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Sotsiaalmeedia mõjust inimsuhetele  

Ühiskonna arengu võti on haridus  

Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda. (Iiri vanasõna)  

Igal ajal on oma nägu  

„Kui palju on asju, mida ma ei vaja.“ (Sokrates) 

„Ajaloost õpime seda, et inimene ei õpi ajaloost.“ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 

Kultuur meis ja meie ümber 

Kuidas kirjandus on mõjutanud minu tõekspidamisi? 

„Eesmärk on see, mis annab elule tähenduse.” (Theodore Parker) 

 

„Meie homne on meie endi teha.“ (Toomas Hendrik Ilves)  

Sõnavabadus ja kõlbelised piirid  

Kunst puhastab hinge 

Räägime palju, kuid ütleme vähe  

„Ajad on teised, inimesed endised.“ (Anton Hansen Tammsaare)  

On suur oskus elada looduse reeglite järgi  

Kirjandus aitab elu mõista  

Üleilmastumise voorused ja ohud  

Kas Euroopa väärtused on ka meie väärtused?  

 

Ühiskond kui noorsoo väärtuste kujundaja  

Rahva hing ja iseloom avaldub tema kirjanduses  

„Õppige seda tõsiselt võtma, mis on tõsiselt võtmist väärt …” (Hermann Hesse)  



Haridus – kas kohustus või võimalus?  

„Me kõik elame sama taeva all, kuid meil kõigil ei ole üks ja sama silmapiir.” (Konrad 

Adenauer)  

Ajaloos vastutab kõige eest järelpõlv  

Kuidas on teaduse ja tehnika areng muutnud inimeste maailmapilti?  

Argipäev vajab muinasjutte  

Oo, sport, sa oled raha!  

Igaühe õnn on kordumatu  

 

„Ajad on teised, inimesed endised.” (Anton Hansen Tammsaare) 

Mitte jõus pole tõde, vaid tões on jõud 

Kunst ühendab inimesi 

Ajakirjandus – nüüdisaegse elu peegel 

Spordis ei ole lihtsaid võite 

„Teadmised on vahend, aga mitte eesmärk.” (Lev Tolstoi) 

Inimese elu on tema enese nägu 

Kõigel siin ilmas on hind? 

 

Valgus ja varjud inimhinges 

„Inimese elu on lõpetamata jääv kool.” (Gottfried Keller) 

Nüüdisaja kirjandus – looming või äri? 

Loodus ei andesta vigu 

Ajakirjandus – vabadus ja vastutus 

Mille poole püüdlevad tänapäeva noored? 

Kunst meenutab meile igavesi väärtusi 

„Sündmused muudavad inimest.” (Alexandre Dumas) 

Pikk tee endani 

 

Mis viib elu edasi - kultuur või kapital? 



Sport tähendab võitude hinda ja kaotuse kibedust 

,,Eesti suurim turvalisusrisk on harimatus." (Jaak Jõerüüt) 

Olla nagu kõik või jääda iseendaks? 

Kunst avab tee maailma mõistmisele 

„Sõjalt ei saa oodata mingeid hüvesid.” (Vergilius) 

Ajakirjandus peab ühiskonda parandama 

 

Rehepapi tarkus elab edasi 

Põlvkondade igipõline vastuolu 

Kas aatemeeste aeg poliitikas on möödas? 

„Ei mullast sul olegi enam suurt lugu, kui kõndima õpid parkettide pääl ...“ (Hando 

Runnel) 

Miks loetakse kirjandust ka saja aasta pärast? 

Ajakirjanduse võim ja vastutus 

„Kes otsib, ikka eksib teel.“ (Johann Wolfgang Goethe) 

 

Eesti mured on ka minu mured  

Kirjutatud ja kirjutamata seadustest  

Haridus – kas vahend või eesmärk?  

Kõigel on hind, aga vähesel väärtus  

Mida suudab avalik arvamus?  

„Lõbusalt saeb inimkond oksa, millel ta istub.“ (Mati Unt)  

Kunstiteosed, mis on muutnud mu ellusuhtumist  

Meedia noore põlvkonna kujundajana  

„Meie suurim ja hiilgavaim meistritöö on õigesti elatud elu.“ (Michel de Montaigne)  

 

„Meist igaühest sõltub Eesti püsimine.” (Lennart Meri)  

Eneseteostus ja selle hind  

Inimesed, keda on raske mõista  



„Üksteisest pimesi me mööda käime …” (Marie Under)  

Rohelise mõtteviisi poolt ja vastu  

Elame infoajastul. Kuhu edasi?  

