
Filosoofiaolümpiaadi juhend 2015/16. õppeaastaks 
 
Olümpiaadil võivad osaleda kõigi põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste 
õpilased, kes on sündinud 1993. aastal või hiljem. 

Olümpiaadi korraldus 
Olümpiaad toimub kahes voorus. Eelvoorus osalemiseks tuleb kirjutada filosoofiline essee, 
mis saata korraldajatele hiljemalt 22. veebruariks. Lõppvoor toimub 24–27. märtsil Tartus ja 
sinna pääsevad eelvooru esseede pingerea alusel kümme parimat. Lõppvooru kolmele 
parimale on diplomid ja temaatilised auhinnad. Kaks parimat osalevad 2016. aasta maikuus 
rahvusvahelisel olümpiaadil Belgias. 
 
Eelvoor 
Olümpiaadil osalemiseks tuleb kirjutada filosoofiline essee mahuga 1000–1500 sõna. Essee 
teemade valik: 

1. Meie maailm on ebastabiilne - see tõdemus pole alistumine, vastupidi, see on üleskutse 
läbi viia uusi eksperimentaalseid ja teoreetilisi uuringuid, mis arvestaksid meie maailma 
ebastabiilset loomust. Maailm ei ole ohver, mis on kutsunud meid end valitsema, meil 
tuleb teda austada. Me peame endale teadvustama, et ei suuda kontrollida meid 
ümbritsevat ebastabiilset maailma, nagu me ei saa kontrollida ühiskondlikke protsesse, 
nagu klassikalise füüsika ekstrapolatsioon meid uskuma pani.  

Ilya Prigogine, Ebastabiilsuse filosoofia, lk. 2147-2148 
 
Soovituslik kirjandus: 

• Ilya Prigogine, Ebastabiilsuse filosoofia, Akadeemia, nr. 10/1995, lk 2142-2150 
• Ian Stewart, Kas Jumal mängib täringuid? Akadeemia nr. 8/1995- 8/1996 

• Werner Heisenberg, Füüsika ja filosoofia. Tartu: Ilmamaa, 2013. 

 

 

2. Kuidas oleks võimalik selline demokraatia, kus tõepoolest rahvas valitseb? 

Soovituslik kirjandus: 

• Erik Kuehnelt-Leddihn, Demokraatia analüüs. Tarty: EYS Veljesto Kirjastus, 2004 

• Joseph A. Schumpeter, Kaks demokraatiakontseptsiooni. Rmt. Kaasaegne poliitiline 
filosoofia, Tartu: EYS Veljesto Kirjastus, 2002, lk. 63-98. 

• Ernesto Laclau, Populism: mis peitub nimes? Rmt. Laclau, E. Antagonism, poliitika, 
hegemoonia. Valik esseid. Tartu: EYS Veljesto Kirjastus, 2015, lk. 302-320 

• Rein Müllerson, Demokraatia – kas inimkonna tulevik? Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2013 

 

 



3. Inimesed tapavad ja on alati tapnud üksteist mitmesugustel põhjustel, alates esimesest 
loomulikul teel sündinud vennastepaarist. On aga väga kahtlane, kas deklareerimine, et 
igaühel on õigus elule, hoiab tapmisi ja sõdu paremini ära kui dekaloogi vastav käsk, 
mille taga on jumalik autoriteet, või siis jälitus- ja karistusorganite tõhus tegutsemine; 
kõige vähem võib arvestada sellega, et tänu selle õiguse deklareerimisele kaotatakse 
maailmast sõjad.  
Leszek Kolakowski, Milleks meile inimõigused?, lk. 368. 
 

Soovituslik kirjandus: 

• Leszek Kolakowski, Milleks meile inimõigused? Rmt. Kolakowski, L. Revolutsioon 
kui ilus haigus. Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2014, lk. 358-375. 

• Slavoj Žižek, Radikaalne kurjus kui freudistlik kategooria. Vikerkaar, nr. 1-2, 2014, 
lk. 139-151. 

• Kadri Simm, Inimõigustest kriitilise pilguga. Adriane Lõng, nr. 1/2, 2002, lk. 166-174. 

