
Filosoofiaolümpiaadi juhend 2014/15. õppeaastaks 
 
Olümpiaadil võivad osaleda kõigi põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste 
õpilased, kes on sündinud 1992. aastal või hiljem. 

Olümpiaadi korraldus 
Olümpiaad toimub kahes voorus. Eelvoorus osalemiseks tuleb kirjutada filosoofiline essee, 
mis saata korraldajatele hiljemalt 23. veebruariks. Lõppvoor toimub 26–29. märtsil Tartus ja 
sinna pääsevad eelvooru esseede pingerea alusel viisteist parimat. Lõppvooru kolmele 
parimale on diplomid ja temaatilised auhinnad. Kümme parimat osalevad  14-17. mail 2015. 
rahvusvahelisel olümpiaadil Tartus. 

Eelvoor 
Olümpiaadil osalemiseks tuleb kirjutada filosoofiline essee mahuga 1000–1500 sõna. Essee 
teemade valik: 

1. Kes õpetaks inimesi surema, õpetaks neid ka elama. (Michel de Montaigne, Sellest, et 
filosofeerimine on surema õppimine). 

Soovituslik kirjandus: 

• Michel de Montaigne, Sellest, et filosofeerimine on surema õppimine. Rmt. Valik 
3: esseid maailmakirjandusest. Tallinn: Perioodika, 1988 

• Platon, Phaidon. Rmt. Platon, Teosed I. Tartu:Ilmamaa, 2003. 
• Jacques Derrida, Surma and. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2011 
• Argo Moor, Dialoog surmaga – seosed uskumuste, suhtumiste ja moraali vahel. 

Tartu: Elmatar, 2003 
 

2. Kui me vaatame enda ümber olevaid väliseid objekte ja kaalume põhjuslikkuse 
funktsioneerimist, siis ei leia me mitte kunagi mitte ühelgi konkreetsel juhul mingit 
jõudu või paratamatut seost; mitte mingit omadust, mis seoks tagajärje põhjusega ja 
tagaks eksimatult ühe tulenemise teisest. Kõik, mis me leiame, on see, et üks tegelikult, 
faktiliselt järgneb teisele... (David Hume, Traktaat inimloomusest). 

Soovituslik kirjandus: 

• Igor Narski, David Hume. Tallinn: Eesti Raamat, 1978 
• Donald Davidson, Põhjuslikud suhted. Raamatus: Donald Davidson, 

Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine. Tallinn: Varrak, 2012. 
• Bruno Mölder, E, sest C. Metafüüsilised vestlused põhjuslikkusest ja vaimust. 

Akadeemia, nr. 4, 2003. 
• Jüri Eintalu, Hume’i jultumus. Akadeemia, nr. 4, 2003. 

3. Ma ei nõustu teiega, kuid annaksin oma elu teie õiguse eest oma arvamust avaldada.  
(omistatud Voltairele). 
 

Soovituslik kirjandus: 

• Voltaire, Traktaat tolerantsusest. Tartu: Ilmamaa, 2013 



• John-Stuart Mill. Vabadusest. Tallinn: Vagabund, 1996. 

4. Kas suveräänse riigi sõjaline ründamine võib olla moraalselt õige? 
  

Soovituslik kirjandus: 

• Eero Loone, Sundimine võõrastes politeiades. – Studia Philosophica, III (39). 
Tartu, 1998.  

• Eero Loone, Interventsioonid, rahvuslus, suveräänsus. Raamatus: Konflikt. 
Konsensus. Moraal. Tartu Ülikoooli Kirjastus, 2000.  

• Helen Eenmaa, President George W. Bushi ennetava enesekaitse doktriin ja 
rahvusvaheline õigus. Raamatus: Eetika. Interdistsiplinaarsed lähenemised. Tartu 
Ülikooli eetikakeskus, 2006. 

