
Peeter Põllu päev VII 
14. novembril 2014. a. 

TÜ Haridusteaduste instituut 
Tartu, Salme 1a, aula 

 

 
 

KAVA  
 
 
 
Registratuur ja tervituskohv: kell 9.30-10.00 
Plenaaristung kell 10.00 – 12.00 
 

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 – seitsmenda konverentsi, alateemaks „Haridus ja mäng“ ning teemakohaste ettekannetega esinevad 
plenaaristungil silmapaistvad selle ala spetsialistid – igaüks oma vaatevinklist. 
 

Esinevad:  
Prof. Jaan Kõrgesaar, Tartu Ülikool haridusteaduste instituut. Avakõne: „Mäng, elu ja haridus“  
Lektor Airi Niilo, Tartu Ülikool haridusteaduste instituut. „Õpetaja roll lapse mängu juhendamisel ja õppimisel“  
Prof. Aino Ugaste, Tallinna Ülikool kasvatusteaduste instituut „Laste mäng alushariduse kontekstis“ 
Helena Grauberg ja Liis Reha, Tartu Mänguasjamuuseum „Mängimisest ja õppimisest Tartu Mänguasjamuuseumis“  
 
Peeter Põllu stipendiumi kätteandmine. 
Silmapaistvate bakalaureuse- ning magistritööde autorite ja juhendajajate autasustamine. 
Üllatustöötuba. 
 
Lõuna: 12.00- 12.30.  
Töö töötubades: 12.30-16.10.  

 
Fuajees näitus "Eesti mänguasi - traditsioon ja tänapäev" Tartu Mänguasjamuuseum. 
Raamatukogus näitus ”Laps ja mäng” ja näitus eelmeisel õppeaastal kaitstud akadeemiliselt silmapaistvatest üliõpilaste 
lõputöödest. 
Raamatukogus näituse ”Õppejõudude lapsepõlve mänguasi”.  
 



 

Töötoad  Töötoad  Töötoad  Töötoad  Töötoad  Töötoad  Töötoad 
 
Töötuba/ 
kellaaeg 

Huvitavat seoses õpetaja 
identiteediga 
Salme 1a-203 
Moderaator: Jüri Ginter 

Huvitavat seoses 
üliõpilastega 
Salme 1a-212 
Moderaatorid: Mario 
Mäeots ja Ingrid Koni 

Huvitavat seoses õppega 
õues ja looduses 
Salme 1a-306 
Moderaator: Esta Sikkal 

Huvitavat seoses 
matemaatika ja arvuti 
õppega 
Salme 1a-302 
Moderaator: Anu Palu 

Huvitavat seoses kodu ja 
lapsevanematega 
 
Salme 1a-310 
Moderaator: Merle Taimalu 

Huvitavat seoses 
probleemse käitumisega 
koolis 
Salme 1a-311 
Moderaator: Kristi Kõiv 

12.30-
12.50 

Kairit Lehtpuu 
Õpetajaametiga kaasnev 
stress 

Kristel Lään 
Täiskasvanud õppija 
rõõmud ja mured 
magistritöö koostamise 
protsessis 

Reesi Efert 
Lapsed liikluses 6. klasside 
õpilaste näitel 

Maris Juhkam 
Matemaatilise teksti 
mõistmise probleemid 

Liivia Horn 
Koduse lapse arengu 
toetamine 

Aive Aru-Raidsalu 
Õpiedutute ja 
akadeemiliselt edukate 
õpilaste hinnangud 
põhikoolist väljalangevuse 
riskiteguritele ühe 
maakonna näitel 

12.50-
13.10 

Kadri Kass 
Õpetajad, kes ei tahtnud 
enam õpetajad olla 

Raili Allas 
Õpetajakoolituse üliõpilaste 
praktilise teadmise 
kujunemise toetamine 
suunatud refleksiooni 
kaudu 

Kristiina Pavlenko 
Õpperada Tartu Lasteaiale 
Lotte kui vahend 
õppekasvatustööks 5-
7aastaste lastega 

Kai Sellin 
RoboMind kui võimalus 
äratada põhikooli õpetajate 
ja õpilaste huvi 
programmeerimise vastu 

Betti Kalamees 
Lapsevanemate teadlikkus 
kiindumussuhte olulisusest 
ja olemusest Tartu 
lasteaedades käivate laste 
näitel 

Diana Paal 
Tartumaa ja Viljandimaa 
õpetajad kui 
küberkiusamise ohvrid 
nende endi hinnangul 