 

4. Just sääsed vusserdasid ära meie kultuuri, kuna nad ei lasknud inimesel millessegi 
süveneda. Talvel ei saa ühe koha peal pikalt mõtiskleda, hakkab külm, suvel ei anna 
sääsed rahu. Nii ei ole eestlastel oma ajaloo vältel olnud kuigi palju aega asjade üle 
rahulikult järele mõelda. Kümme tuhat aastat on eestlastel kogu aeg olnud tuli takus, 
eesti filosoofia on sündinud n-ö jooksu pealt. Ometi võiks olla ugri mõttelaad iseäranis 
sobiv meditatiivse mõttekultuuri kultiveerimiseks. Kui poleks olnud sääski, oleks antiik 
kindla peale sündinud Läänemere kaldal. 
Valdur Mikita, Lingvistiline mets, lk 179 

Soovituslik kirjandus: 

• Valdur Mikita, Lingvistiline mets. Grenader, 2013 

• Jaan Kaplinski, Soome-ugri keeled ja filosoofia. Rmt. Kaplinski, J. Kõik on ime. 
Tartu: Ilmamaa, 2004, lk. 194-222 

• Uku Masing, Keelest ja meelest. Tartu: Ilmamaa, 2004. 

 
Esseele lisada kindlasti isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, isiklikud 
kontaktandmed: telefon, e-post). Essee saata hiljemalt 22.02.2016 e-aadressil leoluks@hot.ee, 
sealt saadetakse esseed anonüümselt edasi žüriile. 
 
Žürii koosseis: 
 
Heidy Meriste — TÜ filosoofiadoktorant (žürii esimees) 
Toomas Jürgenstein — Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi filosoofiaõpetaja  
Märt Põder — TÜ filosoofiadoktorant 
Aive Pevkur — filosoofiadoktor, TTÜ teadur 
Margus Vihalem — filosoofiadoktor, TLÜ filosoofialektor 
 

mailto:leoluks@hot.ee


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/haridus/viki/index.php/Mõned_mõtted_filosoofiaessee_kirjutamisest_
(Tiiu_Hallap) 
 
Vene õppekeelega koolide õpilased võivad kirjutada eelvooru essee vene keeles, kuid tuleb 
silmas pidada, et lõppvooru pääsemise korral tuleb eesti keeles väidelda. 
 

Lõppvoor 
Lõppvoor toimub 24–27. märtsil Tartus. 24–25. märtsil toimuvad loengud ja seminarid 
valmistamaks tulevasi võitjaid ette rahvusvaheliseks olümpiaadiks. 26. 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.  
27. märtsil toimuvad lõppvooru 3. ja 4. ülesanne. 
3. ülesanne on paarikaupa väitlemine ühe filosoofiaprobleemi üle (iga paar saab loosiga 
probleemi ning positsiooni, mida tuleb kaitsta — nt tahtevabaduse poolt või vastu). Väitluses 
hinnatakse argumentide/vastuargumentide veenvust, mõistelist selgust ja väljendusoskust. 
Eelmiste aastate teemade näiteid: parem on olla ise eeskuju kui eeskuju järgida; kõigil 
kultuuridel peaksid olema samad moraalinormid. 
4. 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. 

http://filosoofiakirjutamine.weebly.com/
http://www.taipla.ut.ee/haridus/viki/index.php/M%C3%B5ned_m%C3%B5tted_filosoofiaessee_kirjutamisest_(Tiiu_Hallap)
http://www.taipla.ut.ee/haridus/viki/index.php/M%C3%B5ned_m%C3%B5tted_filosoofiaessee_kirjutamisest_(Tiiu_Hallap)


 
Hindamine: 1. ülesande eest on võimalik saada 30 punkti, ülejäänute eest a 10 punkti.  
Võrdsete punktide korral otsustab 1. ülesande kõrgem hinne. 
Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee 
 
Täiendav info leoluks@hot.ee 
 

mailto:leoluks@hot.ee

	Filosoofiaolümpiaadi juhend 2015/16. õppeaastaks
	Olümpiaadi korraldus
	Soovituslik kirjandus:
	Soovituslik kirjandus:

	Lõppvoor


