
  

 

Argikultuuri muutumine  

TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna e-kursus  Moodle keskkonnas 
Kursuse eesmärgiks on lähtudes tänapäeva õppija kogemusest ja tema seostest lähiümbrusega 

arutleda igapäevaelu kultuuriliste aspektide üle; vaadelda argikultuuri kunstilisi esitusi. 

Kursuse läbinud õpilane:  

 tunneb argikultuuri mõistet 

 oskab arutelda igapäevaelu puudutavate kultuurinähtuste üle (nagu kodu ja pere, 

internet, põlvkondade vahelised suhted, toit ja söömistavad,  viisakus jm käitumine, 

massi- ja subkultuur jms)  

 oskab paigutada iseendaga ja oma lähiümbrusega seotut üldisemasse kultuuripilti 

 oskab luua seoseid argikultuuri ja selle kunstiliste kujutamisviiside vahel (kirjandus, 

teatri-  ja filmikunst) 

 

Vastutav õppejõud Tiiu Jaago, knd (filoloogia), tiiu.jaago@ut.ee 

Kursuse maht  2 EAP 

Kursuse läbiviimise aeg 31. jaanuar - 30. aprill 2019  (13 nädalat) 
 

Sihtrühm  Gümnaasiumiõpilased 

Osavõtutasu õpilastele tasuta 

Osalejate piirarv 25   

Kursuse sisu (teemad) 1. Sissejuhatus: 

 argikultuur kui igapäevaelu lahutamatu osa  

 argikultuuri ilmnemine tavaelus ja selle kunstilise kujutamise viisid 

2. Valik argikultuuri näiteid (toidukultuur, hügieen, internetikasutus, 
usundiline mailmapilt, kultuurilised väikerühmad, inimese kokkukuuluvus 
kohaga, sh kodu mõiste jne). 

3. Argikultuuri analüüs (esitluse või uurimuse koostamine) vabalt valitud 
teemal, tuginedes õppematerjalidele ja kursusel esitatavale tööjuhendile. 

 

Õpilaste hinnang antud kursusele:  

 Suur aitäh vastutulelikele, mõistlikele ja toredatele õppejõududele! Võiksite kindlasti kursusele 

rohkem reklaami teha, et selline suurepärane võimalus jõuaks rohkemateni. 

 Kursus pani mind kindlasti laiemalt mõtlema tänapäeva ja mineviku seostesse ja põhjustesse, 

miks kultuurilised muutused aset leiavad. Aimasin seda, et minevik ja olevik on rohkem omavahel 

seotud, kui ma ennem olin arvanud. Kindlasti pani see mind mõtisklema ka selle üle, millised 

muutused võivad ees seista tulevikus. 
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 See oli minu esimene e-kursus ja üllataval kombel mulle see väga meeldis. Internetipõhine kursus 

annab võimaluse väga paljudele inimestele ennast täiendada ja seda aega kokku hoides. Mulle 

väga meeldis, kuidas iga teema kohta olid filmitud videod, kus asjatundjad sellest ise rääkisid ja 

teemat lahti seletasid. 

 Tänan sisuka tagasiside ja meeldiva kursuse eest! Gümnaasiumis tegin uurimistöö 11. klassis ja 

nii on see tavaliselt enamik koolides. Koostamine kestis terve õppeaasta vältel ning valmis pidi 

olema kollokviumiteks, kus oma töö arengut tutvustama pidi. Tean, et näiteks osades koolides, 

kus vahetähtaegu polnud, oli õpilastel probleeme töö õigeaegselt valmis jõudmisega. Lõpuks 

toimus töö kaitsmine. Kuna koolis tehtud uurimistööd tegin terve õppeaasta, siis oodati üpriski 

mahukat ja sisukat tulemust. Arvan, et siit kursuselt saaks mitmeid suurepäraseid mõtteid ja 

teemasid, millest koolis nõutud uurimistöö kirjutada. Juhul, kui kooliga oleks läbi räägitud ning 

töö maht suurem võiks siin kursusel koostatud uurimistöö olla küll arvestatud koolide poolt. 

Võimalus võib ka see olla, et õpilane jätkab siin kursusel koostatud uurimistööd koolis, siis oleks 

tal mingisugune osa lõplikust variandist juba valmis. 

 