Rikas elu, vaene elu  

 

„Otsida iseend tahan siit sellest maast.” (Ellen Niit) 

„Meile on palju antud – ikka oleme nõutud.” (Juhan Viiding) 

Mõttest sünnib tegu, tegudest saatus 

„Seal, kus suur armastus, sünnib alati imesid.” (Willa Cather) 

Rahvas teab!? 

Eestlane ja meri 

„Kunst täiendab elu: ta annab seda, millest elus puudu.” (Anton Hansen Tammsaare) 

Meedia juhib ja mõjutab meie elu 

Sport kui elustiil 

 

Eestlane – kes ta on? 

„Informatsioon on kaasaegse maailma religioon.” (David Lodge) 

Iga valik sulgeb mõne ukse 

Inimene on rohkem oma aja kui oma isa nägu 

„Tragöödiad toidavad rahva eneseteadvust.” (Artur Alliksaar) 

Loodus teab paremini… 

„Kirjandus on retk tõe leidmiseks.” (Gustav Janouch) 

Meedia annab, meedia võtab 

Riigipiirist ja piiririigist 

Sport – mille nimel ja kelle jaoks? 

 

„Otsige iseendas ja te leiate kõik.” (Johan Wolfgang von Goethe) 

Keel kui ühendaja ja eraldaja 

Ajakirjaniku roll ja vastutus ühiskonnas 



Kergem on lammutada kui luua 

Väikerahvas tuleviku Euroopas 

Tänapäeva inimese jumalad 

Kunsti kestvuse saladus 

„Ilus ja hirmus on inime…” (Friedebert Tuglas) 

 

21. sajand – mõttemallide muutja  

Inimene siseheitluses hea ja kurja vahel 

Piirid meis ja meie ümber 

Elu tegelikest ja näilistest väärtustest 

Kunst – kas müütide looja või lõhkuja 

Soorollid muutuvas maailmas 

Virtuaalmaailma võlu ja viletsus 

Tee Idast Läände on kahesuunaline 

Ajalugu on suur õpetaja  

 

Sõna jõud ja jõuetus 

Ainult üksi ollakse vaba!? 

“On vaja midagi, mis meid keset tühjust hoiaks...” (Karl Ristikivi) 

Võidu nimel kõigeks valmis 

See mõistatuslik inimene 

Olen teinud oma parima – elus pole vaja muud filosoofiat 

Kurja õied õitsevad su enda aias 

“Üksnes eluraskused õpetavad elu hüvesid hindama.” (Johann Wolfgang von 

Goethe) 

Armastus – jõud või jõuetus? 

 

Ajad muutuvad, inimloomus jääb samaks 

Eestlase põikpäisus ja isekus  



Inimene 20. sajandi piirisituatsioonides  

“Mõistusel on väärtus ainult armastuse teenistuses.” (Antoine de Saint Exupery) 

Kunstis on sügavam kurbus ja ülevam rõõm 

Saastatud keskkond on saastatud mõtlemise vili 

Mis on sõdade sõnum? 

Mõtelda oma peaga - see tähendab riskida 

Tolerantsus enda ja teiste suhtes 

Ilus õun, uss sees 

 

Mida on klassikalisel kirjandusel öelda tänapäeva lugejale? 

Kuradi mitu nägu  

Mis on minu tarkuseraamat? 

Ajalool on sõlm sees 

Rahatäht, taevatäht, kirjatäht 

“Suur aeg nõuab suuri inimesi” (J. Hasek) 

Eneseusk ja eneseteostus 

Paremasse homsesse viivad meid …. (õpilane lõpetab teema) 

 

Kas valida Fausti või Hamleti tee? 

“Mis on see inimese osa laias maailmas?” (J. Viiding) 

“Üht hüvelist riiki hoiavad püsti neli voorust: tarkus, mehisus, mõõdukus ja õiglus” 

(Platon) 

Kaunid ideaalid, karm tegelikkus 

Eestluse elujõu allikad 

Kunst – kellele ja milleks? 

 

 