13.10-
13.30 

Egle Valdaru 
Õpetajate õigusteadlikkus 

Pihel Hunt 
Õpetajakoolituse üliõpilaste 
uskumused õpetaja rolli 
kohta 

Riine Lootus 
Loomatundmine 4- ja 6-
aastaste Pärnumaa 
lasteaialaste näitel 

Diana Annast 
Kolmanda ja kuuenda 
klassi õpilaste 
matemaatikateadmised 
korduvülesannete põhjal ja 
nende seos tähelepanu 
ning võimekusega 

Katrin Kallis 
Kaugvanemate 
arvamused, hoiakud ja 
võimalused oma 
koolieelses eas lapse 
arengu toetamiseks 
suhtlemise kaudu 

Angelina Laaniste 
Uimasteid kuritarvitanud ja 
uimasteid mitte 
kuritarvitanud noorukite 
uimastitarbimise 
kogemused 

13.30-
13.50 

Anne Nelke 
Õpetaja personaalse ja 
professionaalse identiteedi 
kooskõla ja töörahulolu ühe 
Eesti waldorfkooli õpetajate 
näitel 

Magnus Ligi 
Üliõpilaste akadeemilise 
petturluse põhjused ning 
teadmised 
regulatsioonidest 

Karin Kopli 
Kunstitegevuste läbiviimine 
õuekeskkonnas Põlvamaa 
lasteaedade näitel 

Marge Mägi 
Arvuti sisendseadmete 
seos käekirja kvaliteediga 
6-7- aastaste laste seas 
Tartu lasteaedade näitel 

Maila Rajamets 
Lastevanemate hinnangud 
enda osalusele lapse 
hariduse omandamisel 
Valga maakonna linnade 
haridusasutuste näitel 

Pilvi Luhaste 
Lasteaiaõpetajate 
teadmised ja kogemused 
lapse leina märkamisel 
ning leinava lapse 
abistamisel Tartumaa 
lasteaedade näitel 

13.50-
14.10 

Eda Lauer 
Eesti lasteaiaõpetaja 
isiksusejooned 

Priit Joonas 
Prokrastineeriva käitumise 
esinemissagedus ja huvi 
seda muuta 
sekkumisprogrammi kaudu 
TÜ filosoofia- ja 
matemaatika- 
matemaatikainformaatikate
aduskonna tudengite näitel 

Maia-Liisa Suigusaar 
Õpimotivatsiooni ja 
õppeedukust toetav 
keskkond bioloogia aines 
8. ja 9. klassis 

Allar Nirk 
Füüsikaõpetajate hoiakud 
arvutisimulatsioonide 
kasutamisse hariduslikul 
eesmärgil 

Kätlin Berišvili 
Tartu linna 
lasteaiaõpetajate ja 
uusimmigrantidest 
lapsevanemate arvamused 
koolieelikute toimetulekust 
ja selle toetamisest 
lasteaias 

Mailis Mõttus 
2. klassi õpilaste 
arusaamad peres 
toimuvatest sündmustest 
seoses surma, leina ja 
kaotusega 

Diskussioon 14.10-14.20 ja kommipaus. 
 



Töötuba/ 
kellaaeg 

Huvitavat seoses 
koolikultuuri ja 
juhtimisega 
Salme 1a-203 
Moderaator: Hasso 
Kukemelk  

Huvitavat seoses 
kutsekooliga 
Salme 1a-212 
Moderaator: Piret Luik 

Huvitavat seoses HEV 
laste arendamisega 
Salme 1a-306 
Moderaator: Kristi Kõiv 

Huvitavat seoses laste 
kõne arendamisega 
Salme 1a-302 
Moderaatorid: Maret Olo ja 
Age Solo 
 

Huvitavat seoses 
lasteaiaõpetaja tööga  
lastega  
Salme 1a-310 
Moderaator: Kaja Oras 

Huvitavat seoses 
keeleõppe 
õpikeskkonnaga 
Salme 1a-311 
Moderaatorid: Evi Saluveer 
ja Meeli Väljaots 

14.20-
14.40 

Epp Välba 
Koolikultuuri kujunemine 
uues koolis ühe 
gümnaasiumi näitel 

Marit Dremljuga-Telk 
E-õppe alases 
täienduskoolituses 
osalemise ajendid ja 
takistused kutsekoolide 
õpetajate ja kõrgkoolide 
õppejõudude endi 
hinnangul 

