
4/17/2018 LTI kevadkonverents / Loodus- ja terviseteaduste instituut / Tallinna Ülikool

http://www.tlu.ee/et/Loodus-ja-terviseteaduste-instituut/Teadus/konverentsid/LTIkevadkonverents 1/2

LTI kevadkonverents toimub 9. mail

Räägu (Räägu 49) õppehoone aulas, ruum 401
 

Ajakava
9.30 – Kogunemine ja hommikukohv aulas / Gathering and Coffee at the Assembly Hall (401)

9.50 – Avasõnad / Opening Words

10.00 – Paneel HEAOLU / Panel Discussions Wellbeing

Kõnelejad - Tiiu Koff, Airi Värnik, Kristjan Port, Saima Kuu
Ettekannetele järgneb arutelu
Moderaatorid: Sander Paekivi ja Kirsti Pedak

12.00 – Lõuna ja postrite esitlused* / Lunch and Proster Presentation

13.00 – Paneel HARIDUS / Panel Discussions Education

Kõnelevad - Mihkel Kangur, Elina Malleus, Erkki Soika
Ettekannetele järgneb arutelu
Moderaatorid: Sander Paekivi ja Kirsti Pedak

15.00 – Kohvipaus ja postrite esitlused* / Break and Poster Presentation

15.30 – Töötoad (esimene töötuba 15.30; teine töötuba 16.10) / Workshops

Ühe töötoa kestvus on 30 minutit. Kõigil on võimalus valida kaks  töötuba, milles kaasa lüüa. Palume eelregistreeruda
kahte endale huvipakkuvasse töötuppa! Kiirusta, töötubade osalejate arv on limiteeritud!

Valitavad paralleelsed töötoad:

1. Avo-Rein Tereping – Riskikäitumine, mis tekitab kuulmisteravuse langust – Viimastel paarikümnel aastal on
täheldatud kuulmisteravuse langust noorte puhul - 25-aastaste kuulmisläved on sageli 60-aastastega samal
tasemel. Miks? Koos heli näidetega. (Asukoht: ruumis 301)

2. Jaanus Terasmaa – Avastusrada – Õppevahend Avastusrada on nutiseadme veebilehitsejas töötav rakendus,
mille abil saab luua õues läbitavaid interaktiivseid radu, mida saab läbida igaüks - vaja on ainult nutiseadet ja
pealehakkamist. Konverentsi ajaks luuakse Räägu õppehoone ümber näidisrada, mida üheskoos läbida. (Asukoht:
kogunemine Räägu fuajees)

3. Saima Kuu – Rühi probleemid ja rühiga seotud lihaste tasakaal – Hindame rühti üksteisel. Analüüsime kehahoidu
pealaest jalatallani nii eest-, tagant- kui külgvaates. Selgitame vaatluse abil välja kas töötoas olijatel on kergesti
märgatavaid rühiprobleeme. Arutleme nende põhjusi ja otsime lahendusi ning anname nõu, mida ja millal võiks
iseenda heaks ära teha. (Asukoht: ruumis 202)

4. Kristi Paas ja Tiina Vänt – Trips-traps-trull – Töötoas on võimalus aktiivselt kaasa lüüa mängulisel strateegial
põhineval vahepala/energiabatooni valmistamisel. Tegevus sobib kõigile! Töötoas tehtu on söödav ning selle saab
hiljem kaasa. (Asukoht: õppeköök ruumis 103)

5. Tiia Artla – Kaasavad näpud – Töötoas on võimalus minna hetkeks tagasi lapsepõlve. Sõbrapaela punudes
arendatakse üheaegselt mõlema käe peenmotoorikat ja koordinatsiooni. (Asukoht: ruumis 407)

6. Kert Martma – Velospordi labor (Asukoht: velospordi laboris) 

7. Eha Rüütel – Kunstiteraapiast mini-loovuse kontekstis (Asukoht: ruumis 317)
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16.45 – Parima postri autasustamine* ja LTI kevadise konverentsi lõpetamine (asukoht: Aula) / Best Poster Award
Ceremony and Conference Closing (location: assembly hall)

* Poster-ettekanded on ennekõike oodatud doktorantide poolt, aga loomulikult ka kõigi teiste esitlused on teretulnud.
Juhul kui te olete äsja käinud kusagil konverentsil või on artikli jagu materjali, mille põhjal annab koostada üks ülevaatlik
poster, siis olete oodatud neid jagama. Need doktorandid, kel pole riiulist võtta juba olemasolevat postrit, kes on esimesel
kursusel ja kel tunne, et justkui pole veel tulemusi, siis on ju võimalik esitleda oma doktoritöö plaane, sisu ning võimalikke
ideid. Sellisel juhul saab postri väljatrükk instituudi poolt kaetud, kuid enne trükki saatmist andke sellest teada. Parimale
doktorandi postrile (sh ka esitlus) on ette nähtud auhind.

NB: Panel discussion and workshops will be in Estonian.
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