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Õppeaine: Filosoofia - valikkursus 

Klass: 11. klass 

Tunde nädalas ja õppeaastas: 1 tundi nädalas, kokku 35 tundi  - 1 kursus 

Rakendumine: 1.sept. 2013; 1. september 2015 (täiendus 

üldpädevustes) 

Koostamise alus: Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 5; Vastseliina G 

õppekava 

 

 

AINEVALDKONNA  KIRJELDUS 

Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. Sotsiaal-ainete 

õppimine aitab kaasa erinevates õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ja tervikpildi kujunemisele 

ühiskonnast ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste alusel toimuvat arengut.  

Sotsiaalainete vahendusel kujuneb võime näha ühiskonna arengus põhjuslikke jm seoseid ning teha 

teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtudes ühiskonnas kehtivatest 

väärtustest ja moraalinormidest, ning toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ja 

isiksusena. Valdkonna üldeesmärk on toetada õpilaste kujunemist isiksusteks, kes:  

1) on omandanud adekvaatse enesehinnangu ning teadmised, oskused ja hoiakud, mis toetavad 

tervikliku, autonoomse ja terviseteadliku inimese kujunemist;  

2) on omandanud tervikliku arusaama ühiskonnas esinevatest nähtustest ja protsessidest ning nende 

seostest ja vastastikusest mõjust;  

3) mõistavad kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia tähtsust ning jätkusuutliku arengu vajalikkust, 

aktsepteerides erinevusi;  

4) hindavad üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 

sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste ja keskkonna vastu.  

Ainevaldkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks ennast teostavaks terviklikuks 

isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma tegevuses 

üldinimlikest väärtustest, kes näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning on omandanud oskuse ja 

valmiduse sekkuda ühiskonnaellu ning selles osaleda. Ainevaldkonna integratsioonitsentriteks on nii 

teemad, mõisted kui ka meetodid. Ajalooõpetuse eesmärk on kujundada õpilasi, kes on suutelised 

analüüsima ja mõistma maailma, milles nad elavad, ning tunnevad asjaolusid ja sündmusi, mis seda 

maailma on kujundanud. Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks 

vajalikke teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ja kultuuripärandist ning erinevatest 

väärtussüsteemidest. Aine vahendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima, kriitiliselt 
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hindama ja tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja 

seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. Inimeseõpetuse üldeesmärk 

on aidata kaasa õpilaste sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks 

kujundatakse õpilastesterviklikku isiksust, sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlik-kust ning 

üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, hoolivus, sallivus, vastutustunne ja õiglus. Lähtuvalt 

inimeseõpetuse üldeesmärgist keskendutakse gümnaasiumis sellele, et toetada iseseisva, ennast 

analüüsiva, endaga toimetuleva,teisi arvestava ja aktsepteeriva ning ennast ja teisi väärtustava inimese 

kujunemist seoses perekonnaõpetuse ja psühholoogia kursuses omandatavate teadmiste, oskuste ning 

hoiakutega.  

 

1. ÜLDALUSED 

 

Filosoofia on sotsiaalainete valikkursus. Esimene filosoofia kursus juhatab sisse filosoofilisse 

mõtlemisse, asetades rõhu filosoofilise mõtlemise tehnikate harjutamisele arutluses. Teine filosoofia 

kursus süvendab esimeses kursuses omandatud põhioskusi, pöörates tähelepanu teadmisviiside, 

väärtuste ning ühiskonna ja keskkonna filosoofilisele käsitlemisele. Esimese kursuse läbimine on teisel 

kursusel osalemise eeldus, sest eeldatakse filosoofilise mõtlemise põhioskuste valdamist.  

 

1.1. 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.  
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1.2. Filosoofiaõppe lühikirjeldus  

Filosoofiaõppe tuumaks on käsitleda arutlusteemasid filosoofilistest küsimustest filosoofilise  

mõtlemise vahenditega ning anda selle käigus ülevaade filosoofia ainevaldkonnast. Õppeaine on 

moodustatud kolmest peamisest käsitlusalast, mis moodustavad filosoofiaõppest ligikaudu  võrdsed 

osad.  

1) filosoofia ainevaldkond,  

2) filosoofiline mõtlemine  

3) arutlusteemad filosoofilistest küsimustest.  

