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MINISTRI KÄSKKIRI
10.04.2017 nr 1.1-2/17/86
2017. a kasvatusteaduslike tööde riikliku
konkursi tulemuste kinnitamine
Haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 72 „Kasvatusteaduslike tööde
riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 7 lõike 1 alusel ja tuginedes haridus- ja
teadusministri 28. veebruari 2013. a käskkirjaga nr 99 „Kasvatusteaduslike tööde riikliku
konkursi konkursikomisjoni moodustamine“ moodustatud konkursikomisjoni 29. märtsi 2017.
a ettepanekule:
1. Jätan välja andmata 2017. a kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss)
I preemia magistritööde kategoorias vastava tasemega tööde puudumise tõttu ning kanda
see summa (1100 eurot) didaktilis-rakenduslike tööde/ õpikute kategooriasse.
2. Jätan välja andmata konkursi II preemia didaktilis-rakenduslike tööde ja õpikute
kategoorias ühtlaselt kõrge tasemega tööde rohkuse tõttu ning kanda see summa (800 eurot)
magistritööde kategooriasse.s
3. Kinnitan konkursi tulemused publitseeritud ja/või aprobeeritud doktoritööde kategoorias ja
autasustan:
1) I preemia (1400 eurot) Anna-Liisa Jõgi (Tallinna Ülikool) töö „The role of motivation in
learning math during primary school“ eest;
2) II preemia (1000 eurot) Ülle Säälik (Tartu Ülikool) töö „Reading literacy performance:
Metacognitive learning strategies matter, schools have effect on student outcomes“ eest.
4. Kinnitan konkursi tulemused võõrkeeles publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias ja
autasustan:
1) I preemia (1100 eurot) Katrin Mägi (Tartu Ülikool), Mairi Männamaa (Tartu Ülikool) ja
Eve Kikas (Tallinna Ülikool) töö „Profiles of self-regulation in elementary grades:
relations to math and reading skills“ eest. Kokkuleppel autoritega jaguneb
preemiasumma autorite vahel võrdselt;
2) I preemia (800 eurot) Inge Timoštšuk (Tallinna Ülikool), Eve Kikas (Tallinna Ülikool)
ja Mai Normak (Tallinna Ülikool) töö „Student teachers’ emotional teaching experiences
in relation to different teaching methods“ eest. Kokkuleppel autoritega jagada
preemiasumma järgnevalt: Inge Timoštšukile pool preemiasummast (400 eurot), Eve
Kikasele kolmandik preemiasummast (266 eurot) ja Mai Normakule kuuendik
preemiasummast (134 eurot).

5. Kinnitan konkursi tulemused magistritööde kategoorias ja autasustan:
1) II preemia (800 eurot) Allar Eesmaa (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused) töö
„Automaatrelva baasõppe ainekava väljatöötamine ja selle rakendamise tulemuslikkuse
hindamine Kuperjanovi JVP näitel“ eest;
2) II preemia (800 eurot) Romil Rõbtšenkov (Tallinna Ülikool) töö „Õpistsenaariumide
kavandamise vahendi LePlanner disain ja arendus“ eest.
6. Kinnitan konkursi tulemused didaktilis-rakenduslike tööde/ õpikute kategoorias ja
autasustan:
1) I preemia (1100 eurot) Eve Kikas (Tallinna Ülikool), Mairi Männamaa (Tartu Ülikool),
Piret Soodla (Tallinna Ülikool), Aaro Toomela (Tallinna Ülikool), Mari-Liis Kaldoja
(Tallinna Ülikool), Anna-Liisa Jõgi (Tallinna Ülikool) ja Anu Palu (Tartu Ülikool) töö
„Koolipsühholoogide hindamisvahendite komplekt. Manuaal.“ eest. Kokkuleppel
kaasautoritega kanda preemiasumma Eve Kikase kontole;
2) I preemia (1100 eurot) Marika Padrik (Tartu Ülikool), Merit Hallap (Tartu Ülikool),
Signe Raudik, Aaro Nursi, Jaana Koplimäe, Riin Naestema, Birgit Kaasik, Anne Uriko,
Helena Oselin, Maret Jahu, Ulvi Raidla ja Inga Brin töö „Kommunikatsioonipuuded
lastel ja täiskasvanutel: märkamine, hindamine ja teraapia“ eest. Kokkuleppel
kaasautoritega kanda preemiasumma Marika Padriku kontole.
7. Autasustan tänukirjaga auhinnatud doktoritöö juhendajat:
Eve Kikas (Tallinna Ülikool) ja Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylä Ülikool) preemia
pälvinud Anna-Liisa Jõgi doktoritöö juhendamise eest.
8. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktides 36 nimetatud isikute pangakontodele ministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur
vahel sõlmitud riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu nr 10.1-8.1/16/1341 alusel
konkursside auhinnafondiks eraldatud vahenditest 14 päeva jooksul alates käesoleva
käskkirja allkirjastamisest.
9. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades
kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
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