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Annotatsioon 

Artikli pealkiri on 16-punktises poolpaksus kirjas (esimese taseme pealkiri) ja joondatud 

keskele, nagu kõik 1.–3. taseme pealkirjad ajakirjas. Järgneb autori nimi, ülaindeks a näitab 

asutust, kus õpitakse-töötatakse, ja 1 viitab kontaktandmetele jaluses. Kontaktandmete väli 

tekitatakse jalusesse, kasutades käsku „Insert Footnote“ (kategoorias „References“). 

Annotatsioon on kolmanda taseme pealkiri, mis vormistatakse 12-punktises kirjas. Reavahe on 

kogu artiklis 1,5, kirjastiil loomulikult Times New Roman. Annotatsioon on üks lõik teksti. 

Annotatsiooni lõpus on võtmesõnad, mis vormistatakse püstkirjas, aga sõna võtmesõnad on ise 

kaldkirjas, järgnev koolon püstkirjas. 

Võtmesõnad: kuidas vormistada, kirjasuurus, loetelud (3 kuni 5 võtmesõna) 

Sissejuhatus 

Sissejuhatus on harilikult teise taseme pealkiri, st sisuosa suur pealkiri. See on vormistatud  

14-punktises poolpaksus kirjas, joondatud keskele. Tekst on kogu artiklis mõlemast servast 

ühtlane, st ei narmenda paremast äärest.  

Vormistamine 

Kui tekstis on vaja kasutada jutumärke, siis nende vorm on niisugune: „jutumärgid“. Peatüki 

esimene lõik on alati taandeta. 

Järgmine lõik algab taandega. Seda ei lööda tabulaatorklahviga, vaid määratakse 

stiilidest. Kui seda ei oska, võib kopeerida (ja hiljem kustutada) tekstist, kus on õigesti 

vormistatud. 

 

Metoodika 

Valim 

                                                           

1
 Kontaktautori allüksus, asutus, selle postiaadress; kontaktautori meiliaadress. 
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Kolmanda taseme pealkirjad vormistatakse 12-punktises poolpaksus kirjas, joondatud keskele. 

Neljanda taseme pealkiri aga vormistatakse vasakusse serva joondatuna 12-punktises 

kaldkirjas. Neid läheb küll harvem vaja. 

Kõige pisem pealkiri 

Järgneb jälle tekst. 

Loetelud 

Toimetuse jaoks on tähtis, et kõik artiklid oleksid hästi loetavad. Vormistuslik ühetaolisus2 

hõlbustab ka lugemist – nii ei ole lugejal vaja hakata poole ajakirja pealt ümber harjuma. 

Loetelu puhul on võimalusi väga palju, Eesti Haridusteaduste Ajakirjas kasutatakse järgmisi 

loetelumalle. 

1) Suluga numberloetelu, mille puhul kirjavahemärgid sõltuvad sisust. 

2) Kui loetelupunktid koosnevad lausetest, vormistatakse neid nii nagu lauseid. 

3) Järgida tuleb ka ühtluspõhimõtet, st kui üks loetelupunkt on lause, aga teine hoopis 

üksik fraas, tuleb järgida lause vormistamist kogu loetelus. 

4) Iga loetelu on eraldi vormistamisega, st ühe loetelu kirjavahemärgistus ei laiene kogu 

dokumendile. 

Seega võib vormistada ka nii: 

1) ainult fraasidele komad, aga kui kas või ühes üksuses on muid kirjavahemärke, tulevad 

lõppu semikoolonid; 

2) aga suurt esitähte ei ole vaja, sest uusi lauseid ei moodustata. 

Äärmisel juhul võib kasutada ka tähestikmalli, kui loetelusid on palju: 

a) sõna, 

b) sõna, 

c) sõna. 

Loetelule järgnev tekst samas peatükis algab taandeta nagu esimene lõik, sama loogika kehtib 

tabelite ja jooniste puhul. Samuti tuleb toimida tekstinäidete järel. Olgu siin esitatud üks 

tabelinäide.

