Kursuse nimi – Vabakiriklik traditsioon ja oikumeenia (VKTJ.01.04)
Kursuse maht - 3 EAP, 18 kontakttundi, 36 t iseseisvat tööd
Kursuse nimi inglise keeles – Free Church Tradition and Ecumenism
Kursuse õppejõud – Joosep Tammo
Õpiväljundid. Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• kirjeldab erinevate kristlike traditsioonide tekke põhjusi;
• analüüsib kristlike uskkondade põhilisi tunnuseid ja võrdleb neid vabakirikliku
traditsiooniga;
• tunneb valitud oikumeenilisi tekste;
• arutleb oikumeenilistes suhetes esile tulevate probleemide üle (Ristimise tunnustamine,
leivamurdmisest või armulauast osavõtmine, matused, laulatused, sakraalruumide
kasutamine jt)
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid
Kahe oikumeenilise teksti lugemine
ja kirjalik kokkuvõte

Kirjalik materjal ja ettekanne ühe
kristliku konfessiooni kohta

Tähtaeg
ME
nov

E
Nov,
jaan

Hindamiskriteeriumid
esile on toodud mõlema teksti
põhisesisukohad
• Mõlemast teksti on toodud esile
see, mida õpiti vabakirikliku
traditsiooni kohta
• Esitatud on vähemalt üks küsimus
ühiseks aruteluks
• kirjeldatud on valitud konfessiooni
tekkeloo peamised faktid
• nimetatud on peamised selle
konfessiooni tekkimise põhjused
• Nimetatud on vähemalt kaks selle
konfessiooni erinevust võrreldes
vabakirikliku traditsiooniga
• Tekstis on kasutatud vähemalt 5
akadeemilisse konteksti sobivat
allikat ja need on viidatud
• ettekanne on tehtud koos
illustreeriva materjaliga
• vastatud on õppejõu ja
kaasüliõpilaste küsimustele
• testi jaoks (kolmas
hindamismeetod) on esitatud kolm
küsimust (need on koos vastustega
antud õppejõu kätte)
Hinne eristub analüüsi sügavuse ja
ettekande kaasahaaravuse põhjal. Kõik
lävendikriteeriumid peavad olema
poisitiivseks tulemuseks täidetud.
•

Test erinevate konfessioonide
peamistest erinevustest ja
kujunemisloost loengutes peetud
ettekannete põhjal

E

•
•
•
•

Positiivseks tulemused peab 70%
vastuseid olema õiged
Hinde A saab kui kõik või kuni 95%
vastused on õiged
Hinde B saab vähemalt 90% õigete
vastuste puhul
Hinde C jaoks läheb vaja 83% ja
hinde D jaoks 77% õigeid vastuseid

Lõpphinde kujunemine. Õppeaine hinne on eristav. Kahe teksti kokkuvõte on mitteeristav ja peab olema tehtud vastavalt hindamiskriteeriumidele. Ülejäänud kaks
eristavalt hinnatavat meetodit panustavad lõpphindesse võrdse kaaluga.
Õppeprotsessi kirjeldus koos sessiaegadega
Eelnev töö

Kahe oikumeenilise teksti
lugemine ja kirjalik kokkuvõte
Ettekanded (1.osa)

Ettekanded (2.osa)
Õppimine testiks

Sess
Aug

Kontakttundide selgitus
Osalejate eelteadmiste kaardistamise
minitest, Loengud ( 4t)
• Sissejuhatus oikumeeniasse.
• Oikumeenilise liikumise ajalugu
• Kirikute Maailmanõukogu
• Teised oikumeenilised liikumised Lausanne liikumine
Nov
Kahe loetud teksti seminar
• Rahvuslikud kiriklikud nõukogud EKN
• Erinevate kirikute oikumeenilised
läbirääkimised.
• Eesti kirikute ja koguduste liitude
eripärad ja suhted.
Esimene osa ettekannetest koos aruteluga, 6t
Jaan
Teine osa ettekannetest koos aruteluga, 4t
Veebr Loengud:
• Kirikute hinnangud üksteisele
• Oikumeenia tulevik
Rühmatöö „Oikumeeniliste probleemkohtade
lahendamine“ (vt õpiväljundid)
Lõputest, 4t

Kohustuslik ja soovituslik kirjandus:
Eesti Oikumeenia lugu. Eesti Kirikute Nõukogu 2009 a.
Documenta Oecumenica. Kirik, ühiskond, misjon. EELK Usuteaduse Instituut, Tallinn
2006
J.Tammo. Superkirik või ühise teekonna arm, Teekäija 7-8/ 2009
Ristimine Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutes. EKN Tallinn 2011
Armulaud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutes. EKN Tallinn 2017

Eesti Kirikute Nõukogu koduleht: http://www.ekn.ee/
Kirikute Maailmanõukogu koduleht: https://www.oikoumene.org/en
Erinevate konfessioonide kodulehed ja neil kirjeldatud õpetuslikud seisukohad.

