
HINGAMISPÄEVA-
KOOL

MISSIOON JA EESMÄRK



Hingamispäevakooli missioon

◦Hingamispäevakooli missiooniks on olla kohaliku

koguduse vaimuliku hariduse süsteemiks, mis kasvatab

usku ja toetab vaimulikku elu. Hingamispäevakool

tegutseb kohalikus koguduses. See kasvatab Pühakirja

ja adventkoguduse doktriinide ning õpetuste uurimise

kaudu usku. See toetab vaimulikku elu piibellikke

põhimõtete ja adventkogudus õpetuste ellu-

rakendamise kaudu iga üksiku hingamispäevakooli

liikme elus.



Hingamispäevakooli eesmärk

◦Hingamispäevakoolil on neli eesmärki:

1. Sõna õppimine

2. osadus

3. kogukondlik misjonitöö

4. maailmamisjoni toetamine

Need neli eesmärki on aluseks kõikidele tegevustele, mida

hingamispäevakooli eri vanuserühmades läbi viiakse.



Sõna õppimine

◦Hingamispäevakool aitab õpilastel evangeeliumi

sõnumit mõista ning sellele isiklikult pühenduda.

Pühakirja ja prohvetikuulutamise vaimu uurimise abil

aitab see neil vaimulikult kasvada. Samuti on see abiks

regulaarse palveelu sisseseadmisel ja aitab inimestel aru

saada, kuidas Pühakirja põhimõtteid oma ellu

rakendada.



Osadus

◦Hingamispäevakool süvendab klassi liikmete vahelist

osadust iganädalaste klasside abil, projektide abil, mille

eesmärgiks on leida uusi liikmeid ja aidata neil koguduse

ellu sisse elada, ja kõrvalejäänud liikmete

tagasikutsumise abil.



Kogukondlik misjonitöö

◦Hingamispäevakool aitab oma liikmetel paremini

mõista koguduse visiooni misjonitööst kogukonna

hulgas, pakub väljaõpet teenistustööks ja julgustab

klassi liikmeid tunnistama. Hingamispäevakool töötab

välja programme, mille kaudu saavad liikmed osaleda

hingedevõitmise töös.



Maailmamisjoni toetamine

◦Hingamispäevakool joonistab selge pildi koguduse

ülemaailmsest misjonitööst. See süvendab isiklikku,

järjepidevat ja isetut toetuse andmist maailmamisjoni

hüvanguks ning õhutab soovi osaleda suure misjonikäsu

elluviimisel.



Statistikat
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Statistikat

Aasta Kvartal Summa

2016 I 1521,66€

2016 II 1001,39€

2016 III 2260,97€

2016 IV 2139,10€

2017 I 2159,37€

2017 II 3222,92€



EGW HINGAMISPÄEVAKOOLIST

◦ “Kui hingamispäevakooli õigesti läbi viiakse, on see üks

Jumala vägevatest tööriistadest hingede tõe juurde

toomise töös.”

◦ “Hingamispäevakooli töö on oluline, ning kõik, kes on

tõest huvitatud, peaksid pingutama selle nimel, et

hingamispäevakool õitseks.”



EGW HINGAMISPÄEVAKOOLIST

◦ „Hingamispäevakool on misjonitöö oluliseks haruks,

mitte ainult selle pärast, et see annab noortele ja

vanadele uusi teadmisi Jumala Sõnast, vaid ka selle

pärast, et see äratab nende südametes armastuse selle

pühade tõdede vastu, innustab neid seda ise uurima

ning kõige enam – see õpetab neid oma elu selle

pühade õpetuste järgi seadma.”



ETTEVALMISTUS

KUIDAS VALMISTUDA HINGAMISPÄEVAKOOLI TUNNIKS?



◦ "Õppimine toimub siis, kui inimene reageerib mingile

situatsioonile, et lahendada probleem, rahuldada

uudishimu, vabaneda ärritusest või sobitada

fakte/kogemusi laiemasse maailmavaatesse. Selle

protsessi eelduseks on motivatsioon ning tulemuseks

teatav rahuldus." - Randolph C. Miller, Education for

Christian Living.