Filosoofia ainevaldkonna raames käsitletakse filosoofia mõisteid, valdkondi, harusid, ajalugu ja rolli 

teaduste seas. Filosoofilise mõtlemise tehnikaid harjutatakse nende korrektse rakendamise kaudu 

suulises ja kirjalikus vormis. Arutlusteemad on filosoofilised küsimused teadmisviiside, väärtuste ning 

ühiskonna ja keskkonna kohta. Õppeaine aluseks on filosoofia akadeemilise uurimisvaldkonna 

tulemused, mida esitatakse lihtsustatud ja didaktiliselt otstarbekohasel kujul. Filosoofia õppeainega 

lõimitakse nii õppesisu kui ka õppetegevusi õppekava eri ainetest. 

1.2.1. Filosoofia ainevaldkond  

Ainevaldkonnale spetsiifiliste teemade käsitlemine pole õppeaine eesmärk omaette, vaid rõhk on 

kursuste arutlusteemade käsitlemise ettevalmistamisel ning filosoofia õppimiseks vajaliku  

üldintellektuaalse tausta omandamisel. Õpitakse äraelementaarsed mõisted ja käsitlusviisid, mida on 

vaja arutlusteemade filosoofiliste küsimuste arutamiseks ning mis on olulised  ainevaldkonna 

tähenduse mõistmiseks. Ainevaldkonnale spetsiifiliste teemade raames omandatakse ka elementaarsed 

teadmised filosoofia ajaloo perioodidest ja neid iseloomustavatest mõtteliinidest. Filosoofia ajaloo 

käsitlemine mõtteliinide kaudu tähendab keskendumist teatud perioodide iseloomulikele mõtetele, 

nende muutumisele ja rollile filosoofia ajaloos. Filosoofia ainevaldkonda käsitledes lõimitakse 

õppimist võrdlevalt teiste õppeainete lähenemisviisidega filosoofias puudutatavatele teemadele ning 

teadus- ja eluvaldkondadega üldiselt. Mõtteliinide õppimist lõimitakse oluliste faktidega teistele 

õppeainetele aluseks olevate teadusharude ajaloost ning ajaloo eri aspekte käsitlevate humanitaarsete 

õppeainetega.  

1.2.2. Filosoofiline mõtlemine   

Filosoofia eripära on arutluse kandev roll õppimise 

l. Seetõttu on filosoofilise mõtlemise suuline ja kirjalik harjutamine õppeaine olemuslik osa. 

Filosoofilist mõtlemist harjutatakse nii argumentatsiooni ja tõlgendamise tehnikate kui ka mõtlemise 
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heade tavade rakendamise kaudu. Filosoofilise mõtlemise tehnikate omandamiseks õpitakse kõige 

elementaarsemaid arutlustehnilisi termineid ja praktilisemaid võtteid nii loogika ja kriitilise mõtlemise 

kui ka filosoofilise hermeneutika vallast. Õppimise peamine viis on rakendada neid tehnikaid 

harjutustes, mis põhinevad arutlusteemade ja ainevaldkonna materjalidel. Eesmärk on rakendada 

tehnikaid korrektselt vabas filosoofilises arutelus ning töös filosoofilise tekstiga. Mõtlemise häid 

tavasid harjutatakse suulises ja kirjalikus arutluses. Head tavad väljenduvad asjakohases suhtumises 

filosoofilisse arutlusse, sh tõsises suhtumises argumentidesse ja  lugupidavas suhtumises nende 

esitajasse, lugeja ning kuulaja austamises, mõtete arusaadavas väljendamises ning arutelule ja 

kriitikale avatuses. Filosoofilise arutelu põhiviis on mõtestamine. Mõtestamisel püütakse avada millegi 

mõtet, argumenteerides lähtuvalt eri filosoofilistest eeldustest ja lähenemisviisidest. Arutluses 

filosoofiliste seisukohtade üle ei piirduta lihtsalt arvamuse avaldamisega, vaid alati arvatakse millegi 

alusel ning ollakse valmis arvamusi põhjendama. Mõtestamisel rakendatakse elementaarseid kriitilise 

mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise tehnikaid. Filosoofilise mõtlemise õppimist lõimitakse 

õppeainetega, mis arendavad suulist ja/või kirjalikku arutlus- ning väljendusoskust. Filosoofilisel 

mõtlemisel on olulisi ühisosi nii reaal- ja loodusainete arutlustehnikate kui ka humanitaarsete 

keeleainete üldise väljendusõpetusega.  

