
Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2010  

Tulemused 2010 

Konkursile laekus sellel aastal 34 tööd. Laekunud tööd jagunesid kategooriate vahel järgmiselt: 
1. Eesti keeles publitseeritud teadustöö – 3 tööd 
2. Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel – 10 tööd 
3. Publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia) – 5 tööd 
4. Magistritöö – 12 tööd 
5. Populaarteaduslik töö – 1 töö 
6. Didaktilis-rakenduslik töö – 3 tööd 

Konkursi preemiafond oli 2010. aastal 38 000 krooni.  
Vastavalt konkursikomisjoni ettepanekule jäeti populaarteadusliku töö kategoorias preemia  (6000 
krooni) välja andmata ja kanti see summa lisapreemiana doktoritööde kategooriasse.  

2010. aastal anti seega välja viie kategooria preemiad kuuest järgmistes valdkondades: 

1) Eesti keeles publitseeritud teadustöö – 8000 krooni;  
2) Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel – 8000 krooni; 
3) Publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia) – 2 preemiat á 6000 
krooni; 
4) Magistritöö – 6000 krooni; 
5) Didaktilis-rakenduslik töö – 6000 krooni. 

Preemiad: 

Eesti keeles publitseeritud teadustöö - Aivar Põldvee (Ajaloomuuseum, Tartu Ülikool) - 8000 krooni 
„Rektor ja pastor Johannes Forselius. Märkmeid eluloost, argielust ja pedagoogikast“ 

Tegu on väga põhjaliku uurimusega, milles seni kasutamata materjalid ja allikakriitiline lähenemine 
lubavad ümber hinnata paljusid kooli- ja pedagoogiakaajaloo krestomaatilisi väiteid ning tuua esile 
seiku, millel on laiem tähendus, eriti seoses Rootsi ja Saksa kultuurilooga. 
Esile võiks tõsta senivalitsenud müüdi ületamist Forseliuse gümnaasiumi ainulaadsusest ja toomkooli 
madalast tasemest, ülevaadet Eveniuse teostamata jäänud Tallinna koolireformist ning Komensky 
õpiku varaseimast kasutuselevõtu teatest.  

Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel - Jaan Mikk (Tartu Ülikool) ja Richard Lynn (Ulsteri 
Ülikool) - 6000 krooni 
„National IQs predict educational attainment in math, reading and science across 56 nations“ ja „Sex 
differences in reading achievement“ 

Esimeses artiklis selgitasid autorid rahvusvahelise PISA testi tulemuste põhjal, et rahvuslik 
intelligentsus on kõige tugevamini seotud loodusainete, matemaatika ja lugemisoskuse testi 
tulemustega riigis. Uuringu väärtuseks on ka väga edukas PISA 2006 tulemuste muutuvuse 
selgitamine ning järeldused, et esmatähtis on koolis arendada õpilaste tunnetuslikke võimeid ning 
õpilaste huvi ja õpimotivatsiooni arendamine on väga oluline tee õpitulemuste tõstmisel.   
Teises artiklis esitleti uurimust, mille eesmärgiks oli selgitada, kas tüdrukutel on parem lugemisoskus 
kui poistel. Andmed saadi mitmete rahvusvaheliste testide tulemustest. Nii PISA, kui ka PIRLS-i testi 
andmetel oli tüdrukute lugemisoskus parem kui poistel. Tüdrukute lugemisoskus ületab poiste oma 
järjest rohkem ja loodusainetes on poisid ja tüdrukud saanud viimasel ajal võrdseid tulemusi. 



Tüdrukute parema lugemisoskuse võimalike põhjustena leiti PISA 2006 andmetest, et nad võtavad 
koolis rohkem keeleaineid ja õpivad ka kodus keeleaineid kauem. Poistevahelistes testitulemustes 
olid suuremad erinevused kui tüdrukutel.   
Esimene artikkel on avaldatud kõrgeltkvalifitseeritud rahvusvahelises ajakirjas „Intelligence“, mille 
Impact Factor on olnud viimasel viiel aastal 3,8. Esitatud artikleid on viidatud juba kolm korda ISI Web 
of Knoledge andmebaasi ajakirjades. Teine artikkel on avaldatud ajakirjas TRAMES, mille artikleid 
indekseeritakse kahekümne ühes teadusandmebaasis, sh Web of Science. 

