
Filosoofiaolümpiaadi juhend 2007/08. õ.-a. 

Olümpiaadil võivad osaleda kõigi põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste õpilased, 
kes on sündinud 1985. 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 3.-6. aprillil 
Tartus. Lõppvooru kolmele paremale on diplomid ja temaatilised auhinnad. Kaks paremat 
osalevad  mais 2008 rahvusvahelisel olümpiaadil Rumeenias. Viiele paremale rakenduvad 
rakenduvad Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli astumisel soodustingimused vastavalt ülikooli 
vastuvõtueeskirjadele. 

 
EELVOOR 

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

Essee teemad. 

1. Ma pole iial arvanud, et inimese vabadus seisneb selles, et ta võib teha, mida tahab, vaid pigem 
selles, et ta ei pruugi kunagi teha seda, mis talle ei meeldi. - Jean-Jacques Rousseau. 
 
Abistavat kirjandust:  
Berlin, I. Vabaduse kaks mõistet. — Berlin, I. Valik esseid, Tallinn, 1998. Lk. 29-122. 
Mill, J-S. Vabadusest. —Tallinn, 1996. 
Russell, B. Vabadus ühiskonnas. — Russell, B. Valik esseid, Tallinn 1994, Lk. 79-92. 
Arendt, H. Mis on vabadus? — Akadeemia, 3-4, 1991. 

2. Teooria, mida ei saa ümber lükata ühegi mõeldava sündmusega, on ebateaduslik. – Karl Popper.  
 
Abistavat kirjandust: 
Popper, K. Teadmised ilma autoriteedita – Akadeemia, 9, 1990, lk. 1840-1853.  
Chalmers, Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? - Ilmamaa, 1998. 
Lakatos, I. Teadus ja pseudoteadus. // Akadeemia, 2. 1991.- Lk. 258-268. 
Hoyningen-Huene, P. Teaduse süstemaatilisus - Akadeemia, 2, 2002 - Lk. 369-377. 

 
3. Nagu mesilane imeb lillest nektarit, kahjustamata õie värvust ja lõhna, ning lendab seejärel ära, 
nõnda kõndigu ka tark läbi külade. -"DHAMMAPADA" 
 
Abistavat kirjandust: 
Dhammapada - Loomingu raamatukogu, 1977, 24; uustrükk Tartu Ülikooli orientalistikakeskus : 
Budismi Instituut, 2005. 
Tsongkapa, Budismi peamised õpetused. Tallinn : H.P.B. Loož, 2007 
XIV dalai-laama "Kuidas anda elule mõte" Tallinn: Tänapäev, 2005 
Tema Pühadus dalai-laama. "Iidne tarkus, moodne maailm. Uue aastatuhande eetika" Tartu: 
Elmatar, 1999. 



 
Esseele lisada kindlasti isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, isiklikud kontaktandmed: 
telefon, e-post). Essee saata hiljemalt 1.märtsiks 2008 e-aadressil leoluks@hot.ee, sealt saadetakse 
esseed anonüümselt edasi žüriile. 

 
Žürii koosseis: 

Indrek Meos — TTÜ filosoofiaõppejõud, paljude filosoofiaõpikute autor (žürii esimees). 
Aare Ristikivi — Tartu Miina Härma Gümnaasiumi filosoofiaõpetaja.  
Marek Volt —  TÜ filosoofiaõppejõud. 
Toomas Jürgenstein — Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi filosoofiaõpetaja. 
Gennadi Noa — Kuressaare Gümnaasiumi filosoofiaõpetaja. 

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. 

 
LÕPPVOOR 

Lõppvoor toimub 3.-6. aprillil Tartus. 

3.-4. aprillil toimuvad Tartu Ülikooli õppejõudude juhtimisel loengud ja seminarid valmistamaks 
tulevasi võitjaid ette rahvusvaheliseks olümpiaadiks.  
 
5. 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 järeldamise ning väidete  
ekvivalentsuse (samasuse) kindlakstegemise oskust. 
 (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] 
 
6. aprillil toimub suuline ülesanne (ülesanne 3), milleks 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 
probleemi, kui õpilaste isiklikud seisukohad antud probleemis kattuvad, otsustatakse loosiga ka see, 
kes millist seisukohta esindab — nt.tahtevabaduse poolt või vastu). 

mailto:leoluks@hot.ee


 
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 
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