
 
 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

10.05.2022 nr 1.1-2/22/139 

2022. 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 8. aprilli 2022. a. ettepanekutele: 

 

1. Kinnitan 2022. 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) Margus Pedaste (Tartu Ülikool), Veronika Kalmuse 

(Tartu Ülikool) ja Katariina Vainoneni (Haridus- ja Noorteamet) tööle 

„Digipädevuse dimensioonid ja nende hindamine põhikoolis“. Kokkuleppel 

autoritega jagada preemiasumma autorite vahel järgmiselt: Margus Pedaste 

70%, Veronika Kalmus 20%, Katariina Vainonen 10% preemiasummast; 

1.1.2. II preemia (1000 eurot) ) Pille Nelise (Tartu Ülikool) ja Margus Pedaste (Tartu 

Ülikool) tööle „Kaasava hariduse mudel alushariduse kontekstis: 

süstemaatiline kirjandusülevaade“. Kokkuleppel autoritega jagada 

preemiasumma autorite vahel järgmiselt: Pille Nelis 75% Margus Pedaste 25% 

preemiasummast; 

 

1.2. võõrkeeltes publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias järgmiselt: 

1.2.1 I preemia (1500 eurot) Aivar Põldvee (Tallinna Ülikool) tööle „Eestikeelne 

haridus ja pedagoogikauuendused 19. sajandi algul. Rahvusvahelised mõjud ja 

ajaloolised juured“; 

1.2.2 II preemia (1000 eurot) Timo Tobias Ley (Tallinna Ülikool), Kairit Tammetsi 

(Tallinna Ülikool), Edna Milena Sarmiento-Márquez’i (Tallinna Ülikool), 

Janika Leoste (Tallinna Ülikool), Maarja Halliku (Tallinna Ülikool) ja Katrin 

Poom-Valickise (Tallinna Ülikool) tööle „Tehnoloogia omaksvõtt koolides: 

teadmiste omaksvõtu mudeldamine, mõõtmine ja toetamine“. Kokkuleppel 

autoritega jagada preemiasumma autorite vahel järgmiselt: preemiasumma 

jaguneb võrdselt viie autori vahel (välja arvatud K. Poom-Valickis); 

 

1.3. Jätan välja andmata publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööde ning 

monograafiate kategoorias I preemia teistest olulisel määral esile tõusva töö 

puudumise tõttu ning määran kolm II preemiat järgmiselt: 

1.3.1. II preemia (1000 eurot) ) Kati Vinteri (Vinter) (Tallinna Ülikool) tööle „Eesti 

põhikooliõpilaste akadeemiline läbipõlemine: toimetulekumehhanismide 

analüüs“; 



 

 

1.3.2. II preemia (1000 eurot) Janika Leoste (Tallinna Ülikool) tööle „Tehnoloogiliste 

innovatsioonide adopteerimine ja säilitamine õpetajate klassiruumi praktikates 

- õpperobotite matemaatikatundi integreerimise näide“; 

1.3.3. II preemia (1000 eurot) Tauno Paltsi (Palts) (Tartu Ülikool) tööle 

„Algoritmilise mõtlemise oskuste hindamise mudel“. 

 

2. Määran magistritööde kategoorias järgmised preemiad: 

2.1. I preemia (1500 eurot) Kaisa Noraki (Norak) (Tallinna Ülikool) tööle „Õppijakeele 

korpuse virtuaalse õpikeskkonna prototüübi disain“; 

2.2. II preemia (1000 eurot) Kelly Paabuti (Paabut) (Tallinna Ülikool) tööle „Õpilaste 

uskumused matemaatikast, selle õppimisest ja õpetamisest gümnaasiumiastme lõpus“. 
 
3. Autasustan tänukirjaga järgmisi I preemia pälvinud tööde juhendajaid 

3.1. Hans Põldoja (Tallinna Ülikool) I preemia pälvinud Kaisa Noraki magistritöö 

juhendamise eest; 

3.2. Kais Allkivi-Metsoja (Tallinna Ülikool) I preemia pälvinud Kelly Paabuti magistritöö 

juhendamise eest. 

4. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktides 1 

ja 2 nimetatud isikute kontodele Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Eesti 

Teadusagentuur vahel 10. jaanuaril 2022. a sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise 

lepingu nr 54 alusel sihtasutusele projektide rahastamiseks eraldatud vahendite arvelt. 

 

5. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades 

kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Liina Kersna 

minister 