 
Esseele lisada kindlasti isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, isiklikud 
kontaktandmed: telefon, e-post). Essee saata hiljemalt 23.02.2015 e-aadressil leoluks@hot.ee, 
sealt saadetakse esseed anonüümselt edasi žüriile. 
 
Žürii koosseis: 
 
Heidy Meriste — filosoofiamagister, TÜ eetikakeskuse referent (žürii esimees) 
Aive Pevkur — filosoofiadoktor, TTÜ teadur 
Toomas Jürgenstein — Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi filosoofiaõpetaja  
Märt Põder — TÜ filosoofiadoktorant 
Margus Vihalem — filosoofiadoktor, TLÜ filosoofiaõppejõud 
 
Hindamisel lähtutakse viiest kriteeriumist:  
1) Vastavus teemale. Kui hästi on autor mõistnud, milliste küsimuste käsitamine on teemast 
tulenevalt vajalik? Mil määral kasutab autor asjakohaseid materjale ning sobivaid näiteid. Kas 
esineb kõrvalekaldumisi teemast?  
2) Teema filosoofiline mõistmine. Mil määral näitab autor teadmisi asjakohastest 
filosoofiaprobleemidest? Kui hästi mõistab autor filosoofilisi argumente ja mõisteid?  
3) Argumentatsiooni veenmisjõud. Kui veenvalt ja teravalt areneb essees autori 
argumentatsioon? Kas autori positsioonid on selgelt väljendatud?  
4) Essee sisemine kooskõla. Kas autor arendab oma argumentatsiooni nii, et selle erinevad 
astmed on omavahel kooskõlas?  
5) Originaalsus. Kui originaalne on autori mõttekäik?  
 
Kui mitu õpilast koguvad võrdse arvu punkte, siis otsustab edasipääsu kõrgem skoor 
argumentatsiooni veenmisjõu kategoorias.  
 
Filosoofilise kirjutamise tehnikate kohta vt http://filosoofiakirjutamine.weebly.com/;  
Tiiu Hallap, Mõned mõtted filosoofiaessee kirjutamisest: 
http://www.taipla.ut.ee/essee/hallap.html 
 
Vene õppekeelega koolide õpilased võivad kirjutada eelvooru essee vene keeles, kuid tuleb 
silmas pidada, et lõppvoorus toimuvad koolitused ja 2-3 ülesande testid on eesti keeles.  
 

mailto:leoluks@hot.ee
http://filosoofiakirjutamine.weebly.com/
http://www.taipla.ut.ee/essee/hallap.html


Lõppvoor 
Lõppvoor toimub 26–29. märtsil Tartus. 26–27. märtsil toimuvad loengud ja seminarid 
valmistamaks tulevasi võitjaid ette rahvusvaheliseks olümpiaadiks. 28. märtsil 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 samasuse 
kindlakstegemise oskust. (vt Meos, I, Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur, Tallinn 
2003: Otsustus (28-44, e-raamatus 26-41), Otsustuste eitamine (45-52, e-raamatus 42-49), 
Predikaatloogika järeldused (70-79; e-raamatus 67-84) e-raamatu link: 
http://hum.ttu.ee/indrek/e_raamat/Meos_I_Loogika.pdf; või Grauberg, E. Loogika, keel ja 
mõtlemine, Tallinn 1996; või Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu 1999). 
Loogikasümbolite valdamist ei nõuta.  
[vt juhendi lisa] 
29. märtsil toimub lõppvooru 3. ülesanne ja esseede esmane analüüs 
3. ülesanne on valikvastustega test filosoofia põhimõistete- ja teooriate kohta. Küsimused 
koostatakse Indrek Meose õpikus „Filosoofia põhiprobleemid“ (Tallinn 1998) käsitletud 
teemade põhjal, filosoofiaterminite tundmist kontrollitakse Indrek Meose „Filosoofia 
sõnaraamatus“ (Koolibri, 2002) sisalduvas mahus. 
 
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 
 

http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/fio_0405_juhlisa.html
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