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Tartu, Salme 1a, aula 

 

 
 

KAVA  
 
Registratuur ja tervituskohv: kell 9.30-10.00 (I korruse fuajee) 
Plenaaristung kell 10.00 – 12.00 (II korrus, aula) 
 

Peeter Põllu päeval esinevad silmapaistvad persoonid haridusvaldkonnas, 
antakse välja Peeter Põllu stipendium ja autasustatakse lõputööde autoreid ning 
diskuteeritakse töötubades üliõpilasteaduses aktuaalsetel ja huvitavatel teemadel. 
 

Sel aastal toimuva – kuuenda konverentsi, alateemaks „Haridus ja anded“ ning  
teemakohaste ettekannetega esinevad plenaaristungil silmapaistvad selle ala spetsialistid – igaüks oma vaatevinklist. 
 

Esinevad:  
prof. Jaan Kõrgesaar - Avakõne 
prof.  Jaanus Harro – Päevakohane tervituskõne   
doktor Viire Sepp - Andekusest ja andekatest 
dotsent Olev Must  - Andekus ja õppimine 
emeriitprofessor Jaan Mikk  - Hariduse edetabelid 
Peeter Põllu stipendiumi kätteandmine 
Silmapaistvate bakalaureuse- ning magistritööde autorite ja juhendajajate autasustamine 
Üliõpilaste tervitus 
 

Lõuna: 12.00- 12.30. (keldrikorrus) 
Töö töötubades: 12.30-16.00. (II korruse ruumid) 
 
 

 
 
Fuajeedes raamatunäitused: „Õppejõu töölaud“ ja „Andekus ja andekate laste õpetamine“. 
Raamatukogus näitus eelmeisel õppeaastal kaitstud akadeemiliselt silmapaistvatest üliõpilaste lõputöödest. 
Registreerumine: http://www.ht.ut.ee/et/vi-peeter-pollu-paev-uliopilaste-teaduskonverents  21. oktoobrini 2013.a.

http://www.ht.ut.ee/et/vi-peeter-pollu-paev-uliopilaste-teaduskonverents


 
Töötoad 
Töötuba Huvitavad teemas seoses kooliuusikute 

ja lugemisega 
(Ruum 204) 
Moderaator: Jaan Mikk 

Huvitavat seoses 
erinevate teemakäsitlustega koolis 
(Ruum 211) 
Moderaator: Kristi Kõiv 

Huvitavat seoses kõnega 
(Ruum 203) 
Moderaator: Mari Karm 

Huvitavat seoses spetsialistide ja 
koolijuhtidega 
(Ruum 212) 
Moderaator: Krista Uibu 

12.30-12.50 Merike Rand - Meie aabitsate keeleline 
keerukus 

Anna-Liisa Blaubrük - Väärtuskasvatus 
koolis Tartu linna koolide III kooliastme 
õpetajate ja õpilaste hinnangutel 

Eve Liivamägi - Kommunikatiivse 
grammatika õpetamine 

Külle Viks - Koolijuhi autonoomia Eesti 
hariduskorralduse kaasajastamise kontekstis 

12.50-13.10 Kai Karell - Funktsionaalse lugemisoskuse 
ja vabalugemise seosed põhikooli 
kolmanda klassi näitel 

Maret Ney - Seksuaalvähemustesse 
kuuluvate naiste koolikogemuse 
tõlgendus lähtuvalt seksuaalsest 
identiteedist 

Evelyn Ojaparv - Teabevoldiku 
mõistmine lihtsustatud 
õppetaseme 8.-9. klassis 

Anu Kose - Sisehindamise rakendumine 
kutseõppeasutustes 

13.10-13.30 Maarja Mandri - Kooliuusikute 
matemaatikateadmised ja nende seos 
edenemisega 1. klassis 

Liisa Kuusk - Surma ja leina teema 
käsitlus toimetulekukoolis 

Elis Tootsi - Kõne esmane 
hindamine Alzheimeri tõvest 
tingitud dementsuse korral 

Jaana Sepp - Õpetajate ja koolipsühholoogide 
hinnangud psühhomeetriliste testide 
vajalikkusele kaasava hariduse põhimõtete 
valguses 

13.30-13.50 Reet Neimann - Erineval ajal 
koolikohustuse alustamise võimalused 
Eestis. Kuidas hindavad õpetajad nende 
õpilaste toimetulekut 1. klassis 

Igor Šarin - Eesti üldhariduskoolide 
kolmanda kooliastme ja gümnaasiumi 
õpilaste ohutusalased teadmised ning 
nende teadmiste allikad 

Tiina Suvi ja Kadi Ird- Huule- 
ja/või suulaelõhega laste 
kõnekvaliteedi hindamine 

Silve Aavik - Sotsiaalpedagoogide hinnangud 
kunstiteraapiate meetoditel põhinevale 
rühmatööle kasvatuse eritingimusi vajavate 
õpilaste koolis 

