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Filosoofiaolümpiaad  2005 

 

Olümpiaadil võivad osaleda kõigi põhikoolide ja gümnaasiumide ning 

kutseõppeasutuste õpilased, kes on sündinud 1982. aastal või hiljem. 

 

Olümpiaadi korraldus  

Olümpiaad koosneb kahest voorust. Eelvooruks on filosoofiline essee, mis tuleb saata 

korraldajatele hiljemalt 1. märtsiks. Lõppvooru pääsevad kümme paremat õpilast. 

Lõppvoor toimub 1-4. aprillil Tartus. Lõppvooru kolmele paremale on diplomid ja 

temaatilised auhinnad. Kaks paremat osalevad  19.-23. mail 2005 rahvusvahelisel 

olümpiaadil Poolas.  

 

Eelvoor 

Olümpiaadil osalemiseks tuleb kirjutada filosoofiline essee mahuga 1000–1500 sõna. 

Essee teemad.  

1. ”Mõistlikkus (phronesis) on nagu valitseja tarkuse majas” – Aristoteles. Kas ja 

kuidas saab mõistlikkus aidata meil orienteeruda moodsas maailmas? (Teemat 

avades üritage aktualiseerida Aristotelese mõtet tänapäeva kontekstis, samas pange 

aga tähele, mis funktsiooni mõistlikkus Aristotelesel täidab erinevalt nt. teoreetilisest 

teadmisest (episteme). Vt. Aristoteles, Nikomachose eetika, I, 

VI, VII ja X raamat, 
http://www.ut.ee/klassik/aristoteles/nikomachos/index.html) 
 

2. “Tõene on ainult abinõu meie mõtteviisis”- William James. Kas on lubatud 

faktide varjamine või võltsimine ühiskondliku kasu nimel? (Teema puhul võtke 

vaatluse alla pragmatismi tõeteooria argumendid ning võimalikud järeldused. Kas me 

peaksime nt. varjama avalikkuse eest paanikat põhjustada võivat informatsiooni? Kes 

on pädev otsustama, mis on ühiskonnale kasulik? Kas saame üldse enam rääkida 

faktidest? Vt. James, W. Pragmatismi tõekontseptsioon. – Akadeemia 8/1997, 

http://my.tele2.ee/indrme/james.rtf). 

 

3. „Vaim ja aju on identsed” – J.J.C. Smart. Kas teaduse ajastul on veel mõtet 

rääkida  vaimust? (Teema eeldab isikliku seisukoha avamist vaimu küsimuses ning 

suhestumist moodsate materialistlike vaimufilosoofia suundadega. Vt. Ryle, G. 
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Descartesi müüt. – Akadeemia, 8/1996, http://my.tele2.ee/indrme/ryledesc.doc; 

Nagel, T. Mis tunne on olla nahkhiir? // Akadeemia. — Tartu: Perioodika, 1996. — 

Nr. 10. — Lk. 2090-2108; Rorty, Richard, Teadvus, intentsionaalsus ja 

vaimufilosoofia / / samas, Lk. 1447-1456; Dennett, D. Intervjuu. // Vikerkaar — 

Tallinn: Perioodika, 1997. — Nr. 3. — Lk. 61-69; Laasberg, M. Daniel Dennetti 

"äraseletatud teadvus". — samas, lk. 70-79; Mölder, B. Episteemiline autoriteetsus 

oma vaimuseisundite suhtes. // Akadeemia, 1996. Nr. 10, lk. 2060-89). 

 

Esseele lisada kindlasti isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, isiklikud 

kontaktandmed: telefon, e-post). Essee saata ajavahemikul 1.01-1.03 2005 e-aadressil 

leoluks@hot.ee, sealt saadetakse esseed anonüümselt edasi žüriile. Žürii koosseis: 

Arne Rannikmäe — Filosoofia ainenõukogu esimees, akadeemia Nord filosoofia 

õppejõud (žürii esimees). 

Aare Ristikivi — Tartu Kutsehariduskeskuse ja Miina Härma Gümnaasiumi 

filosoofiaõpetaja.  

Indrek Meos — TTÜ filosoofiaõppejõud, paljude filosoofiaõpikute autor. 

Roomet Jakapi — TTÜ ja TÜ filosoofiaõppejõud. 

Vivian Bohl — TÜ filosoofiamagistrant.  

Hindamisel lähtutakse kolmest kriteeriumist: selgus (sh korrektne keelekasutus), sisu 

ja kriitiline mõtlemine. Just viimane on filosoofilise essee puhul eriti tähtis – hoiduge 

pelgalt refereerivast lähenemisest! 

Hinnatakse, kas 

1) tekst jääb teema raamesse, teema on õigesti ja ammendavalt mõistetud; 

2) teema avamiseks kasutatakse sobivat lähenemist, asjakohast kirjandust; 

3) analüüs/interpretatsioon tekstis on piisav; 

4) teema lahendatakse veenvate argumentide abil, mis on hästi organiseeritud ja 

selged; 

5) järeldused on tekstis selgelt eristatavad; 

6) essee on vormistatud nõuetekohaselt (pikkus, pealkiri jms); 

7) kuivõrd avaldub isiklik huvi ja haaratus, mõistmise sügavus, avastuslikkus ja vaist. 

 Vene õppekeelega koolide õpilased võivad kirjutada eelvooru essee vene 

keeles, eeldusel, et nad suudavad lõppvoorus eesti keeles väidelda.  



 3 /3 

 

Lõppvoor 

Lõppvoor toimub 1-4. aprillini Tartus. 1-2. aprillil toimuvad Tartu Ülikooli 

õppejõudude juhtimisel loengud ja seminarid valmistamaks tulevasi võitjaid ette 

rahvusvaheliseks olümpiaadiks.  

3. aprillil toimuvad lõppvooru 1. ja 2. ülesanne.  

1. ülesanne on 4-tunnine võõrkeelne essee (lubatud on inglise, saksa ja prantsuse keel, 

samasugune ülesanne on ka rahvusvahelisel olümpiaadil).  

2. ülesanne on test loogikast. Kontrollitakse järelduste tegemiste ning väidete 

ekvivalentsuse (samasuse) kindlakstegemist. (vt. Meos , I, Loogika. Argumentatsioon. 

Mõtlemiskultuur, Tallinn 2003; või Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine, 

Tallinn 1996; või Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu 1999). 

Loogikasümbolite valdamist ei nõuta.     [vt. juhendi lisa] 

4. aprillil toimuvad suulised ülesanded (ülesanded 3 ja 4).  

3. ülesanne on oma eelvooru essees esitatud seisukohtade avalik kaitsmine. Õpilane  

esitab oma põhiseisukohad teesidena, vastab žürii ja teiste õpilaste  

küsimustele. 

4. ülesandeks on paarikaupa väitlemine ühe klassikalise filosoofiaprobleemi üle. 

Eeldatakse, et lõppvoorus osaleja tunneb I. Meose õpikus “Filosoofia 

põhiprobleemid” esitatud probleeme, probleemid valitakse nende hulgast (iga paar 

saab loosiga erineva probleemi, kui õpilaste isiklikud seisukohad antud probleemis 

kattuvad, otsustatakse loosiga ka see, kes millist seisukohta esindab — nt. 

tahtevabaduse poolt või vastu).  

Hindamine: 1. ülesande eest on võimalik saada 30 punkti, ülejäänute eest a 10 punkti.  

Võrdsete punktide korral otsustab 1. ülesande kõrgem hinne. 

 

 

 

Täiendav info  

leoluks@hot.ee 