Õpetamisplaan

◦õpetamisplaan õpetajale on nagu maakaart rändurile

◦aitab valida sobiva(d) õpetamismeetodi(d)

◦aitab materjali kohandada õppijate vajadustega

◦näitab teekonna punktist A punkti B

◦aitab õpetajal arvestada õpetamisele kuluva ajaga



Küsimused õpetamisplaani jaoks

◦Mida ütleb tänane õppetükk Jumala olemuse/iseloomu

kohta?

◦Kuidas on tänane teema seotud lunastusloo ja suure

võitluse temaatikaga?

◦Kuidas saan selle õppetüki kaudu rõhutada Jeesuse

isikut, lunastustööd, tagasitulekut?

◦Kuidas on selle nädala materjal seotud eelmise nädala

ja kogu kvartali teemaga?



Õppetüki keskne mõte

◦Kas õppetüki keskne mõte võtab kokku meelespeetava

teksti?

◦Kas õppetüki keskne mõte räägib ühes Piibli põhiõest?

◦Kas see viitab reaalse elu vajadusele või probleemile?

◦Kas see on sinu klassi liikmete jaoks kohane?



Eesmärk

◦ "Enne õpetama asumist peaks õpetajal olema mõttes

selge plaan ja ta peaks täpselt teadma, mida ta tahab

saavutada." - EGW, "Kasvatus", lk 233.

◦Eesmärk - sõnastada see, mida soovitakse tunni jooksul

saavutada, mida õpetaja soovib, et õpilased oleksid

tunni lõpuks omandanud

◦Eesmärk aitab paika panna materjalide valiku, 

õpetamismeetodid



Eesmärk

◦Eesmärgi kolm komponenti:

1. Teadmine – Piibli faktilise info tundmine; need on 
ehituskivid, millest hakatakse suuremaid kontseptsioone
kokku panema

2.Suhtumine – tunnete tasand; kõik omaks võetud faktid, 
omandatud teadmised mõjutavad meie suhtumist ja
emotsioone

3.Vastus/reaktsioon - lõplik eesmärk on mõjutada
õpilaste käitumist



Ettevalmistuse 4 sammu

◦1. Loe läbi õppetükk ja võimalusel lisamaterjale

Kasuta tingmärke:

* - uus info

= - isiklik küsimus

# - tõde, mida kõik klassi liikmed peaksid mõistma



Ettevalmistuse 4 sammu

◦2. Koosta õpetamisplaan (punktist A punkti B)

◦Vaata üle päevade pealkirjad

◦ Loe hoolikalt sissejuhatust ja kokkuvõtet

◦Milline on õppetüki teekond? Kust see algab ja

millisesse punkti viib?

◦Millisesse laiemasse konteksti see sobitub?



Ettevalmistuse 4 sammu

◦3. Leia õppetüki keskne mõte

◦Mis on kõige olulisem asi, mida õpilased peaksid sellest

tunnist omandama

◦Makro-mikro-makro põhimõte

◦Korda tunni keskset mõtet nii tunni alguses kui ka lõpus



Ettevalmistuse 4 sammu

◦4. Leia sobiv õpetamismeetod

◦ Laps suudab meelde jätta

10% loetust

20% kuuldust

30% nähtust

50& nähtust-kuuldust

70% enda poolt öeldust

90% enda poolt öeldust-tehtust



Praktiline ülesanne

◦ Leidke eelmise nädala õppetüki keskne mõte

◦Milline on lähtekoht ja milline on sihtkoht?

◦ Kirjutage eelmise nädala õppetüki põhjal õpetamise

eesmärgid:

1. Millist teavet/faktilist infot võiksid õpilased sellest õppetükist

omandada?

2. Mida te soovite, et nad tunneksid seda õppetükki õppides?

3. Millisel viisil võiks see muuta nende käitumist?