                                                           

2
 Allmärkuste kirjasuurus ja stiil on samuti ühtne: tähesuurus 10 ja stiil Times New Roman. Märkustega võiks 

olla väga kokkuhoidlik. 
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Tabel 1. Pea- ja alamkategooriad õppevara valiku põhimõtete kohta 

Peakategooriad 

Vastavus õppekavale Sisu ja ülesannete 
mitmekesisus 

Sisu ja ülesannete selgus 
ja arusaadavus 

Välised tegurid 
 

Alamkategooriad  

Eakohasus 
Õppekava nõuded 
Lõimitus 
Tänapäevasus 
Jõukohasus 

Mängulisus 
Teemakohasus 
Metoodilisus 

Mitmekesisus ja erinev 
ülesannete valik 

Huvitav 
Individualiseeritud 
Loovust toetav 

Arusaadavus 
Struktuur 
Ülesanded ja tööjuhised 
Autentsed 

illustratsioonid 

Atraktiivsus 
Lisamaterjalid 
Kujundus 
Varasem 

kasutuskogemus 

Hind 

 

Tekstinäited 

Üksiku tsitaadi esitamine: kasuta sammu võrra väiksemat tähesuurust, tekst on jutumärkides. 

Näiteks definitsioon kõlab Pedaste, Kirsi, Kitsniku jt järgi (2019, lk 3) nii: 

„Ühtseks Eesti kooliks nimetame kooli, kus õpivad koos erineva keele- ja/või kultuuritaustaga 

õpilased, kellele tagatakse nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest lähtuv peamiselt eestikeelne 

õpe, mis toetab Eesti riigiidentiteedi kujunemist ja eneseteostust ühiskonnas, väärtustades 

õpilaste kultuurilist identiteeti.“ 

Uuritavate tsitaadid aga tuleks esitada eraldi lõigus, eelistatult kaldkirjas, aga kui neid on 

vähem, võib ka jutumärkides. Neid lauseid ei pea väiksemasse kirja suruma, sama kehtib 

tabelite kohta. Allikaviide on tavakirjas ja sulgudes. Näide on hallil taustal, et ei satuks 

kogemata teie teksti. 

Väga selgelt väljendati arusaama õpetamisest kui kõrvalisest tegevusest, mida tehakse kui 

erialakogukonna esindaja. 

See on nüüd puhtalt minu arvamus, et arvan, see õpetaja on tänapäeval äärmiselt 

koormatud (C2) 

Külalisõppejõuna pean õppima pedagoogilisi või mingisuguseid nende 

administratiivseid reegleid ikkagi täitma (B5) 

Õpetamisalase kogukonnaga seotusele viitasid kaudselt arusaamad õpetamisest kui 

eneseteostuse ja enesearengu võimalustest.  

See õpetaja osa on boonuseks pigem, ma ütlen lihtsalt, et midagi ei juhtu ka, kui ma ei 

õpeta. (C2) 
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Arvandmete esitamine 

Kui teie tekstis on arvandmeid, peab ka need üle vaatama, et need oleksid eesti keele reeglite 

kohased. Näiteks tuleb võrdusmärk eraldada mõlemalt poolt tühikuga, parem poolitumatu 

tühikuga, M = 4,6, SD = 0,7, siis ei lähe osa võrdust teisele reale. Juhin ka tähelepanu, et eesti 

traditsioonis on kümnendikmurdude puhul kasutusel koma, mitte punkt. Miinusmärk on meil 

mõttekriipsuga samakujuline: –5,5. Seda peab silmas pidama ka jooniseid koostades. 

Tänusõnad 

Artikli lõpus, enne kirjanduse nimistut, on tänusõnade koht. Sobivad vormelid: Tänu, 

Tänusõnad. Kirjanduse nimistu järgnegu sellele, eraldi lehekülge looma ei peaks. 

 

Kasutatud kirjandus 

Kirjanduse loetelu pealkiri on „Kasutatud kirjandus“. Muid variante ei ole! Üldiselt on 

kirjandusviite lõpus punkt. Punktita jääb üksnes DOI viide, vt järgnevaid näiteid. 

Kirjandusviide algab taandeta, aga kui see on mitmel real, on teised read taandega (vt näidetes). 

Seda ei ole otstarbekas tabuleerida, vaid määrata stiilidest või kopeerida korrektsest 

dokumendist käsuga „Keep Source Formatting“ (hiljem tuleb asjassepuutumatu viide muidugi 

kustutada).  

Kirjandusviidete puhul järgime APA reegleid mõne lisandusega: eesti traditsioon on 

leheküljenumbrite vahemik esitada mõttekriipsuga.  