1.2.3. Arutlusteemad filosoofilistest küsimustest  

Õppeaine põhiosa moodustab ainekava arutlusteemade alla kuuluvate filosoofiliste küsimuste avamine 

filosoofilise mõtlemise vahenditega. Arutlusteemade aluseks on filosoofilised küsimused 

teadmisviiside, väärtuste ning ühiskonna ja keskkonna kohta. Arutlusteemade õpe koosneb 

teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas tutvutakse järkjärgult teemade käsitlemiseks 

vajalike mõistete ja käsitlusviisidega. Arutlusteemasid arutatakse filosoofilise mõtlemise vahendite 

abil ning see on praktilise suunitlusega. Konkreetseid arutlusküsimusi valides ning neid avades 

arvestatakse õpilase kogemust. Arutlusteemasid ja nendega seonduvaid ainevaldkonnale spetsiifilisi 

teemasid käsitletakse avaralt, vajaduse korral vaadeldakse filosoofilisi küsimusi külgnevatest 

valdkondadest. Teadmised filosoofia ajaloo mõtteliinide kohta lõimitakse kursuste arutlusteemadega, 

filosoofilisi küsimusi käsitletakse nende omavahelises seoses ja filosoofia ainevaldkonna raamistikus. 

Teadmisviise käsitledes lõimitakse õppimist teiste õppeainetega ja neile omaste teadmisviisidega ning 

õpilase üldise kogemusega teadmistest. Väärtusi käsitledes lõimitakse õppimist eetilisi küsimusi 

kätkevate õppeainetega ning õpilasi puudutavate eetiliste küsimustega. Ühiskonda ja keskkonda 

käsitledes lõimitakse õppimist eelkõige sotsiaal- ja loodusainetega ning lokaalselt oluliste küsimustega 

elukeskkonna kohta.  

1.3. Õpilase ja õpetaja rollid  

Kuna üks filosoofiaõppe olulisi eesmärke on arendada arutlusoskust ja iseseisvat mõtlemist, siis on 

oluline, et õpilane oleks tunnis valdavalt aktiivses rollis. Õpetaja on õpilastega sarnaselt uurivas, 
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küsivas või õppivas ning sealhulgas eksivas rollis, kuid on oma suuremate teadmiste ja arendatud 

oskustega nõu, hinnanguid ja sihte andev autoriteet. Õpilase ülesanne on õppida teadlikult rakendama 

filosoofilise mõtlemise tehnikaid. Õpilane väljendab ning selgitab oma isiklikke ja tunnis omandatud 

vaateid ning püüab olla seejuures filosoofiliselt korrektne ja järjekindel. Õpetaja tagasi sidestab 

õpilaste katsetusi jooksvalt ning annab soovitusi ja juhiseid edaspidiseks. Lisaks arutluste juhtimisele 

ning mõistete ja käsitlusviiside tutvustamisele on õpetaja ülesanne toetada õpilase identiteedi ja 

maailmavaate kujunemist. Seetõttu ei tohi õpetaja oma isiklike filosoofiliste vaadetega prevaleerida 

ning peab tutvustama ka neile vastanduvaid positsioone ning andma õpilastele võimaluse põhjendada 

ja välja kujundada oma isiklikku seisukohta.  

1.4. Gümnaasiumi õpitulemused filosoofiaõppes   

Gümnaasiumi lõpetaja:  

1) kirjeldab filosoofia ainevaldkonna ülesehitust ja olulisemaid mõisteid ning arutleb filosoofia rolli 

üle tänapäeva maailmas;  

2) iseloomustab mõningaid olulisemaid käsitlusi, mõisteid ja autoreid filosoofia ajaloost ning seostab 

neid filosoofia ajaloo perioodidega;  

3) rakendab mõningaid tähtsamaid kriitilise mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise tehnikaid 

filosoofilises arutluses;  

4) rakendab peamisi filosoofilise arutluse häid tavasid seminaris osaledes, jõukohast allikateksti 

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.  

1.5. Õppetegevus  

Õpieesmärkide ja õpitulemuste saavutamiseks on oluline:  
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1) filosoofilise materjali esitamine õppe-eesmärgil. Materjali esitatakse käsitluste ja mõistetega 

tutvumiseks. Peamine on filosoofilise materjali selgitamine näidete toomise ja tõlgendamise ning 

skeemide pakkumise tee 

l. Filosoofilise materjali alusel tõstatatakse edasiseks arutamiseks tõlgenduslikke ja sisulisi küsimusi. 

