Eesti Haridusteaduste Ajakirja
artikli vormistamise nõuded
Autori(te) ees- ja perekonnanimia1
a

Ülikool ja allasutus (instituut vms)
Annotatsioon

Artikli pealkiri on paksus kirjas, tähesuurus 16 (esimese taseme pealkiri), joondatud keskele.
Palume keskele joondada ka kõik järgnevate tasemete pealkirjad. Artikli pealkirjale järgneb
autori nimi. Ülaindeks „a” näitab asutust, kus autor õpib või töötab. Indeks „1” viitab
kontaktandmetele jaluses. Kontaktandmed palume esitada jaluses, kasutades käsku „Insert
Footnote“ (kategoorias „References“). Annotatsiooni pealkirja palume vormistada 12punktises kirjas. Reavahe on kogu artiklis 1,5, kirjastiil Times New Roman. Annotatsiooni
palume mitte liigendada lõikudeks, samuti palume vältida numeratsiooni ja kirjandusviiteid.
Annotatsiooni järel on 3-5 võtmesõna.

Sissejuhatus
Sissejuhatus on tüüpiliselt teise taseme pealkiri (st väiksem kui artikli pealkiri). Palume see
vormistada paksus kirjas, tähesuurus 14, joondatuna keskele. Tekst on artiklis läbivalt
joondatud servast servani (menüüs justified).

Vormistamine
Jutumärke kasutades on nende vorm „jutumärgid“.
Peatüki esimene lõik on taandeta. Järgmine lõik algab taandega. Palume selleks mitte
kasutada tabulaatorklahvi. Vajadusel palume jätta see ülesanne ajakirja küljendajale.

Metoodika
Valim

1

Kontaktautori allüksus, asutus, selle postiaadress; kontaktautori meiliaadress.
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Kolmanda taseme pealkirjad palume vormistada paksus kirjas, reavahe 12, joondatuna
keskele. Palume võimalikult vältida mitmetasandilisi pealkirju ning enamat kui kolme taset
mitte eristada.

Loetelud
Palume arvestada, et igal loetelul oleks ühtne alus, mis sisuliselt ja keeleliselt ühtib kõigi
loetelu osadega. Samuti palume arvestada, et loetelu kõik osad oleksid ühes grammatilises
vormis (nt kui loetletakse hea õpetaja omadusi, vastavad kõik osad küsimusele „milline”?;
usaldav, abivalmis, hooliv jne).
Loetelule järgnev tekst samas peatükis algab taandeta nagu esimene lõik. Sama kehtib
tabelite, jooniste ja tekstinäidete puhul. Näiteks:
Tabel 1. Pea- ja alamkategooriad õppevara valiku põhimõtete kohta
Vastavus õppekavale

Eakohasus
Õppekava nõuded
Lõimitus
Tänapäevasus
Jõukohasus
Mängulisus
Teemakohasus
Metoodilisus

Peakategooriad
Sisu ja ülesannete
Sisu ja ülesannete selgus
mitmekesisus
ja arusaadavus
Alamkategooriad
Mitmekesisus ja erinev
Arusaadavus
ülesannete valik
Struktuur
Huvitav
Ülesanded ja tööjuhised
Individualiseeritud
Autentsed
Loovust toetav
illustratsioonid

Välised tegurid

Atraktiivsus
Lisamaterjalid
Kujundus
Varasem
kasutuskogemus
Hind

Tekstinäited
Üksiku tsitaadi palume esitada eraldi lõiguna, tähesuuruses 11 ning jutumärkides. Sama
formaat kehtib kirjanduse tsitaatide ja empiirilises uuringus osalejate tsitaatide puhul. Näiteks
tsitaat Pedaste, Kirsi, Kitsniku jt järgi (2019, lk 3) artiklist:
„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.“

Empiirilises uuringus osalejate tsitaatide järel olevad vastaja tähised (nimi, pseudonüüm),
palume esitada tähesuuruses 12, püstkirjas ning väljaspool jutumärke. Näiteks:
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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)

Arvandmete esitamine
Palume võrdusmärk eraldada mõlemalt poolt tühikuga. Näiteks: M = 4,6, SD = 0,7.
Kümnendmurdude puhul palume kasutada koma, mitte punkti. Miinusmärk on mõttekriipsuga
samakujuline: –5,5, seda ka joonistel.
Tänusõnad
Tänusõnad palume lisada artikli lõpus enne kirjanduse loetelu.

Kasutatud kirjandus
Kirjanduse loetelu pealkiri on „Kasutatud kirjandus“. Palume alustada loetelu vahetult
põhiteksti järel, mitte uuelt leheküljelt. Kirjandusviite lõpus on punkt. Punktita jääb üksnes
DOI viide. Kirjandusviide algab taandeta. Mitmel real oleva viite puhul palume alates teisest
reast kasutada taanet (vt näidetes). Palume järgida APA 7. versiooni, kuid leheküljenumbrite
vahemik

esitada

mõttekriipsuga.

APA

7.

versioon

on

kättesaadav

addressil:

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

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.
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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.

Headline in English
Autor Aª, Autor Bª, Autor Cª2
ª Institute of Minimois, University of Minimois

Summary
Palume jälgida, et ingliskeelne pealkiri vastaks täpselt eestikeelsele pealkirjale. Ingliskeelne
kokkuvõte (pikkus 6000–9000 tähemärki koos tühikutega) peab andma ammendava ülevaate
eestikeelse artikli sisust. Palume järgida artikli struktuuri, eristades sissejuhatuse (sealhulgas
probleemi, eesmärgi ja uurimisküsimused), meetodi, tulemused ning arutelu ja järeldused.
Ingliskeelse kokkuvõtte järel on 3-5 võtmesõna (keywords).
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Institute of Minimois’ Education, University of Minimois, aadress … Estonia; autor.c@mail.mi