Hoiame end vormis ja läheme ka ajaga kaasa, praegu kehtib APA 7. versioon: 

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/

reference_list_basic_rules.html. 

 

Juhin tähelepanu mõnele tavalisele veale: 

1) Ajakirja pealkiri kirjutatakse alati kaldkirjas, samuti selle number, aga mitte 

köide – täpsemalt vaadake allpool näidetes.  

2) Viidetes käib koma ka & (ampersandi) ees, isegi kui on kaks autorit. Tekstis 

autoritele viidates tuleb aga tähelepanelik olla ja kasutada ikkagi sõnakest ja. 

3) Kui on rohkem autoreid, tuleb need kirjandusnimistus kõik üles lugeda 

(kuni 20). 
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4) Kui ajakirjade pealkirjas on tavaline, et iga esitäht on suur, siis artiklite 

pealkirjade puhul kehtib raamatupealkirjade loogika: suurtähega on ainult 

esitäht ja alapealkirja esimese sõna esitäht (isegi kui see juhtub olema A). 

5) APA-s kehtib loogika, et kui väljaandel on veebiversioon saadaval, tuleks selle 

link esitada, isegi kui kasutasite paberväljaannet. Ehk vaikimisi võib eeldada, et 

kui linki pole, siis pole veebivarianti saadaval. 

6) Allolevates näidetes on tähelepanu juhtimiseks mõned asjad toonitud rohelisega, 

näited on esitatud keerulisemate juhtumite illustreerimiseks, kõiki erijuhtusid 

saab vaadata veebijuhendist. 

 

 

Kasutatud kirjandus 

Artikkel on ilmunud ajakirjas: 

Nummenmaa, L., Hyönä, J., & Calvo, M. G. (2006). Eye movement assessment of selective 

attentional capture by emotional pictures. Emotion, 6(2), 257. 

Olk, B., & Kappas, A. (2011). Eye tracking as a tool for visual research. Handbook of visual 

research methods, 433–451. 

Artikkel on autorita raamatust: 

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. 

Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). 

Publisher. DOI (if available) 

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Aasta). Peatüki pealkiri. Teoses E. E. Toimetaja, L. L. Toimetaja 

& F. F. Toimetaja (toim), Pealkiri kaldkirjas. Alapealkiri (lk 100–150). Väljaandja. DOI 

(kui on kättesaadav) 

Raamatul ei ole autorit: 

Editor, E. E. (Ed.). (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. 

Publisher. DOI (if available) 

Leitch, M. G., & Rushton, C. J. (Eds.). (2019). A new companion to Malory. D. S. Brewer. 



Heading in English 6 

Headline in English 

 

Autor Aª, Autor Bª, Autor Cª1 

ª Institute of Minimois, University of Minimois 

 

Summary 

Kirjanduse nimistu ja ingliskeelse kokkuvõtte piir tuleb dokumendis määrata ja korrektselt 

tehtuna on hiljem lihtne muuta ka päisepealkirja ilma, et kogu dokumendi päisepealkiri 

muutuks ingliskeelseks. Samas leheküljenumbrid jooksevad edasi. Teisalt allmärkuste 

nummerdus algab selles sektsioonis uuesti (seda saab määrata jalusel topeltklõpsu tehes ja ülalt 

„Link to previous“ välja lülitades).   

Oluline on ka jälgida, et toimetusele laekuks korrektne pealkiri (ingl headline) ja 

päisepealkiri (lühem kokkuvõtlik pealkiri, ingl heading). 

Ingliskeelse kokkuvõte (Summary) pikkus on 6000–9000 tähemärki koos tühikutega. 

See annab ammendava ja põhjaliku ülevaate kogu eestikeelse artikli sisust. Summary 

kirjutamisel järgitakse artikli struktuuri, eristades alapealkirjadega järgmised osad: Introduction 

(purpose of the article), Aims (hypotheses/research questions), Methods, Results (and 

Discussion), Conclusions, Recommendations/Future directions (kui on sobiv). 

 

Võtmesõnad (Keywords): 3 kuni 5 võtmesõna 

 

 

 

  

                                                           
1 Institute of Minimois’ Education, University of Minimois, aadress … Estonia; autor.c@mail.mi 


