PP misjonikool
Maht 4 EAP (156 tundi, neist kontaktõpet 45t, veebipõhiseid kohtumisi 18t, iseseisvat tööd
42t)
Koolitust koordineerivad ning on põhikoolitajad LNK (Sven-Joonatan Siibak, Karl Tõnne,
Simona Andreas, Kaisa Tamme, Vahur Kobin) ja KUS (Einike Pilli, Meego Remmel, Helina
Voogne, Kadi Tingas, Ragne Kivimets, Heglis Lausvee).
Õpiväljundid. Koolituse lõpuks osalejad
•
•
•
•
•

Teavad, mis iseloomustab mõtestatud evangeelset elu ning rakendavad seda
jüngerlikult oma igapäevases elus
Tunnevad olulisi piiblilugusid ning suudavad neid tõlgendada suure Jumala loo
kontekstis
Märkavad inimesi ja nende vaimulikke vajadusi ning reageerivad neile
jätkusuutlikult
Analüüsivad enda ja teiste vaimuandeid ning teevad koostööd erinevates
võrgustikes
Oskavad juhtida väikegruppi ning rakendavad mentorlust enda ja noorte elus

Hindamine
Koolituse ainepunktidega tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt kuuel korral seitsmest
ja osaleda vähemalt viiel veebikohtumisel kuuest ning teha ära kõik kuus kodutööd. Teised
osalejad saavad tõendi vastavalt kohaloldud tundidele.
Hindamismeetodid
Misjoni olemuse ja
tähenduse analüüs
ning oma
eesmärkide
sõnastamine
misjonikooli
õpinguperioodiks

Tähtaeg Hindamiskriteeriumid
Enne
Misjoni olemus ja tähendus on sõnastatud oma
2.korda sõnadega, kasutades muuhulgas esimesel korral
õpitut;
Kirjeldatud on oma praegust rolli ja tegevusi
misjonitegevuses;
Esile on toodud Piibli juhised/printsiibid, millest Sa
oma elus ja misjonitegevuses lähtud;
Nimetatud on mõned olulised enda elu prioriteedid
ja unistused;
Misjonikoolis olemise ajaks on seatud eesmärgid;

Oma loo
läbimõtlemine
mõtestatud esitamine
5 minutiga suulises
või videoformaadis
Kellegi vanema usuja koguduseloo
kuulamine ja analüüs

Enne
3.korda

Oma kutsumuse ja
andide analüüs

Enne
5.korda

Enne
4.korda

Oma lugu on sõnastatud, kasutades õpitut;
Oma lugu on esitatud mentorkohtumisel ja
võimalusel võetud ka videosse;
Oma lugu on jagatud kellegagi, kes seda veel
kuulnud pole ja küsitud tema reaktsiooni
Kokkuvõttes on:
Kirjeldatud kohtumist endast vanema inimesega ning
vestluse olulisemaid punkte;
Nimetatud on vanema inimese ja enda usuloo
sarnasused ja erinevused;
Analüüsitud, mida on vestlusel räägitust õppida;
Kirjeldatud koguduse olulisust inimese loos;
Analüüsiks on:

Aplogeetiliste
küsimuste analüüs

Enne
6.korda

Piiblitunni
ettevalmistamine ja
läbiviimine

Enne
7.korda

Oma elu
missionaalse plaani
koostamine

Küsitud tagasisidet oma andide kohta 3-5 koguduse
liikmelt;
Võetud aega Jumala palves kuulamiseks;
Analüüsitud Piibli põhjal, mis võiksid olla 2-3
peamist vaimuandi;
Mõtestatud, kuidas neid ande kasutatakse ja edasi
plaanitakse arendada.
Analüüsiks on:
Vesteldud inimesega, kes ei pea end usklikuks;
Pandud kirjad nende esitatud küsimused ja
argumendid usu osas – poolt ja vastu;
Otsitud vastusi küsimustele või vastuargumente
esitatud argumentidele;
Sõnastatud need küsimused, millele ei oska ise ka
vastata.
Valmistatud ette üks piibliõpe väikegrupile ning see
läbiviidud
Analüüsitud on piibliõppe läbiviimist ning sellele
saadud tagasisidet
Koostatud oma elu missionaalne plaan, mida
viimasel kohtumisel teistele esitada, kus on
kirjeldatud konkreetseid samme kooli lõppemisel
õpitud teemades.
Plaanis on arvestatud mentorkohtumistel räägitut
ning esimeses kodutöös kirjeldatut.

Koolitus koosneb kahest kahepäevasest sessioonis ja viiest ühepäevasest sessioonist
1. 30.-31.10.2020, Tallinnas Kosklas “Vaimustatud ja läkitatud” - koolitajad SvenJoonatan Siibak, Erki Tamm, Joosep Tammo, Allan Kroll, Kuldar Kaljuste, Mikael
Raihelgauz, Elina Kivinukk, Laur Lilleoja, Marge Unt, Peeter Tamm, Gunnar
Kotiesen.
2. 05.12.2020 Tallinnas Kosklas, “Kutsutud ja läkitatud” – koolitajad Sven-Joonatan
Siibak, Helina Voogne, Simona Andreas, Kuldar Kaljuste, Erki Tamm
3. 09.01.2021 Tallinnas Kosklas, “Väärtustatud ja läkitatud” – koolitajad Gunnar
Kotiesen, Simona Andreas, Helle Liht
4. 06.02.2021 Tallinnas Kosklas, “Varustatud ja läkitatud” – koolitajad Peeter Tamm,
Meego Remmel, Lisete Lige, Simona Andreas, Ragne Kivimets
5. 06.03.2021 Tallinnas Kosklas, “Veendunud ja läkitatud” – koolitajad Kaarel
Väljamäe, Toivo Pilli, Einike Pilli, Simon Graff, Robert Tšerenkov, Enno Rebane,
Kadi Tingas
6. 02.04.2021 Tallunnas Kosklas, “Juhitud ja läkitatud” – koolitajad Sven-Joonatan
Siibak, Evelin Põldsaar, Vahur Kobin, Valtrik Pihl, Marlen Pihl, Simona Andreas
7. 30.04-01.05.2021 Viljandimaal Nuutsaku puhkekeskuses, “Võimestatud ja läkitatud”
– koolitajad Sven-Joonatan Siibak, Einike Pilli, Meego Remmel, Erki Tamm, Mart
Oksa, Toomas Vardja, Simona Andreas

Õppemeetodid
• Praktilised harjutused Piibliga
• Interaktiivsed ja diskussioonidega vahelduvad loengud
• Loovharjutused
• Foorumteater ja maailmakohvik
• Inspiratsiooniajad koos muusika ja palvega
Õppemaht
Kontakttunnid reaalkohtumistena 45 tundi
Veebipõhised seminarid ja mentorkohtumised 18 tundi
Iseseisev töö 6x7 tundi ehk 42 tundi
Kokku 104 tundi ehk 4 EAP

