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Võtmetulemused 2020 

 

 Tasemeõppe iga-aastane vastuvõtt on 15-18 inimest, koolis õpib vähemalt 70  

tudengit, lõpetanuid on 8-10 aastas. Suureneb teiste konfessioonide õppijate hulk.    

 Täienduskoolituses (nii pikemates kui lühemates vormides, neist osad kogemuslikud 

ja osad võõrkeelsed) osaleb kokku 400 inimest aastas, osalenute tagasiside on 

positiivne.  

 Taseme- ja täienduskoolituste lõpetajate kaasatus koguduslikus teenimises suureneb 

peale lõpetamist ja on mentorite poolt toetatud. 

 Kõik töötajad ja üliõpilased teenivad kaasa oma kogudustes. Lisaks aitavad nad aeg-

ajalt kaasa teistes kogudustes (nii meie liidus kui sellest väljaspool) koolituste, 

külastuste ja praktika kaudu, kokku töötajad vähemalt 25 korda aastas. 

 Liidu teoloogiat selgitavad ja edendavad konverentsid toimuvad 1-2 korda aastas, 

nendel saab ka virtuaalselt osaleda.   

 Õppejõud publitseerivad kokku vähemalt kaks arvestatavat raamatut ja/või 

rahvusvahelist artiklit aastas, lisaks igal aastal 3-4 artiklit teoloogiast eesti keeles.  

 Igal aastal üllitame vähemalt ühe piibliõppe materjali koguduste kasutuseks, 

vähemalt digitaalses, aga võimalusel ka paberversioonis. 

 Igas vähemalt pooltes õppeainetes on kasutusel videoloengud iseseisvaks tööks 

tegemiseks, osasid aineid (min 4) saab läbida veebipõhiselt (kuni 15 õppijat aastas). 

Õppemetoodika on paindlik ja mitmekesine. 

 Neljas regionaalses keskuses toimivad regioonijuhtide initsiatiivil mentorgrupid ja 

koolitused  

 

Liidu arengukavasse (2018-2020) läksid kirja 

 1. Innovaatilised, Piibli tundmist, vaimulikku süvenemist ja tundlikkust 

võimaldavad täienduskoolitused on kättesaadavad kuni 500 inimesele aastas  

2. Regulaarselt valmivad piibliõppe materjalid kogudustele kasutamiseks 
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(igal aastal vähemalt üks) 

3. Liidu koguduste juhtide järelkasv lisandub seminari tasemeõppe kaasabil (uute, seminari 

lõpetanud juhtide protsent arengukava perioodil)   

 

Kaks taustakirjeldust 

5 asja, mis iseloomustavad seminari ideaalset olukorda (koostatud sügisel 2017): 

1) Kooli õpikeskkond on vaimulikult inspireeriv (eluline ja osaduslik) ja kaasaegselt 

funktsionaalne 

2) Kooli mõju väljapoole on teoloogiliselt trendiloov vabakiriklikul maastikul ning 

tähendusrikkalt kohalolev „ilmalikus” meedias. 

3) Kool teeb koostööd, rakendades tiimipõhisust ning olles partneriks liidu regioonidega 

ja väljaspoole 

4) Kool kasvab ja areneb pidevalt nii sellesse kaasatud üksikinimeste, koguduste kui 

tehatavate tegevuste näol. Ideaalis toimub seminari majas iga päev midagi. 

5) Kooliga seotud õppejõud ja teised töötajad on tervikliku vaimuliku elu eeskujuks 


