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Õppe-eesmärgid: 

Gümnaasiumi valikaine õpetusega 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 viise;  

3) mõtestab oma kogemusest lähtudes teaduse ja teadmisviiside ning üldinimlike ja 
ühiskondlike väärtustega seotud filosoofilisi küsimusi;  

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

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

Õppesisu: 

Värska Gümnaasiumi ainekava                     GÜMNAASIUM   
   

  Filosoofia 

Teema Õppesisu. Mõisted 

Filosoofia mõiste 

Antiikfilosoofia 

Filosoofia ja kirjandus 

Filosoofia ja ajalugu 

Pytagoras, Herakleitos. Sofistid. Sokrates. Herakleitos 

Sokratese- eelsed filosoofid. 

Platon. Metafüüsika. Kreeka mütoloogia, kunst, religioon; 

Filosoofia küsimärgistav jõud Thales. Platon. Koopamüüt. Idee. Akadeemia 



 

 

Filosoofia ja religioon. Essee Platoni õpetus inimesest  ja hingest. Õpetus ideaalsest riigist 

Aristoteles. Teaduste klassifikatsioon.  Mis on tõde? Teadmine. 
Piibel. Keskaja inimese maailmapilt. Patristika. Renessansiaja 
inimese maailmapilt 

Filosoofia keeleline  jõud Fr Nietzsche filosoofia. Wittgenstein 

Filosoofia põhjendav jõud. 
Uusaja filosoofia 

Mis on põhjus? Filosoofia algab imestusest. J. S. Mill 

Filosoofia kujutlusjõud Utoopia. Platoni ideaalriik. Indiviid. Leibniz  

Ühe teose probleemid ja 

filosoofilised küsimused, 

argumenteerimine 

Bulgakov „Meister ja Margarita“, Mikita „Lingvistiline mets“, 

Camu „Võõras“, Õnnepalu „Valede kataloog aed. Inglise aed“ A. N. 

Wilson ”Kuninganna Victoria” 

Kujutlusjõud Üldine arvamus (nominalismist, platonismist ja teistest abstraktsetest 

asjadest). Kujuta ette mõistusesajandit. Valgustusfilosoofia. 

Sotsiaalne vabadus ja võrdsus  

Sotsiaalne vabadus ja võrdsus J. S. Mill indiviidi sotsiaalsest vabadusest 

Moraalselt õige käitumine Utilitarism. J-J. Rousseau. Tagasi loodusesse. 

J Lock. Empiirik. Inimesed ei pea teadma mitte kõike, vaid ainult 

seda, mis on tähtis praktilise elu jaoks. 

Filosoofia ühendav jõud 

 

Spinoza filosoofia. Ürgalge. I. Kant. Maailm iseeneses, maailm meie 
jaoks. 

Kanti tunnetusteooria põhimõisted. Isikliku elu mõtestatuse 
probleem 

Filosoofia tähendustloov jõud 

 

 A. Schopenhauer. Kierkegaard’i isiklik tõde  

"Mõtestatud Eesti - ühiseid väärtusi hoides. Esseekogumik"  

Eetika rakenduslikke probleeme Abordiprobleem, eutanaasia probleem jne 


