PILLE VALGU MÄLESTUSKONVERENTS
SPIRITUAALSUS JA KOHTUMINE ‘TEISEGA’ / SPIRITUALITY AND THE ENCOUNTER WI TH THE ‘OTHER’

Olete kutsutud osalema Pille Valgu mälestusele pühendatud konverentsile “Spirituaalsus ja
kohtumine TEISEGA“. Konverents saab teoks 10.-12. septembril 2010. aastal, täpselt Pille Valgu
1. surma-aastapäeval. Konverents toimub Tartu Ülikooli Nõukogu saalis ja usuteaduskonna ruumes.
Konverentsi korraldab Eesti Religiooniõpetajate Liit (ERÕL), Tartu Ülikooli usuteaduskond ja
Kultuuriteooria tippkeskus (CECT). Kaasatud on ka teoloogilist kõrgharidust pakkuvad õppeasutused,
kus Pille õpetas: EELK Usuteaduse Instituut, EMK Teoloogiline Seminar ja EEKBL Kõrgem Usuteaduslik
Seminar.
Tänane religiooniõpetus Eestis on mitmes mõttes Pille Valgu nägu – see on aine, mille keskmes on
õpilane tänases Eestis, mis sobitub riikliku õppekava üldeesmärkidega, arvestab lapse kognitiivset,
moraalset, sotsiaalset ja usulist arengut. Eesti kontekstis pole ehk kõige sobilikum rääkida usulisest
arengust selle kitsas, vaid pigem laias tähenduses. Mitmed uurijad on nimetanud seda laiemat
mõistet spirituaalsuseks, mis sisaldab endas sidususe tunnetust, imetlemis- ja imestamisvõimet ning
igatsust tähenduste loomise järele.
Konverentsile on kutsutud religiooniõpetajad ning ka Pille kolleegid nii Eestist kui välismaalt. Erinevad
ettekanded ja töötoad keskenduvad vajadusele ehitada sildu erinevaid religioone ja maailmavaateid
esindavate inimeste vahele. Kavas on loengud spirituaalsusest ja religiooniõpetusest ning rida
töötubasid, kuid konverentsi mahub ka mõtisklus Pille elu ja töö üle. Konverents algab reedel, 10.
septembril sissejuhatavate loengute ja heade kogemuste jagamisega. 11. septembril on konverentsi
põhipäev, mille sisse mahub kolm ettekannet ja töötoad, samuti Pille mälestusõhtu, käime tema
haual ja meenutame tema tehtut. Pille oli Tartu Jaani koguduse liige ning 12. septembril saab osa
ekskursioonist selles unikaalses kirikus ning osaleda sealsel jumalateenistusel.

PÄEVAKAVA
Konverentsi raames on ainulaadne võimalus osa saada Euroopa religioonipedagoogika tipptegijate
peetavatest loengutest ja töötubadest. Nii näiteks tuleb esinema Prof Robert Jackson, kes on
Warwicki ülikooli religioonipedagoogika professor ja kultuuridevahelist õpet ja inimõigusi edendava
Euroopa Wergelandi Keskuse (http://www.theewc.org/content/about.ewc/) nõustaja. Ina ter Avest
on psühholoogina aastaid uurinud nii õpilaste kui õpetajate identiteediga seonduvaid küsimusi ja
koolikultuuri. Peter Schreiner on armastatud lektor konverentsidel ning Euroopa Nõukogu tasemel
religiooniõpetuse üle otsustava organisatsiooni ICCS (Intereuropean Commission on Church &
School) president ning CoGREE (Coordinating Group for Religion in Education in Europe) moderaator.
Reedeseid töötubasid juhendavad erinevate maade teadlased – neid saavad tudengid kuulama

tulla konverentsitasu maksmata, siiski palume registreeruda konverentsvalk@hot.ee..
Laupäeval on aga töötoad nii eesti- kui inglise keeles. Plenaarloengutel ning neile järgnevatel
diskussioonidel on sünkroontõlge, töötuba tuleb valida vastavalt keeleoskusele.
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Konverents toimub Ülikooli 18 TÜ Nõukogu saalis kui ei ole märgitud teisiti.
10. SEPTEMBER:

11-17
12-14
17
17.30

Registreerumine (TÜ fuajee)
Töötoad *(Usuteaduskonna ruumes TÜ peahoone parema tiiva II ja III korrusel)
Konverentsi avamine
Loeng 1: prof Robert Jackson (Inglismaa, Warwicki ülikool). Estonian RE in the
context of Europe / Eesti religiooniõpetus Euroopa kontekstis
Diskussioon
18.15 Loeng 2: dr Ina ter Avest (Holland, Amsterdami Vaba Ülikool) - Teaching and learning
for spirituality / Õppimine ja õpetamine spirituaalsuseks
Diskussioon
11. SEPTEMBER:

9-10 Registreerumine (TÜ fuajee)
10
II päeva avamine
10.15 Loeng 3: Peter Schreiner (Saksamaa, Comeniuse Instituut): The spiritual dimension in
holistic education / Spirituaalsus inimest terviklikuna käsitlevas hariduses
Diskussioon
11.00 Dr Lea Altnurme (Tartu Ülikool): Kuidas eestlased mõistavad religioossust ja
spirituaalsust / How Estonians understand religiousity and spirituality
Toomas Jürgenstein (HTG): Dialoogi arendamise võimalikkusest ja vajadusest
religiooniõpetuses
Diskussioon
13
Lõuna (HTG)
14.30 Töötoad *(Usuteaduskonna ruumes TÜ peahoone parema tiiva II ja III korrusel)
16
Kohvipaus
16.30 Käik Raadi kalmistule: Pille haua külastamine
18
Pille Valgu mälestusõhtu (HTG aula, avatud kõigile)
12. SEPTEMBER

