Noorte juhtide arenguprorgamm “Futuurum”
Maht 6 EAP (156 tundi, neist kontaktõpet 90t, á 18t, iseseisvat tööd 66t, á 8t)
Koolitust koordineerivad ning on põhikoolitajad LNK (Sven-Joonatan Siibak ja Kadi Tingas)
ja KUS (Einike Pilli ja Helina Voogne). Noorteeksperdina on kaasas Kätlin Tammiste
Õpiväljundid. Koolituse lõpuks osalejad
• Analüüsivad piibellikku arusaama juhtimisest ja järgmisest enda elu näitel
• Kasutavad ja mõistavad Piiblit juhtimise ja jüngerluse teemadel argumenteerimiseks
• Oskavad luua arengut toetavat ja meeskondlikkust rõhutavat organisatsioonikultuuri
• Tunnevad Jumala riigi olemust ning oskavad selle vanu ja uusi väljendusviise
tulevikku planeerida
Koolitus koosneb viiest kahepäevasest sessioonist
1. Juht või järgija?
2. Juht kui kultuuriminister.
3. M3 – meeskond, mentorlus, motiveerimine.
4. Kelle riiki me ehitame?
5. Juhtimine tundmatusse.

Hindamine
Koolituse ainepunktidega tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt neljal korral viiest
ning teha ära kaheksa kodutööd
Neli ülesannet
Enda prioriteetide
analüüs koos aja- ja
rahaauditiga 3ndl
jooksul
(teha teiseks
sessiooniks
kirjalikult)
Üks grupikultuuri
mõjutav tegevus
(teha kolmandaks
sessiooniks
kirjalikult)

Hindamiskriteeriumid
Analüüsis on:
Piibli juhised/printsiibid, millest Sa oma elus lähtud;
Mõned olulised enda prioriteedid/unistused elus;
Futuurumis olemise ajaks seatud eesmärgid;
Eesmärkide võrdlus auditiga – aeg ja raha;
Audit on tehtud vähemalt 3 nädala jooksul;
Enesedistsipliini seisukohalt enda nõrkused ja tugevused
Kirjatöös on:
Kiri filiplastele analüüs: taust, podcastid, taotletud
koguduslik kultuur
Ühe grupikultuuri mõjutamise analüüs ja eesmärk
Mõjutamistegevuse plaan ja teostus (sh olulised detailid)
Kokkuvõte ja hinnang, seos Piibliga
Jumala riigi tekstid
Kokkuvõttes on:
Piiblis ja Jumala riigi Piibli teksti analüüs Jumala riigi seisukohalt
märgid elus
3-4 Jumala riigi sümbolit/ või 1 lugu meid ümbritsevast elust
(teha neljandaks
koos põhjendusega (ei pea olema Piiblist võetud)
sessiooniks
visuaalselt)
Mentorlik
Joosua raamat on loetud ja piibliõppe videod on vaadatud
motiveerimisharjutus ning analüüsitud
(teha viiendaks
Peetud on 2-3 vestlust 1 inimesega
korraks läbi ja
Nimetatud on nende motiveerimise võtted
kokkuvõte esitada
Lisatud on hinnang toimunule, seos Joosuaga
Lisatud on enda mentii-kogemuse analüüs

enne sessiooni
kirjalikult)

Teised osalejad saavad tõendi vastavalt kohaloldud tundidele
Õppemeetodid
• Praktilised harjutused Piibliga
• Interaktiivsed ja diskussioonidega vahelduvad loengud
• Õppekäigud
• Loovharjutused
• Inspiratsiooniajad koos muusika ja palvega