Materjali esitamisega koos tutvutakse video- jm lisamaterjalidega;  

2) iseseisev filosoofilise õppematerjali omandamine. Õpikuteksti lugedes tuuakse välja peamised 

filosoofilised väited ning püütakse neid mõtestada. Iseseisvalt õppides refereeritakse õppeteksti 

suuliselt või kirjalikult ning tehakse sellest kokkuvõtteid. Tõstatatakse küsimusi edasiseks 

arutamiseks;  

3) filosoofilise mõtlemise tehnikate harjutamine nii suuliselt kui ka kirjalikult. Tehnikate 

omandamiseks tutvutakse vajalike põhiterminite ning elementaarse teoreetilise taustaga. Tehnikaid 

harjutades rõhutatakse ja näitlikustatakse nende praktilist ning tunnetuslikku aspekti. 

Mõtlemistehnikate harjutamine kaasatakse filosoofiatunnis kõigisse tegevustesse, seades tunnis 

sellekohaseid eesmärke;  

4) filosoofiliste küsimuste arutamine, kasutades võimalikult mitmekesiseid arutlemist soodustavaid 

õppevorme, sh vestlust/klassiarutelu, rühmaarutelu, mosaiikrühmi, seminari, väitlust, lühikirjutisi ja 

ettekandeid. Arutlusele seatakse kindel eesmärk, arutelu juhi ülesanne on tagada arutluse 

eesmärgipärasuse säilimine. Arutluse all olevad filosoofilised küsimused suhestatakse õpilase 

kogemusega ning püütakse välja tuua nende tähendust. Tuuakse näiteid ja üldistatakse. Õpilastele 

antakse jooksvalt tagasisidet filosoofilise mõtlemise tehnikate ja arutluse heade tavade rakendamise 

kohta;  

5) töö filosoofilise allikatekstiga, mida loetakse kas iseseisvalt või valjusti ja ette ning selgitakse selle 

arutluskäiku. Allikatekstis sisalduvate väidete mõistmiseks liigendatakse ja markeeritakse see. 

Tuuakse välja ning eristatakse üksteisest tekstis sisalduvad eeldused, väited, põhjendused, näited ja 

vastuväited. Tekstis väidetu kohta püstitatakse filosoofilisi küsimusi ning arutatakse neid seminari vm 

vormis. Allikateksti tõlgendades arvestatakse teksti eripära ja ajaloolist konteksti ning püütakse avada 

teksti tähendust;  

6) essee koostamine, mis on järkjärguline protsess. Essee kirjutamiseks määratakse käsitletav teema 

ning püstitatakse esialgne küsimus. Seejärel töötatakse läbi vajalik allikmaterjal ning korrastatakse ja 

skematiseeritakse selle läbitöötamisel tekkinud mõtted. Koostatakse essee kava, mille alusel pannakse 

kirja esimene mustand. Mustandeid arvustatakse ning redigeeritakse, kuni ollakse valmis andma 

koostatavale esseele lõpliku kuju. Essee argumentatiivse iseloomu mõistmiseks kirjutatakse 

harjutuslikke miniesseid ning analüüsitakse iseloomulikke näiteesseid.  
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2. Valikkursuste kirjeldused  

I  VALIKKURSUS  „SISSEJUHATUS FILOSOOFILISSE MÕTLEMISSE“ 

 12. klass (35 tundi)  

 

Filosoofia on sotsiaalainete valikkursus. Esimene filosoofia kursus „Sissejuhatus filosoofilisse 

mõtlemisse” juhatab sisse filosoofilisse mõtlemisse, asetades rõhu filosoofilise mõtlemise tehnikate 

harjutamisele arutluses.  

 

1. teema. Filosoofia (9 tundi)  

Esimese kursuse ainevaldkonnaspetsiifilise osa eesmärk on anda elementaarne ülevaade filosoofia 

ainevaldkonnast ja sellele iseloomulikust käsitluslaadist. Ainevaldkonnale spetsiifiline osa moodustab 

kursuse mahust kuni neljandiku.  

 

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.  

 

Õppesisu  

Filosoofia valdkonnad; filosoofilised küsimused ja nende eripära; filosoofia ajaloo periodiseering; 

perioodidele iseloomulikud filosoofilised küsimused ja valdkonnad ning neid küsimusi püstitavad ja 

valdkondi käsitlevad (näidis)filosoofid. Filosoofilise mõtlemise algus ja selle tähendus; mõtlemise ja 

filosoofia roll inimelus, kultuuris ning ajaloos; filosoofia ja teadus, religioon, kirjandus, elu. 

