
 NIMI TEEMA JUHENDAJA  
1. Arimäe Moonika Õpetaja isiksuse omadused ja 

kasvatusväärtused Lääne-Virumaa linnade 
lasteaedade näitel 
Teacher´s Personal Characteristics and 
Educational Values on the Basis of West-
Viru County Cities Kindergartens 

Lehte Tuuling  

2. Berggren Katrin Lapsevanemate teadlikkus liikumise ja 
liikumismängude mängimise olulisusest 
koolieelses eas Sõmeru lasteaia Pääsusilm 
näitel 
Parents awareness of the importants of 
physical movement and games in 
preschool by the example of Sõmeru 
kindergarten Pääsusilm 

Tea Välk  

3. Egers Häli Lasteaiaõpetajate teadlikkus õuesõppest ja 
õuesõppe sidumine emakeele 
õppevormidega õppetegevustes Ida-Viru 
maakonna linna-ja maa lasteaedade 
võrdluses 
Preschool teachers awareness of outdoor 
education and bonding outdoor education 
with native language learning forms in 
learning activities East Viru Country city 
and country kindergarten comparison 

Mare Vassiljev  

4. Jõesaar Annika IIssaa  rroollll  iissaaddee  jjaa  55  ––  77--  aaaassttaassttee  llaassttee  ppiillgguu  
llääbbii    JJõõhhvvii  llaasstteeaaeeddaaddee  KKaalleevviippooeegg  jjaa  
SSiippssiikk  vvõõrrddlluusseess    
FFaatthheerr´́ss  rroollee  tthhrroouugghh  tthhee  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ooff  
ffaatthheerrss  aanndd  55  ttoo  77  yyeeaarrss  oolldd  cchhiillddrreenn  ooff  
JJõõhhvvii  kkiinnddeerrggaarrtteenn  KKaalleevviippooeegg  aanndd  SSiippssiikk  
iinn  ccoommppaarriissiioonn 

Lehte Tuuling  

5. Kubjas Karmen 5–7-aastaste laste hirmud Kunda lasteaia 
Kelluke ja Tamsalu lasteaia Krõll näitel 
Fears of- to 7-Year-Old Children by the 
Example of the Kelluke Kindergarten of 
Kunda and the Krõll Kindergarten of 
Tamsalu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anu Leuska  

6. Kütt Monika Lasteaiaõpetajate teadlikkus laste arengu 
iseärasustest soost lähtuvalt ja 

Lehte Tuuling  



õpikeskkonna loomine ning tegevuste 
diferentseerimine sellest tulenevalt Jõgeva 
maakonna linna- ja maalasteaedade näitel 
Kindergarten teachers awareness about 
children ´s features of the development  of 
a gender perspective and to create a 
learning environment and consequently, 
the differentiation in Jõgeva city and 
county kindergarten 
 
 

7. Neudorf Ringa Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži elu 
lugu aastatel 1999 – 2008 ning 
eelkoolipedagoogika eriala areng alates 
2001. aastast 
Rakvere College of Tallinn University of 
the life story of the years 1998-2008 and 
preschool pedagogics professional 
development since 2001 

Mare Vassiljev  

8.  Tross Kairi Lasteaiaõpetajate teadlikkus õuesõppe 
olemusest, metoodikast ja kasutamise 
võimalustest  Jõgeva linna ning valla ja 
Põltsamaa linna ning valla lasteaedade 
näitel 
Awareness of outdoor education by 
kindergarten teachers on the sample of 
kindergartens from Jõgeva and Põltsamaa 
 

Lehte Tuuling  

9.  Inno Kerli Noorsootöö Lääne-Virumaal ja TLÜ 
Rakvere Kolledži lasteaiaõpetaja koolituse 
üliõpilaste osa selles 
Youth work in Lääne-Viru county and 
TLU Rakvere College´s students part in it 

Mare Vassiljev  

 


