MINISTRI KÄSKKIRI
6.05.2021 nr 1.1-2/21/126
2021. aasta haridusteaduslike tööde riikliku
konkursi tulemuste kinnitamine
Haridus- ja teadusministri 2. oktoobri 2019. a määruse nr 45 „Haridusteaduslike tööde riikliku
konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 7 lõike 1 alusel ja tuginedes haridus- ja
teadusministri 4. detsembri 2019. a käskkirjaga nr 322 „Haridusteaduslike tööde riikliku
konkursi komisjoni moodustamine" moodustatud komisjoni 11. aprilli 2021. a. ettepanekutele:
1.

Kinnitan 2021. aasta haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tulemused ja määran
preemiad:
1.1. eesti keeles publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias järgmiselt:
1.1.1. I preemia (1500 eurot) Maarja Tinn (Tallinna Ülikool), töö „Murrangute
uurimine – neoliberaalsete haridusreformide mõju õpetajate tööelule Eestis“
eest;
1.1.2. II preemia (1000 eurot) ) Inge Timoštšuk, Helene Uppin ja Anne-Mai Näkk
(Tallinna Ülikool) töö „Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas“ eest.
Kokkuleppel autoritega jagada preemiasumma kolme autori vahel järgmiselt:
Inge Timoštšukile 2/5 preemiasummast (400 eurot), Helene Uppinile 2/5
preemiasummast (400 eurot) ja Anne-Mai Näkile 1/5 preemiasummast (200
eurot);
1.2. võõrkeeltes publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias järgmiselt:
1.2.1 II preemia (1000 eurot) Äli Leijen, Margus Pedaste ja Liina Lepp (Tartu
Ülikool) töö „Õpetaja tegevusvõimekus lähtuvalt ökoloogilisest mudelist:
kuidas see saavutatakse ja kuidas seda tugevdada erinevate refleksioonitüüpide
abil“ eest. Kokkuleppel autoritega jagada preemiasumma võrdselt autorite
vahel: Äli Leijenile 1/3 preemiasummast (333 eurot), Margus Pedastele 1/3
preemiasummast (333 eurot) ja Liina Lepale 1/3 preemiasummast (333 eurot);
1.2.2 II preemia (1000 eurot) Kadri Mettis ja Terje Väljataga (Tallinna Ülikool) töö
„Õppekogemuste kujundamine hübriidse väliruumi jaoks“ eest. Kokkuleppel
autoritega jagada preemiasumma autorite vahel võrdselt: Kadri Mettisele 50%
preemiasummast (500 eurot) ja Terje Väljatagale 50% preemiasummast (500
eurot);
1.3. publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööde ning monograafiate kategoorias
järgmiselt:
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1.3.1. I preemia (1700 eurot) Triinu Kärbla (Tartu Ülikool) töö „Tekstimõistmise
hindamine ja tekstimõistmist toetavate strateegiate õpetamine Eesti
põhikoolis“ eest;
1.3.2. II preemia (1300 eurot) Katrin Karu (Tallinna Ülikool) töö „Üliõpilaste
arusaamad õppimisest ülikoolis: andragoogiline vaade“ eest.
2.

Määran magistritööde kategoorias järgmised preemiad:
2.1. I preemia (1500 eurot) Kristi Sarapuu (Tartu Ülikool) töö „Juhendmaterjali
koostamine 2-3-aastase kõnearengu hilistusega lapse suhtlemise ja kõne arengu
toetamiseks“ eest;
2.2. II preemia (1000 eurot) Triin Ulst (Tallinna Ülikool) töö „Kunstiteraapilise sekkumise
võimalused gümnaasiumiõpilaste läbipõlemise leevendamisel“ eest.

3.

Jätan välja andmata I preemia võõrkeeles publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias
teistest olulisel määral esile tõusva töö puudumise tõttu ning annan üle jääva summa (500
eurot) eest välja eripreemia.

4. Annan välja eripreemia töö erilisuse eest täiskasvanud õppija perspektiivi
autoetnograafilisel kajastamisel ja määran eripreemia (500 eurot) Iiris Saluri (Tallinna
Ülikool) töö „Täiskasvanud õppija õppimine. Kuidas ma õpin? Autoetnograafiline uurimus
õppimisest“ eest.
5.

Autasustan tänukirjaga järgmisi I preemia ja eripreemia pälvinud tööde juhendajaid:
5.1. Krista Uibu (Tartu Ülikool) I preemia pälvinud Triinu Kärbla doktoritöö juhendamise
eest;
5.2. Mairi Männamaa (Tartu Ülikool) I preemia pälvinud Triinu Kärbla doktoritöö
juhendamise eest;
5.3. Merit Hallap (Tartu Ülikool) I preemia pälvinud Kristi Sarapuu magistritöö
juhendamise eest;
5.4. Pille Häidkind (Tartu Ülikool) I preemia pälvinud Kristi Sarapuu magistritöö
juhendamise eest;
5.5. Larissa Jõgi (Tallinna Ülikool) eripreemia pälvinud Iiris Saluri magistritöö
juhendamise eest.

6.

Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktides 12 ja 4 nimetatud isikute kontodele Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Eesti
Teadusagentuur vahel 28. detsembril 2020. a sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise
lepingu nr 801 alusel sihtasutusele projektide rahastamiseks eraldatud vahendite arvelt.

7.

Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest,
esitades kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Liina Kersna
minister