Anne Mereküla 
Downi sündroomiga laste 
sotsiaalsete oskuste 
taseme määramine 
M/PAC1 formulariga 

Marin Väinsalu 
Tegusõnavormide 
kasutamine kolmeaastastel 
lastel 

Airi Tõnn 
Mina-sõnumite kasutamine 
ühes kolmeaastaste laste 
rühmas 

Triinu Kärbla 
Õpilaste teksti mõistmine 
ning klassiõpetajate 
õpetamismeetodid 4. ja 5. 
klassis 

14.40-
15.00 

Meelis Sikk 
Eesti 
Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna hariduspoliitika 

Sören Jakobson 
Riigi üldhariduskoolide ja 
kutseõppeasutuste juhtide 
ning õppealajuhatajate 
hinnangud koolijuhtide 
kompetentsidele 

Maris Huopolainen 
Interaktiivne õppemäng 
logopeediliseks tööks R 
hääliku seadel 
häälikuseade 
ettevalmistaval etapil 

Heidi Tuul 
Omastava ja osastava 
käändevormi 
moodustusoskus 3-4-
aastastel lastel 

Sandra Aruste 
Lasteaiaõpetajate 
hinnangud 
väärtuskasvatusmetoodikal
e Väärtuskasvatus 
Tarkuste Hoidise abil 

Liis Themas 
Teise klassi õpilaste 
lugemis- ja 
kirjutamisoskused 
 

15.00-
15.20 

Ingrid Leinus 
Õpilaste hinnangud kooli 
kliimale, enda heaolule ja 
toimetulekule Waldorf-ja 
tavakoolide võrdluses 

Jaanika Järvlepp 
Kutsekooli ja 
gümnaasiumiõpilaste 
hinnangud õpihuvi 
mõjutavatele teguritele 

Irma Olonen 
Abimaterjal 
lasteaiaõpetajale 6-
7aastaste laste kõne 
arendamiseks erinevate 
tegevusvaldkondade 
lõimimisel 

Anni Areda 
Lausete grammatilise ja 
pragmaatilise tähenduse 
mõistmise hindamine 5-6-
aastastel lastel 

Merilin Kalavus  
Sotsiaalse kohaloleku taju 

Taavi Kreitsmann 
Saaremaa õpilaste 
hinnangud autentsete 
materjalide kasutamisele 
põhikooli 7.-9. klasside 
inglise keele tundides 

15.20-
15.40 

Anita Agabuš 
Mentorite enesetõhususe 
seosed juhtkonnapoolse 
toetuse tajumisega, läbitud 
koolitustega ning algaja 
õpetajaga seotud 
teguritega 

Pille Ellamik 
Toitlustussektori tööandjate 
ootused kutseõppeasutuse 
lõpetanud töötajatele ja 
töötajate valiku põhimõtted 

Elis Randma 
Biomeditsiinilise sekkumise 
mõju autismispektri häirega 
laste sümptomaatikale 

Jana Reheperv 
Jutugrammatikal 
põhinevad narratiivid 
koolieelikute teksti 
mõistmise ja loome 
arendamiseks 

 

Marina Kuuseoja 
5-6aastaste kakskeelsete 
koolieelikute jutustuste 
uurimise tulemused 

15.40-
16.00 

Eliis Jürise 
Lasteaiaõpetaja töö 
kvaliteeti mõjutavad tegurid 
lähtuvalt lasteaiaõpetajate 
ja juhatajate arvamustest 

Reet Paatsi 
Kutsekooli õpetajate poolt 
oma tegevusi õpetamisel 
kirjeldavatele väidetele 
antud hinnangute võrdlus 
13. kutsekooli näitel 

 

Diana Pabbo 
Sidusa kõne arendamine 
spetsiifilise 
kõnearengupuudega 
lapsel: tegevusuuring ühe 
lapse näitel 

 

Maris Maasikas 
Küsimused lõputöö teema 
piiritlemisel ja käsitlemisel 
 

Diskussioon 16.00-16.10 ja teelemineku kommipaus. 

  

Konverentsi organiseerimine toimub vabatahtlike töö alusel, milles osalevad nii õppejõud kui üliõpilased. Konverents on külastajatele tasuta. 
Konverentsil osalenud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse ja esinejad tõendi. Tunnistused saab kätte alates 1. detsembrist 2014.a. Salme 1a -122. 
Esinejad saavad tõendi konverentsi päeval.                         Rõõmaste kohtumisteni ja koostööni! 


