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Logopeedia suund

Eripedagoogika osakond

Uurimisteema (koos kaasprofessor Virve‐Anneli 
Vihmaniga)

Marika Padrik

logopeedia kaasprofessor 
marika.padrik@ut.ee

Eripedagoogika osakond

Keeletöötlusvõime hindamine 
keelepuude tuvastamiseks 
kakskeelsetel lastel: 

testide väljatöötamine
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Liis Themas
Eesti ja üldkeeleteaduste doktorant
liis.themas@ut.ee

Uurimisteemad (koos Marika Padrikuga):
- Väldete taju eelkooliealistel lastel
- Keskkonna mõju keelelisele arengule
- Arengulise keelepuudega laste vaimne 

võimekus

Eripedagoogika osakond

Merje Viigand
logopeedia nooremlektor
merje.viigand@ut.ee

• Düsartriaga täiskasvanute kõne mõistetavuse hindamine

• Afaasia – keeleliste oskuste hindamine 

• Afaasiaga isiku kommunikatsioon lähedasega – hindamine ja 
teraapia

• Õpetajate häälekvaliteet COVID-19 pandeemia ja 
distantsõppe tingimustes

• Covidi põdemise järgselt tekkinud hääle- ja neelamishäired

Eripedagoogika osakond

Uurimisteemad:
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Lagle Lehes
logopeedia nooremlektor
lagle.lehes@ut.ee

• Häälehäirete hindamine ja teraapia
– Häälehäired lastel
– Häälehäired professionaalsetel 

häälekasutajatel

• Resonantsipuuded lastel

Eripedagoogika osakond

Uurimisteemad:

• Neelamishäirete hindamine ja 
teraapia
• Neelamishäired 

neuroloogilistel patsientidel
• Neelamishäired lastel

• Hääle- ja neelamishäired COVID-19 
põdemise järgselt

Uurimisteema
Laste kommunikatsioonioskuste arengudünaamika 
hindamisvahendi FOCUS© (Focus on the 
Outcomes of Communication Under Six) 
kohandamine Eestis.

Kasuks tuleb hea inglise keele oskus, et aidata hindamisvahendi tõlkimisel 
ning töö toimub rahvusvahelises meeskonnas.

Loe lisaks: https://www.canchild.ca/en/shop/29-focus

Eripedagoogika osakond

Anna Maria Ülviste
logopeedia nooremlektor, 
logopeedia nooremteadur
anna.maria.ulviste@ut.ee
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Eripedagoogika suund

Eripedagoogika osakond

Eripedagoogika osakond

Kaja Pastarus
eripedagoogika nooremlektor
kaja.pastarus@ut.ee

 Kerge intellektipuudega (lihtsustatud õppe) õppijate õpetamine.

 Eesti keele teemade õpetamine tuge vajavatele õppijatele.

 Kirjaliku kõne (lugemine, kirjutamine) oskuste uurimine ja 
kujundamine tuge vajavatel õppijatel (sobib ka 
logopeediaüliõpilastele).
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Evelyn Kiive
eripedagoogika 
professor

• Laste ja täiskasvanute aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire sümptomaatika ja 
sekkumised.

• Agressiivne ja impulsiivne käitumine.

• Hariduslike erivajadustega laste toetamine 
kaasava hariduse kontekstis.

evelyn.kiive@ut.ee

Juhendatavad teemad/märksõnad: 

Eripedagoogika osakond

Pille Häidkind
PhD (pedagoogika)
eripedagoogika lektor

• Koolieelne eripedagoogika:
kuni 7‐aastaste erivajadustega 
laste arengutaseme hindamine ja 
õpetamine. 

• Kaasav haridus lasteaias: 
eripedagoogi ja õpetaja rollid, 
meeskonnatöö. 

• Eripedagoogi kutse:

üliõpilaste ettevalmistus ja 
vilistlaste vajadused, õppekavad.

pille.haidkind@ut.ee
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Triin Kivirähk, 
eripedagoogika nooremlektor
triin.kivirahk@ut.ee

Õpiraskused matemaatikas:

• Millised raskused esinevad?

• Miks raskused tekivad?

• Kuidas raskusi uurida?

Kuidas õppijaid aidata?
• Meetodid
• Õppevahendid

Eripedagoogika osakond

Eija Sõukand
Eripedagoogika nooremlektor

Mõõduka ja raske intellektipuudega 
õppijatega seotud teemad:

- Individuaalse õppekava 
koostamine ja rakendamine 
toimetulekuõppes;

- Toimetulekuõppe õpilaste 
õppimise  ja õpetamise

eripärad.
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Tea Ausin
eripedagoogika nooremlektor
tea.ausin@ut.ee

Uurimisvaldkond:

Laste ja noorukite sotsiaalsed, 
emotsionaalsed ja käitumisraskused

• Mida teha raskuste ennetamiseks?

• Kuidas sekkuda?

• Kuidas sotsiaalseid oskusi õpetada?

Eripedagoogika osakond


