Kursuse nimi – Keila Kutse Kool ehk Jumal, loodu ja kogudus
Kursuse maht - 9 EAP (234 tundi), millest 72 tundi on auditoorset tööd, 25
tundi praktilist tööd meeskonnaga ja 137 tundi iseseisvat tööd üksi ja
meeskonnaga Moodle keskkonnas. Üksnes osalemisel 72 tundi auditoorset tööd.
Kursuse õppejõud – Peeter Tamm, Einike Pilli jt
Õppekava koostamise alus: Rakenduskõrghariduse õppekava “Vabakiriklik
teoloogia ja juhtimine” 9 EAP õppeaine õpiväljundid
Eesmärk: koolituse lõpetanu tõlgendab Piibli raamatuid jumalariiklikus
perspektiivis ja rakendab meeskonnatööd projekti teostamisel
Õpiväljundid. Kursuse lõpuks osalejad
 Tunnevad Piibli erinevate osade tausta ja raamatute sisu
 Kirjeldavad Jumala riigi toimimise ning kasvamise seaduspärasusi
 Analüüsivad kogukonna vajadusi ning oskavad kavandada ja läbi viia neile
reageerimiseks tervikliku projekti
 Kirjeldavad ja praktiseerivad tõhustat meeskonnatööd erinevates
õppekeskkondades, teavad kuidas lahendada konflikte
 Hindavad ennast suhetes lähtuvalt oma kutsumusest ning seavad eesmärke
arenguks
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid
Kuus meeskondlikku
ülesannet Moodle
keskkonnas
Projekti taotlus ja aruanne
Lõpueksam veebikeskkonnas
Küsimused sessioonide, Piibli
ja projekti kohta

Tähtaeg

Hindamiskriteeriumid
Ülesande küsimusele on kirjalikult
vastatud kõigil kuuel korral
Taotlus ja aruanne on koostatud
vastavalt vormile (sh meeskond) ning
seostuvad praktilise tööga
Kõigi kolme eksami osa korral peab
2/3 olema õigesti vastatud

Lõpphinde kujunemine. Hindamine on mitteeristav. Kõik 6 ülesannet, projekti
taotlus ja aruanne ning lõpueksam peavad olema tehtud vastavalt
hindamiskriteeriumidele
Õppeprotsessi kirjeldus koos kuupäevadega
Aeg

Kontakttundide õppesisu (sh
hindamismeetodid).
Õppemeetoodid on peamiselt
interaktiivsed loengud ja
arutelud.

Aeg

Iseseisev töö (sh
hindamismeetodid)

1.kord
2.kord

3.kord

4.kord
5.kord
6.kord
7.kord

Kuningas ja kuningriik. Meego
Remmel, Matt Edminster ja
Kaarel Väljamäe (12t)
Kaart ja kompass. Peeter Tamm ja
Gunnar Mägi (9t)

1.kodu
töö
2.kodu
töö

Viis Moosese raamatut.
Ülesanne 1 Moodles.
Ajalooraamatud.
Ülesanne 2 Moodles.

Kogukonnaprojekti
taotluse ettevalmistus ja
esitamine Moodlesse.
Külv ja kasv. Peep Saar ja Jakob
Psalmid ja
Remmel. (9t)
3.kodu tarkuseraamatud.
töö
Ülesanne 3 Moodles.
Praktiline töö: Kogukonnaprojekti läbiviimine ja kokkuvõtte esitamine
Moodlesse (32 t)
Kogudus ja kogukond. Helle Liht 4.kodu Vana Testamendi
ja Gunnar Kotiesen. (12t )
töö
prohvetid.
Ülesanne 4 Moodles.
Karisma ja kutsumus. Toivo Pilli
5.kodu Evangeeliumid ja Apostlite
ja Diana-Helina Helmdorf (9t)
töö
Teod. Ülesanne 5 Moodles.
Konflikt ja koostöö. Einike Pilli,
6.kodu Uue Testamendi kirjad ja
Laura Remmel ja Pille Havakats.
töö
Ilmutuse raamat.
(9t)
Ülesanne 6 Moodles.
Kohtumine Kuningaga. Joosep
Kokku- Lõpueksam soovijatele
Tammo ja Timo Lige.
leppel
(2t)
Meeskondlik piiblitundmise
võistlus. (12t)

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Kuus meeskondlikku ülesannet Moodle

Ülesande küsimusele on kirjalikult

keskkonnas

vastatud kõigil kuuel korral
Taotlus ja aruanne on koostatud vastavalt

Projekti taotlus ja aruanne

vormile (sh meeskond) ning seostuvad
praktilise tööga

Lõpueksam veebikeskkonnas
Küsimused sessioonide, Piibli ja projekti
kohta

Kõigi kolme eksami osa korral peab 2/3
olema õigesti vastatud

Lõpphinde kujunemine: Hindamine on mitteeristav. Kõik 6 ülesannet, projekti
taotlus ja aruanne ning lõpueksam peavad olema tehtud vastavalt
hindamiskriteeriumidele.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
Võimalik on saada tunnistus ainult osaletud tundide ja meeskondliku ülesande peale
(72 tundi) või lisaks omandatud ja individuaalselt demonstreeritud kodutööde eest
(kokku 3EAP).
Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend
koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:
Koolitajad on valdavalt (eriti kehtib vastutavate õppejõudude puhul) doktori- ja
magistrikraadiga usuteaduses.
Kohustuslik ja soovituslik kirjandus
Piibel.
Fee, G., D. Ja Stuart D. 2002 (jt trükid, sh veebiversioon) How to Read the Bible
Book by Book. Zonderwan.
Nummela, L. 2016. Piibli punane niit. EELK Misjonikeskus.
Õppevideod Apostlite tegude ning Efesose kirja kohta – vt lingidMoodles