 
Heino Liimetsa nimeline preemia publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö –  Klaara Kask (Tartu 
Ülikool) - 6000 krooni 
„A study of science teacher development towards open inquiry teaching through an intervention 
programme” 

Doktoritöö käsitles uurimuslikku õpet loodusainete õpetamisel. Eesmärgid hõlmasid kolme 
valdkonda: teoreetilis-filosoofilist, loodusainete õpetajate uurimust õpetamise kompetentsuse 
arendamisest ning õpilaste uurimuslike oskuste kujunemist. Töö käigus töötati välja avatud 
uurimusliku õppe kontseptsioon, defineeriti uus termin „arengutee“ (headway).  
Töö tulemused tõestavad avatud uurimusliku õppe kontseptsiooni rakendamise vajadust ja 
võimalikkust keemiatundides. 
Uuringutulemusi on avaldatud viies artiklis rahvusvahelise levikuga ajakirjades. Doktoritöö juhendaja: 
prof. Miia Rannikmäe.  

Heino Liimetsa nimeline preemia publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö  – Karin Lukk (Tartu 
Kivilinna Gümnaasium) - 6000 krooni 
„Kodu ja kooli koostöö strukturaalsest, funktsionaalsest ning sotsiaalsest aspektist“ 

Doktoritöö on kirjutatud väga aktuaalsel teemal  – tänapäeva kasvatusteoorias ja praktikas on kooli ja 
kodu koostöö üks võtmeküsimusi. Töö oluliseks väärtuseks on erinevate teooriate hea omavaheline 
seostatus. Uudne ja värskendav on kooli ja kodu koostöö ning kooli ja lapsevanemate 
partnerlussuhete kirjeldamine sotsiaalse kapitali vormidena. Esitatud vormidest lähtuvat analüüsi 
saab aluseks võtta erinevate suhete kirjeldamisel väljaspool kooli konteksti, mistõttu on töö 
tähelepanuväärseks lähtematerjaliks teistelegi uurimustele nii kasvatus kui sotsiaalteaduste 
valdkonnas. Väitekirja tulemused on rakendatavad kooli lastevanematega töö reorganiseerimisel 
ning õpetajakoolituse õppekavade täiendamisel. alustena. Doktoritöö juhendaja: prof Marika 
Veisson. 

Magistritöö – Regina Soobard (Tartu Ülikool) - 6000 krooni 
„Visuaalse info mõju põhjaveega seotud protsessidest arusaamisel gümnaasiumis” 

Magistritöös uuriti õpilaste arusaamist põhjavee teemaga seonduvast. Õpetamine kohandati 
geograafia ainekavale vastavaks ja traditsioonilise õpikupõhise õpetamise asemel kasutati praktilisi 
töid.  
Uuringus osalenud õpilaste oskused põhjavee teemast paranesid oluliselt. Samuti selgus tööd läbi 
viies, et väga lihtsate katsevahenditega on õpilastele võimalik selgeks teha mõningaid 
abstraktseksjäävaid teemasid.  
Töö väärtuseks on praktilised soovitused õpetajatele. Töö on aluseks ka autori õpingutele ja 
uuringutele doktorantuuris. Magistritöö juhendajaks oli Ülle Liiber 



Didaktilis-rakenduslik töö – Irina Logvina (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus) ja Natalia 
Maltseva-Zamkovaja (Tallinna Ülikool) - 6000 krooni 
„Tekstist tekstini“ 

Tegemist on vene õppekeelega koolide 5.–6. klasside jaoks esmakordselt koostatud sedalaadi 
didaktilise materjaliga, mis arvestavad eesti keele õpetamisel kommunikatiivse õppeviisi kogemusi. 
Käsiraamatu juurde kuuluvad ka CD ning õpetajate- ja vanemateraamat „Metoodilisi soovitusi 
õpetajatele ja vanematele“. 
Materjalide koostamisel on arvestatud ainetevaheliste seoste loomist ning need pakuvad 
mitmekesiseid loomingulisi ülesandeid, mille kaudu saab arendada ja kontrollida funktsionaalse 
lugemise ja kirjutamise oskust, arvutikasutamise  oskust ning audeerimisoskusi. Lähtudes 
metoodilistest põhimõtetest on ülesanded jaotatud kõnetegevuste järgi, lähtudes printsiibist 
lihtsamalt-keerulisemale.  
Loodud materjalid toetavad riikliku õppekava eesmärkide realiseerimist ning lähendavad eesti ja 
vene keele õpetamise metoodikaid, mis omab tähendust mitmekultuurilise hariduse kontekstis. 
Käsiraamat on leidnud juba ka efektiivset rakendamist praktilises õppetöös.    

Tänukirjad: 

Prof Miia Rannikmäe (Tartu Ülikool) Klaara Kase doktoritöö juhendamise eest 

Prof Marika Veisson (Tallinna Ülikool) Karin Lukki doktoritöö juhendamise eest 

Ülle Liiber (Tartu Ülikool) Regina Soobardi magistritöö juhendamise eest 

Esiletõstetud tööd: 

Airi Liimets - kogumiku „Muusikalise kontegelikkuse ühendused identiteedi ja diferentsiga“ 
kaasutorluse, toimetamise ja koostamise eest. 