Filosoofilise mõtlemise ja käsitletavate arutlusteemadega seonduvad olulised mõisted, mõtteliinid ning 

filosoofid koos oma iseloomulike väidetega.  
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Käsitletavad mõtteliinid:  

1) antiikfilosoofia ja filosoofilise mõtlemise kujunemine;  

2) keskaja filosoofia ja mõtlemise rakendamine usu teenistusse;  

3) uusaja filosoofia ja eksperimentaalse loodusteaduse sünd; 

4) uusaja filosoofia ja indiviidi/subjekti esilekerkimine;  

5) uusaja filosoofia ja valgustusmõtlemine.  

Mõtteliine võib esimese ja teise kursuse vahel ümber tõsta, kui seda on vaja, et õpet paremini 

korraldada. Mõtteliine võib mugandada seoses arutlusteemade valikuga.  

 

2. teema. Filosoofiline mõtlemine (17 tundi)  

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 lõpul õpilane:  

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

rakendamise kohti filosoofilises arutluses;  

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

mõtlemise vahenditega;  

3) tunneb filosoofilise arutluse häid tavasid ning märkab nende rakendamise kohti  

lugemiselkõnelemisel, väitluses ja kirjutamisel;  

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

arutlustasandile ja järgides argumentatsioonireegleid;  

5) loeb filosoofilist teksti ja koostab juhendamisel lihtsama filosoofilise essee.  
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Õppesisu  

Keel. Teaduskeel, loomulik keel, filosoofia keel. 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. Küsimus, 

filosoofiline küsimus ning küsimuste korrektsus; argumentatsioon ja retoorika; filosoofilise arutelu 

head tavad. Mõtlemine ja väljendamine; essee kirjutamine.  

 

3. teema. Arutlusteemad filosoofilistest küsimustest (9 tundi)  

Arutlusteemade eesmärk on eelkõige harjutada filosoofilist mõtlemist. Nende üksikasjalikum ja 

süsteemsem avamine võib jääda teise kursuse osaks. Soovi korral võib esimesel kursusel keskenduda 

põhjalikumalt ainult ühele arutlusteemale ning võtta selle jaoks osa õppesisu teisest kursusest. Sel 

juhul tuleb esialgu kõrvalejäetu teisel kursusel kompenseerida. Kursuse mahust moodustavad 

arutlusteemad kuni neljandiku.  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul 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 ja suhtelisus. Ühiskond ja keskkond. 

Õigluse olemus. Ühiskonnafilosoofia, poliitikafilosoofia, keskkonnafilosoofia. Ühiskonna ja 

keskkonna seos. Ühiskonna ja elukeskkonna korraldamine.  
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ÕPPETEGEVUS 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning rühmatööd), et 

toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning loovateks ja kriitiliselt 

mõtlevateks isiksusteks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud 

käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning 

õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, arvutiklass, ajalooliskultuuriline 

keskkond (muistised, ehitised) jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, vestlus, diskussioon, 

väitlus, seminar, projektõpe, loovülesande lahendamine (kirja ja kõne koostamine, teemantluuletus, 

ajaleht jne); skeemi, plaani, võrdleva tabeli,  praktilised ja uurimistööd; töölehe ja kontuurkaardi 

täitmine, arutluse ja temaatilise kava koostamine, arutluse kirjutamine; infootsing teabeallikatest ja 

infoanalüüs, referaadi ja ettekande koostamine, retsenseerimine ja esitlemine IKT vahendeid 

kasutades; allikaanalüüs (dokument, tekst, statistika, pilt, karikatuur jms) ja allika usaldusväärsuse 

hindamine, töö kaardiga; tegevuspõhine õpe (nt dramatiseering, esitluse ja temaatilise ekspositsiooni 

koostamine, õppekäigu ettevalmistamine ja korraldamine). 

