Kaplani baaskursus 3EAP
Kursuse õppejõud – Ago Lilleorg
Õppemaht 78 tundi, neist 24 kontakttundi ja 54 iseseisvat õpet
Õpiväljundid. Kursuse lõpuks osaleja...
• Mõistab kaplani rolli, selle peamisi tegevuspõhimõtteid ning võrdleb seda
nõustaja ja hingehoidja rolliga
• Eristab Eestis tegutsevaid kaplanaate ja mõistab nende erinevaid
toimimispõhimõtteid
• Tunneb kaplanile omaseid peamisi töövõtteid
• Analüüsib kaplani ametiga seonduvaid väljakutseid ja võimalusi ning
sellest lähtuvalt suudab kaaluda enda sobivust kaplaniks nii üldisemalt
kui ka konkreetse kaplanaadi põhiselt
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid

Täht- Hindamiskriteeriumid
aeg
Lugemismaterjal või video 20.11 • Esile on toodud peamised seisukohad
ja selle põhjal tehtud
• Esitatud on vähemalt üks küsimus,
kokkuvõte
mis jäi ebaselgeks
• Joonistatud on üks skeem, mis toetub
loetule/nähtule
Õppekäikude põhjal
12.02 • Õppekäigul tehtud tähelepanekud on
tehtud analüüs...
kirjeldatud
• kaplanaatide erisused on välja toodud
• kaplani ameti väljakutseid ja
võimalusi on analüüsitud
• enda sobivust on analüüsitud
lähtuvalt kaplanaadi tüübist
Kohalolu-harjutus
11.12 Analüüsis on kirjeldatud:
koguduslikus keskkonnas
• miks valiti just see inimene (jääb
ja selle analüüs
anonüümseks) eesmärgistatud
kohalolusuhteks
• kuidas võeti initsiatiivi suhte
loomisel ja mida tehti selle hoidmiseks
• kuidas selgitati välja teise poole
vajadused ja mis tüüpi need olid
• kuidas teeniti inimeste nendest
vajadustest lähtuvalt
Hinnang kohalolu-harjutuse kogemusele
(enese)analüüsivas võtmes, võimalusel
selle inimese tagasisidega.
Lõpphinde kujunemine
Ainekursuse hindamine on mitteeristav, kõik kolm hindamismeetodit peavad
olema tehtud vastavalt hindamiskriteeriumidele. Viimane tähtaeg 1.03.2021
Õppeprotsessi kirjeldus koos kuupäevadega

Loengupäevad on reedeti, kell 13.15-16.45 (vahepeal paus). Õppekäikude puhul
võib minna pisut kauem.
Auditoorne õpe

Eelnev iseseisev
töö

18.09.20 (4t)
13.15-16.45
Sisekaitseakadeemia
Kase 61, Tallinn.
16.10.20 (4t)
13.15-16.45 Kõrgem
Usuteaduslik
Seminar Koskla 18,
Tallinn

20.11.20 (4t)
13.15-16.45
Mereväebaasis
Mereväebaas
Tööstuse 54A,
Tallinn
11.12.20 (4t)
13.15-16.45
Linnaaru tee 5,
Soodevahe küla, Rae
vald
15.01 (4t)
13.15-16.45
Sütiste tee 19,
Tallinn
12.02 (4t)
13.15-16.45

1.märts

Loetu-vaadatu
kokkuvõte

Kohalolu-harjutuse
analüüs

Auditoorse sisu ja meetodid.
Õppejõud.
Loeng kaplaniteenistus PPA-s
(kaplan Ago Rand) (2h) +
õppekäik Sisekaitse Akadeemias
(2h) – Sisekaitse Akadeemia,
Lektor Ago Rand
Kaplaniteenistuse teoloogilised ja
praktilised alused:
Riigi-kiriku suhted Eestis,
kaplanaadid Eesti ühiskonnas,
kaplanaatide kujunemine pärast
taasiseseisvumist kaplani roll ja
üldised toimimispõhimõtted,.
Lektorid Ago Lilleorg ja Tõnis
Kark.
Loeng KV kaplanaadist Kaitseväes
+ õppekäik Lektorid Peeter
Paenurm ja Mikk Leedjärv

Loeng Kinnipidamisasutuste
kaplanaadist Tallinna vanglas
(?)+ õppekäik (?)
Lektorid Tanel Meiel ja Allan
Kroll.
Loeng Hoolekande kaplanaadist
PERH-is + õppekäik. Lektor Katri
Aaslav-Tepandi

Õppekäikude
analüüs

Kaplanaatide vahelised
sarnasused ja erinevused,
kaplanaatides teenivatele
vaimulikele esitatavad nõuded
(ametikohapõhiselt, isiksuslikult)
– Grupitöö ja arutelu
Kursuse protokoll läheb lukku
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