Kollektiivne monograafia on silmapaistev inter- ning transdistsiplinaarne uurimus, mis toob 
suurepäraselt ilmsiks, kuidas omavahel põimuvad kasvatusfilosoofiline, kasvatusteaduslik, 
kasvatussotsioloogiline ja muusikapedagoogiline (sh muusikadidaktiline) mõtlemine. 
Mahukat avaartiklit Airi Liimetsalt võib käsitleda kui tänapäevasele kasvatusteaduslikule mõtlemisele 
filosoofilist programmilloovat uurimust sellest, mida tähendab mõelda distsiplinaarselt, aporeetiliselt 
ja mittedistsiplinaarselt. 
Artiklid on raamatus paigutatud kolme suuremasse ossa (I – muusika ja sotsiaalkultuuriline 
tegelikkus, II – muusika(õpetus) ja ruumajalis-looline tegelikkus, III muusika ja pedagoogiline 
tegelikkus), mis sellistena koos sissejuhatava ja väljajuhatava artikliga loovadki raamatust tervikliku 
monograafia. 
Airi Liimetsa koostatud raamat on Eesti muusikapedagoogikateaduse arengus murrangulise 
tähtsusega ja uuenduslikule mõtlemisele teedrajav. 

 Zoja Raud ja Valery Vodovozov tehnikaalade õpetamise edendamise eest „Üliõpilaste aktiivsuse 
suurendamine nüüdisaegse elektroonika õppimisel“  

Töö on väga oluline, sest edendab tehnikaalade õpetamist. Õppeaine Elektroonika, nagu ka teiste 
tehniliste ainete traditsioonilisel õppimisel ja õpetamisel on palju puudusi, nagu näiteks üliõpilaste 
madal motivatsioon, õppematerjalide üleküllus jm.    
Esitatud töös pakuti välja uus metoodika üliõpilaste aktiviseerimiseks ja õppimise tõhustamiseks 
õppeprotsessi käigus. Kasutades interdistsiplinaarseid teadmisi elektroonika, pedagoogika ja 



psühholoogia  alal,  töötati antud teadustöö raames välja ja katsetati aktiivõppe meetodit. 
Uurimistöö metoodika nägi ette ka tehnikaala inseneride kompetentsusnõuete ja olemasolevate 
õpetamisviiside analüüsi.   
Olemasolevate haridusprotsesside baasil Tallinna Tehnikaülikoolis töötati välja kaks aktiivõppe 
suunda elektroonika kursuse õpetamiseks bakalaureuse taseme üliõpilastele. Esimene  on seotud 
loengutega ja teine harjutuste läbiviimisega. Õppetöö käigus kasutati uusi efektiivseid 
hindamismeetodeid ja organiseeriti internetipõhine tagasiside üliõpilastele ja õppejõule. Esitatud 
lähenemine on kasulik eelkõige sellepärast, et on suunatud kaasaegse haridussüsteemi aktuaalsete 
probleemide lahendamisele.  
Antud metoodika kasutamisel suurenes üliõpilaste õppetöö regulaarsus ja stabiilsus, paranesid 
eksamitulemused.  

Eve Kikas, Kätlin Peets, Anu Palu ja Jüri Afanasjev „The role of individual and contextual factors in 
the development of maths“  

 Senised uuringud on näidanud matemaatikatulemuste seost lapse kognitiivsete võimetega ning 

tema algteadmistega kooli tulles. Need on tegurid, mida õpetaja muuta ei saa. Laste arengu 

edukamaks toetamiseks on kasulik analüüsida neid näitajaid, mida õpetaja oma klassitegevustega 

mõjutada saab. Antud töös uuritigi lisaks verbaalsetele võimetele ja algteadmistele ka laste 

õpimotivatsiooni ning õpetaja õpetamismeetodite kasutamise mõju laste matemaatikateadmistele ja 

nende arengule esimeses kolmes klassis.  

Töö tulemustest selgus, et laste vältiv saavutusmotivatsioon ja vältiv käitumine õpisituatsioonis 

andsid madalamaid teadmisi ja oskusi matemaatikas. Selgus ka õpetaja poolt kasutatavate 

õpetamismeetodite mõju – klasside, kus õpetaja kasutas rohkem formalistlikke meetodeid, olid 

tulemused paremad. Seega võiks ka järeldada, et õpetajad võiksid kasutada erinevaid meetodeid ja 

mitte kartma formalistlike meetodite kasutamist (samas ei tohiks nende kasutamine olla valdav). 