 
Diskussioon 13.50-14.00 
 

Töötuba Huvitavat seoses kakskeelsusega 
(Ruum 204) 
Moderaator: Meeli Väljaots 

Huvitavat seoses probleemidega  
(Ruum 211) 
Moderaator: Kristi Kõiv 

Huvitavat seoses õpetaja ja 
õppijaga  
(Ruum 203) 
Moderaator: Maret Olo 

Huvitavat seoses spetsialistide ja 
koolijuhtidega (jätkub) 
(Ruum 212) 
Moderaator: Esta Sikkal 

14.00-14.20 Triinu Topp - Probleeme grammatiliste 
vormide kasutamisel ja mõistmisel vene-
eesti kakskeelsel kõnepuudega õpilasel 
juhtumikirjelduse näitel 

Liis Saarma - Hääl enne ja pärast 
operatsiooni häälepaelte orgaanilise 
kahjustusega inimestel 

Mari Tikk - Keeleõpikute 
hindamine − tee efektiivsema 
õpetuseni. 

Britt Elbing - Viipekeeletõlkide kutse-eetika: 
Eestis kehtiva kutse-eetika koodeksi võrdlus 
teiste riikidega 

14.20-14.40 Evelyn Uibo - Simultaansete kakskeelsete 
koolieelikute jutustamisoskus "palliloo" 
pildiseeria alusel 

Liis Leilop - II ja III kooliastme õpilaste 
hinnangud koolist väljalangevuse 
riskifaktoritele ja ennetusmeetmetele 
ühe Tartu linna kooli näitel 

Merili Tammsaar - 
Lasteaiaõpetajate hinnangud 
nende nõustamisvajadusele ja 
võimalustele nõustamist saada 

Huvitavat seoses  
õppeainetega  
Tiina Tammearu - Töölehtede komplekt 
läbivate teemadega seotud sõnavara 
arendamiseks inglise keele õpiku "I Love 
English 4" lisamaterjaliks 

14.40-15.00 Mariana Liiv ja Hanna Niinepuu -  
Kakskeelsete koolieelikute 
jutustamisoskuse ja grammatiliste oskuste 
seos 

Sirje Hanikat  - Ärevushäirega ja 
ärevushäire sümptomitega õpilased 
koolis 

Merilin Säde - Õpetajate hinnang 
sotsiaalsele tarkvarale 

Lenne Tammiste - Autentsetel lauludel 
põhinev töölehtede komplekt grammatika 
õpetamiseks õpikule "I Love English 4" 

15.00-15.20 Moonika Raja ja Maarja-Liis Rants - 
Kakskeelsete spetsiifilise 
kõnearengupuudega koolieelikute 
arengutaseme hindamine 

Mari-Liis Lillemets – Munitsipaalkool 
või erakool? 

Krista -Nigol - Bakalaureusetöö - 
ideest teostuseni. 

Maile Timm - Õpilaste sõnasemantika ja teksti 
mõistmise areng põhikooli I ja II kooliastmes 



15.20-15.40 Merike Pauskar - Muukeelsete laste 
õppimisega seotud probleemid 
muusikakoolis 

Nele Jõks - Vanemate käitumine oma 
3-7-aastaste laste konfliktide korral 

Liisi Sakkool - Õpetajate arvamus 
uusimmigrantidest õpilaste 
toetamisest loodusainete 
õppimisel eestikeelses koolis 

Külli Kallas - IKT lõimingust 
matemaatikaõpetusse 

15.40-16.00 Marja-Liisa - Mäesalu USA-s 
Massachusetts'i osariigis elavate Eesti-
Ameerika segaperekondade eestlastest 
vanemate suhtumine oma laste 
kakskeelsusesse ja nende eestlaste 
rahvusliku identiteedi kujundamisse 
 

Liine Karafin - Kiusamise olemus ja 
ulatus ühe vangla näitel 

Erle Tüür - Mittetraditsioonilise 
õppija kutseõpingute valiku 
motiivid ja õpinguid mõjutavad 
tegurid 
 

Mihkel Väljaots - Arvutimängul põhinev 
füüsika aktiivõppekomplekt 
gümnaasiumiastme füüsika II kursuse 
kinemaatika ja dünaamika osa käsitlemiseks 

Ettekanne kell 
16.00-16.20 või 
diskussioon 
kella 16.00-st 

  Mart Kimmel - Vabatahtliku 
tegevuse motiivid Tartu Ülikooli 
vabatahtlike hinnangul 
 

Karina Piirimaa - Matemaatiliste õpimängude 
kasutamine II ja III kooliastme matemaatika 
tunnis Tartu linna ja maakonna koolide näitel 

 Märkus: konverentsi kavas võib ette tulla täiendusi ja muudatusi. 

 

Konverentsi organiseerimine toimub vabatahtlike töö alusel, milles osalevad üliõpilased. 
Konverentsil osalenud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse ja esinejad tõendi. Tunnistused saab kätte alates 18.novembrist 2013.a. Salme 1a -122, esinejad saavad tõendi 
konverentsi päeval. 
Haridusteaduste instituudi raamatukogus konverentsi päeval avatud näitus eelmeisel õppeaastal kaitstud akadeemiliselt silmapaistvatest üliõpilaste lõputöödest. Õppehoones 
raamatunäitus. 
Rõõmaste kohtumisteni ja koostööni!  
 
 
 
 


