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Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis 
 

TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži e-kursus õpilastele 
 
See kursus on Sulle, kui 

• õpid gümnaasiumi 11. või 12. klassis; 
• soovid saada süstemaatilist ülevaadet, kuidas, millal ja millistes valdkondades on antiikaeg 

mõjutanud hilisemat Euroopa kultuuri 
• tahad teada, miks oli antiigipärandil Ameerika kultuuri kujunemisel nii oluline roll 
• soovid oma tulevase elukutse siduda Euroopa kultuuride ja keelte uurimise või vahendamisega. 

 
Kursuse läbinud õpilane: 

• tunneb põhilisi kultuurivaldkondi, mis kujunesid välja antiikajal ja mis kandusid edasi 
hilisematesse Euroopa kultuuri perioodidesse; 

• eristab sissejuhatavate teadmiste tasemel antiikaja mõjutusi eri perioodide kirjanduses, 
kunstis, arhitektuuris, keeles; 

• oskab tuvastada ja analüüsida kultuuriloolisi seoseid antiikse kreeka-rooma ning romaani, 
germaani ja ameerika kultuuriruumide vahel; 

• orienteerub antiikkultuuri ja selle järelmõjuga seotud mõistetes;  
• oskab kasutada mõningaid kvaliteetkeskkondi veebis, mis aitavad antiikkultuuri nähtusi 

tuvastada või analüüsida; 
• teadvustab ja oskab kontekstualiseerida materiaalse ja vaimse antiigipärandi säili(ta)misega 

seotud probleeme. 
 

 Kursusele võetakse kuni 40 õpilast  
 

Kursuse maht  3 EAP, 78 akadeemilist tundi 

Sihtrühm  11.-12.kl. õpilased 

Vastutav õppejõud Kristi Viiding, PhD, TÜ klassikalise filoloogia professor, kristi.viiding@ut.ee 

Osavõtutasu 
õpilastele 

20 eur 

Õpetamise aeg 2016/2017. õ.-a., alates 26. septembrist 2016 kuni 30. aprillini 2017 

Õppetöö vorm Õppetöö  toimub  Moodle  e-õppe  keskkonnas 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud).  
Kodutööd sisaldavad individuaalseid ülesandeid.  
Koondhinne kujuneb järgmiste ülesannete põhjal:  
8 kodutööd (max 75 punkti).  
Eriti loovate ja sisukate kodutööde eest on võimalik saada boonuspunkte. 
Kursuse edukas lõpetaja saab TÜ täiendkoolituse tunnistuse. 

 Eeldused kursusel 
osalemiseks 

Kursusel osalemiseks on vajalik inglise keele oskus B2 tasemel ning elementaarne 
arvutikasutamise oskus (internetiotsingute sooritamine, 
visualiseerimisprogrammide kasutamine). 
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Sisu lühikirjeldus Kursuse käigus süvendatakse huvi antiikkultuuri kui ühe keskse mõjuteguri vastu 
Euroopa kultuuri arenemisel, andes ülevaate põhilistest valdkondadest ja viisidest, 
kuidas ja milles antiikaja kirjandus, kunst, õigussüsteem, inimesekäsitlus, aineline 
kultuur ning kreeka ja ladina keel on mõjutanud Euroopa ja euroopaliku kultuuri 
arengut erinevatel perioodidel.  
Luuakse pädevus näha interdistsiplinaarseid seoseid antiikaja ning kaasaja keelte ja 
kultuuride vahel Euroopas; arendada oskust kasutada mõningaid antiigipärandi 
analüüsimiseks vajalikke kvaliteetkeskkondi veebis.  
Teadvustatakse antiikkultuuri pärandi süvendatud tundmaõppimise kaudu 
probleeme ja vastutust, mis seostuvad nii materiaalse kui ka mittemateriaalse  
kultuuripärandi säilitamisega. 

Lisainfo Käesoleva kursuse edukas läbimine annab Teile:  

• 3 ainepunkti, mis on ülekantavad Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride 
kolledži poolt pakutava humanitaaria alusmooduli aine "Antiigi pärand Euroopa 
kultuuritraditsioonis" FLGR.02.460 katteks;  

• huvi korral teemavaldkonna vastu võimaluse leida uurimistöö teema juhendaja 
Tartu ülikooli erialaõppejõudude hulgast. 

Teemad 1. Antiigipärandi peamised käsitlemisviisid ja -põhimõtted hilisantiigist 
nüüdisajani. 
2. Antiikkeelte mõju Euroopa kultuuris. 
3. Antiikmütoloogia järelmõju. 
4. Rooma õigussüsteemi pärand. 
5. Inimtüüpide käsitlemine ja süstematiseerimine antiigis ja tänapäeval. 
6. Antiigi pärand popkultuuris. 
7. Materiaalne antiigipärand avalikus ruumis - esitlemine, kaitse ja 
pärandivaidlused. 
8. Antiigipärand väljaspool Euroopat - Ameerika Ühendriigid. 
9. Mittehinnatav lisateema: Antiigipärandi põhijooned Eesti kultuuriruumis. 

Hinnatavad tööd: 

 

 8 individuaaltööd Moodle'i keskkonnas. 

Näiteid kodutöödest: Vali UNESCO maailmakultuuripärandi kodulehel antiikmälestisi hoidvate riikide 
nimistu paikadest välja kaks antiikkultuuriga seotud paika ja loe läbi nende kohta 
kirjutatud pikem tutvustus (riigid: Albaania, Alžeeria,  Hispaania, Horvaatia, Iraak, 
Itaalia, Kreeka, Küpros, Liibüa, Maroko,  Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, 
Saksamaa, Serbia, Suurbritannia, Süüria, Tuneesia, Türgi ja Vatikan). Kirjuta valitud 
objektide põhjal lühiessee (kuni 1 lk), milliseid antiikseid elemente üks või teine 
objekt sisaldab, mis on neis ainukordset ja väärtuslikku, millal ja miks see kaitse 
alla võeti ning kuidas kaitsmine välja näeb (muuseumisse hoiustamine, 
rekonstrueerimine, asukohariigi finantstoetus ja huvitatus vms). Postita analüüs 
kodutööde foorumisse. 

 
Varasemate õppijate hinnanguid antud kursusele: 

• Väga tore ja huvitav kursus. Annab palju juurde silmaringile 
• Soovitaksin kõigile, kellele kas antiik, ajalugu, filoloogia või kultuur huvi pakub. 
• Kõigile, kes tunnevad huvi antiigi vastu või sooviksid Eestis või välismaal klassikalist filoloogiat 

õppima asuda, on see kursus igati teretulnud. Õppejoud olid supertoredad. 
• Hästi vahva oli! Kursus sisaldas palju uusi teadmisi antiigist, ajaloost, kultuurist ja keelest. 
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