 

PÄDEVUSED 

 

Kultuuri- ja väärtuspädevus kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate 

rõhuasetuste kaudu. Näiteks toetavad ajalugu suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja 

jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning juhinduda nendest oma tegutsemises, samuti lugupidavat 

suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse. Toetab väärtussüsteemide mõistmist, 



 

 

Vastseliina Gümnaasiumi ainekava                     GÜMNAASIUM Filosoofia 

1 2 .  k l a s s  
 

 11 

mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist ning oma valikute põhjendamist, enda heaolu kõrval ka 

teiste arvestamist. Oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele kujundab ühiskonnaõpetus.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja 

vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ja järgida 

ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; austada erinevate keskkondade, sh suhtluskeskkondade 

reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd 

teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute 

erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus 

nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end 

dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis 

Enesemääratluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Toetab õpilase 

eneseanalüüsivõime kujunemist; õpetab hindama oma nõrku ja tugevaid külgi, järgima terveid 

eluviise, lahendama iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes 

tekkivaid probleeme. Rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujunemist toetavad ka 

teised valdkonna õppeained.  

Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab 

suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja teavet, 

samuti oma õppimise planeerimist ning kuidas kasutada õpitut erinevates kontekstides ja probleeme 

lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad eneseanalüüsi oskuse ning 

suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist.  

Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Suutlikkust ennast 

selgelt ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista teabe- ja 

tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat 

stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt taotlevad kõik valdkonna õppeained.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevust – suutlikkust analüüsida erineval 

kujul esitatud statistilisi andmeid (graafikud, tabelid, diagrammid) ja teha nende põhjal järeldusi, 

kasutada matemaatilisi sümboleid ja meetodeid erinevate ülesannete lahendamisel, näiteks 

ajaarvamine ja ressursside planeerimine, ja tulemuse tõesuse kontrollimisel – toetavad õppetegevuse 

kaudu kõik valdkonna õppeained.  

Ettevõtlikkuspädevuse. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seadma eesmärke, 

genereerima ideid ja neid teostama; õpitakse initsiatiivikust ja vastutust, tegema koostööd eesmärkide 

teostamiseks; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele, võtma arukaid riske 

ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse valima sobivaid ja loovaid meetodeid, et teostada ideid, 
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mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ning ressursside adekvaatsele analüüsile ja tegevuse 

tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega.  

Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas 

ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leida ja säilitada 

digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses 

sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada 

probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates 

digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, 

isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid 

nagu igapäevaelus. 

 

LÕIMING 

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.  

Võõrkeeled – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma kultuuri ja teiste kultuuride 

erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu; suhtlemine 

mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.  

Matemaatika – 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.  

Loodusteaduslikud ained – 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.  

Tehnoloogilised ained– 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 
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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.  

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

kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus, 

rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus.  

Kehakultuur– 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, inim-

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

teabeotsingu ja -analüüsi oskustearendamine; 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 sellekasutamise 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.  

 

FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND 

1. Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus saab rühmatööks ja ümarlauavestluseks mööblit ümber 

paigutada  

2. Kool korraldab arvutit ning internetiühendust vajavate tööde tegemise klassis, kus on vähemalt üks 

arvuti kahe õpilase kohta.  

3. Kool võimaldab ainekava eesmärke toetavat temaatilist kirjandust.  
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HINDAMINE 

 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ja Vastseliina 

Gümnaasiumi hindamisjuhendist. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste 

hinnetega. Hinnatakse eelkõige neid spetsiifilisi oskusi, mille kujundamine on filosoofiaõpetuse 

peamisi eesmärke, st filosoofilise arutluse mõistmist ja selle koostamist, filosoofilise mõtlemise 

tehnikate rakendamist, oluliste filosoofia mõistete selgitamist ja kontekstis kasutamist. Sestap on 

hinnatavad ülesanded loovad ning kutsuvad iseseisvalt mõtlema, kuid peavad samas eeldama 

filosoofia mõistete ja mõtlemise võtete plaanipärast rakendamist. Filosoofias on pideva mõtlemise 

tehnikate tagasisidestamise vajaduse tõttu oluline kujundav hindamine. Kokkuvõttev hindamine on 

filosoofia õppes teisejärguline ja piisav ainult rahuldava taseme tuvastamiseks. Ühe hindamisvormina 

kasutatakse essee koostamist. Esseed koostatakse etapiviisil, liites omavahel kujundava ja kokkuvõtva 

hindamise võtteid. Essee puhul hinnatakse eelkõige arutlusoskust; kirjanduslikku meisterlikkust ja 

originaalsust tunnustatakse teisejärgulisena. Filosoofia esseede puhul nõutakse rangelt elementaarsete 

emakeele- ja kompositsioonireeglite järgimist.  
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