine; osalemine 

kultuuridevahelises kommunikatsioonis; sallivuse, oma kultuuri ja teiste kultuuride pärandi 

väärtustamine, diskrimineerimise taunimine; mineviku ja tänapäeva ühiskondade kultuurilise 

mitmekesisuse teadvustamine ning tunnustamine. 

Läbiv teema „Teabekeskkond” – oma teabevajaduste määramine ja sobiva teabe leidmine; 

kriitilise teabeotsingu ja -analüüsi oskuste arendamine; meedia toimimise ja mõju teadvustamine; 

avalikus ruumis (sh teabekeskkonnas) kehtivate reeglite tundmine ning autoriõiguste kaitse 

järgimine. 

Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” – tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja 

eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; tehnoloogiate 

toimimise ja arengusuundade tundmine erinevates eluvaldkondades; tehnoloogiliste, 

majanduslike, sotsiaalsete ning kultuuriliste uuenduste vastastikused mõjud; tehnoloogilise 

arengu positiivsed ja negatiivsed mõjud ning tehnoloogia arengu ja selle kasutamise eetilised 

küsimused; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine eluliste probleemide 

lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks. 

Läbiv teema „Tervis ja ohutus” – käitumisviiside ohutustaseme ning lühi- ja pikaajaliste 

tagajärgede analüüsimine tervise ja turvalisuse seisukohalt; alkoholi ja tubaka, keskkonna ja 

ühiskonna (sh eakaaslaste) mõju analüüsimine tervisele ning ohutusalaste otsuste langetamisele. 

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” – väärtuste ja kõlbeliste normide analüüsimine; erinevate 

väärtussüsteemide ning nende seoste tundmine ajaloolis-kultuurilises kontekstis, religiooni ja 

maailmavaatega seoses; isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste refleksioon; 

erinevate vaadete ja seisukohtade arvestamine oma tegevust planeerides; mitmekesisuse kui 

ühiskonna rikkuse ja arengu tingimuse väärtustamine. 
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