10
11

Elke Unt (eesti keeles) ja dr Anu Raudsepp (inlgise keeles) Varandused, mida on
sakraalhoones õpilastele näidata (Tartu Jaani kirik)
Jumalateenistus Jaani kirikus (Tartu Jaani kirik, avatud kõigile)

Täpsem info ja registreerimine: http://www.us.ut.ee/ ja konverentsvalk@hot.ee
Registreerumisel palume valida ka töötoad, milles osalete.
Konverentsi toetavad:
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* TÖÖTOAD REEDEL

1A Religiooniõpetus meil ja mujal
Dr Sean Neill (University of Warwick) „How much effect does RE have? A cross-country
analysis using structural modelling“ - analüüsib Saksa, Inglismaa ja Eesti õpilaste
suhtumisi religiooni ja religiooniõpetusse.
Dr Laima Geikina (University of Latvia) „Religious nature of Atheistic education“ - räägib
ateistliku hariduse religioossest olemusest.
1B Konfessionaalne (koguduses tehtav) usuõpetus
Dr Geert Franzenburg (Ev. Kirchenkreis Münster and LCM) „ Spiritual counselling in
educational contexts“ - teeb töötoa hingehoiust hariduslikes kontekstides , eelkõige
koguduses ja konfessionaalse usuõpetuse raames
assProf McDougall, Roseanne (La Salle University, USA) „Teresa of Avila’s Interior
Castle: Metaphor as a Guide to Spirituality“ - teeb visuaalse ettekande Teresa Avila
(1515-1582) sisemise lossi metafoorist.
1C Soome usundiõpetus teelahkmel
Prof Arto Kallioniemi (University of Helsinki) „Research project Human rights and RE"
kõneleb religiooniõpetusest Soomes ning Helsingi piirkonna direktorite nägemusest
Soome konfessionaalse mudeli kohasusest multikultuurilises kontekstis.
Prof Antti Räsänen (UEF - University of Eastern Finland) „Teacher education in UEF“
kõneleb milliseid Ohte ja võimalusi kätkeb endas õpetajakoolituse mudel, kus
õpetajakutseks valmistujad valitud juba 1. õppeaastal.
* TÖÖTOAD LAUPÄEVAL

2A Ursula Haava (TÜ) “Spirituaalsus Tartu linnapildis“ ingliskeelne ekskursioon Tartus.
2B Religioon ja ühiskond
Prof Siebren Miedema (Vrije University Amsterdam) „Maximal Interreligious Citizenship
Education“ - kõneleb oma ettekandes religiooniõpetuse rollist kodanikuõpetuses. (inglise
keeles)
Ringo Ringvee (TÜ) „Kiriku, ühiskonna ja kooli kolmnurk“ arutleb nende kolme lahususe ja
sidususe problemaatikast.
2C Kogudus ja kool toetavad üksteist
Dr Einike Pilli (TÜ) "Sillad toetuvad kallastele" kõneleb identiteedi olemasolu vajadusest
dialoogiks ja avatuseks teistsuguse identiteedi suhtes.
Dr Heino Nurk (EELK UI) „Spirituaalsus ja tervis“ arutleb , kuidas mõjutavad inimese tervist
kõige laiemas mõttes teadmised ja tõekspidamised ning usk ja usaldus.
2D Praktilist õpetajatele
Prof Halliki Harro-Loit (TÜ) „Väärtustamine igapäevases koolitöös“ tutvustab
eetikakeskuses õpetajatele välja töötatud väärtusdilemmade mängu.
Dr Hannele Päiviö (EELK UI) „Visuaalid usundiõpetuses“ toob praktilisi näiteid piltide
kasutamisest usundiõpetuse vanema astme tundides.
Konverentsi toetavad:
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PRAKTILINE INFORMATSIOON OSALEJATELE EESTIST

Kuna loengute vahel on pausid lühikesed ja konverentsil osalejaid palju, organiseerib ERÕL
ühise toitlustuse, mille katteks kogutakse osalejatelt osalustasu. Selle suurus oleneb sellest,
millal saadate täidetud registreerimisavalduse meiliaadressile konverentsvalk@hot.ee:
TOITLUSTUSE TASU
Osalemine ainult laupäeval, 11.09
Tudengid ja ERÕL liikmed
Osalustasu teistele
Osalemine kahel või kolmel päeval
Tudengid ja ERÕL liikmed
Osalustasu teistele

Kohapeal
150
200
300
350

Osalustasu tuleb tasuda Eesti Religiooniõpetajate Liidu arvele a/a 221011418512, Swedbank.

Oma osalusest palume teatada meiliaadressile konverentsvalk@hot.ee . Vajame teilt
järgmiseid andmeid:
1) mis ajast mis ajani osalete konverentsil,
2) kas olete tudeng või ERÕL liige,
3) kui teie osaluse maksab asutus, kelle nimele arve esitada ning
4) millistes töötubades eelistate osaleda ning kas soovite 11.09 mälestusõhtul sõna võtta.
Neile, kes toitlustust ei vaja (osalevad üksikutel loengutel), on osalus tasuta.
MIDA KATAB KONVERENTSITASU




Toitlustamine (3 kohvipausi, eine reede õhtul ja lõuna laupäeval)
Konverentsi materjalid, sh tõlge
Loengud, töötoad ja mälestusõhtu

KONVERENTSI KORRALDAVAD:

Eesti Religiooniõpetajate Liit, Tartu Ülikooli usuteaduskond, Kultuuriteooria tippkeskus,
EELK Usuteaduse Instituut, EMK Teoloogiline Seminar, EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar.
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