Ajakirja Haridus eelretsenseeritava numbri artiklite vormistusnõuded
Ajakirja Haridus eelretsenseeritava numbri artiklite vormistusnõuded kehtivad
ühtmoodi nii paberil kui ka elektrooniliselt saadetavate käsikirjade kohta. Failidena ja
paberkandjal esitatu peavad olema identsed.
1. Kirjastiil, küljendus ja maht
Artikkel peab olema vormistatud RTF- või Microsoft Word’i vormingus arvutitrükis, 1,5intervallise reavahega ning joondatud vasakule. Kirjastiil peab olema Times New Roman,
põhiteksti tähesuurus 12 p. Vastavalt sisule on soovitatav jaotada artikkel peatükkideks,
mis on varustatud alapealkirjadega. Artikli mahu ülempiir koos pealkirja, autori(te)
andmete, resümee(de) ning kasutatud kirjanduse loeteluga on kuni 4500 sõna (kuni 40
000 tähemärki koos vahedega).
2. Käsikirja osised
2.1. Tiitelleht
Tiitelleht peab sisaldama artikli täispealkirja, autori (mitme autori puhul kõigi autorite)
nime, töökohta, ametinimetust, tegevusvaldkonda ja teaduskraadi. Andmed ühe autori
kohta maksimaalselt 200 täheruumi. Tiitellehel tuleb esitada ka artikli lühipealkiri, mille
pikkus on maksimaalselt 50 tähemärki.
2.2. Resümee (abstract)
Resümee peab olema kirjutatud eesti ja inglise keeles, kumbki eraldi lehel. Resümee peab
sisaldama artikli sisukokkuvõtet ning eraldi esiletõstetuna kuni kuut olulisemat märksõna,
mis kajastavad võimalikult täpselt ja ammendavalt artikli sisu. Resümee alguses tuleb
eraldi märkida artikli täispealkiri. Eestikeelse resümee pikkus maksimaalselt 250 sõna,
ingliskeelse resümee pikkus maksimaalselt 1200 täheruumi (artikli pealkiri kaasa
arvatud).
2.3. Põhitekst
Artikli põhitekst algab neljandalt leheküljelt. Põhiteksti iga lehekülje ülaosas peab olema
artikli lühipealkiri (joondamisega lehekülje keskele) ning lehekülje number
(joondamisega paremale serva). Põhitekst ei tohi sisaldada otsest informatsiooni artikli
autori(te) kohta.
2.4. Soovitame võimalusel vältida joonealuseid märkusi, eelistatud on lõpumärkused.
2.5. Viidatud kirjanduse loetelu
2.6. Tänusõnad (uurimuse juhendajale, abilistele, finantseerijale jt).
3. Viitamisstiil
3.1. Tekstisisesed viited allikatele
Teksti sees olevad viited allikale/autorile tuleb põhitekstist eraldada sulgudega.
Sulgudesse tuleb märkida autori perekonnanimi, viidatava publikatsiooni ilmumise aasta
ning lehekülg või leheküljed, millele viidatakse: (Fuller 2003, 22).
Kui autori nimi moodustab lauseehituslikult osa põhitekstist, ei eraldata seda sulgudega:
„Fuller (2003, 22) on väitnud, et…”.
Kui refereeritaval tekstil on kaks autorit, märgitakse viitesse mõlema perekonnanimed:
(Davis ja Williams 2003, 253). Rohkem kui kahe autori puhul märgitakse teksti sees

olevasse viitesse ainult esimese autori nimi, millele järgneb lühend „jt” (Blake jt 2003,
17).
Kui samades sulgudes viidatakse mitmele publikatsioonile, järjestatakse need
tähestikulises järjekorras esimese autori perekonnanime järgi ning eraldatakse üksteisest
semikooloniga: (Bridges 1999, 597; Cooper 2006, 206).
Kui viidatakse sama autori kahele või enamale publikatsioonile, mis pärinevad samast
aastast, järjestatakse publikatsioonid tähestikuliselt pealkirja esitähe järgi, märkides viites
aastanumbri järele „a”, „b”, „c” jne: (Fuller 2003a, 22; Fuller 2003b, 472).
Otsesed tsitaadid, mille pikkus ei ületa kaht rida, eraldatakse põhitekstist jutumärkidega.
Pikemad tsitaadid eraldatakse põhitekstist kahekordse reavahega ning vasakult taandega
1 cm. Selliste tsitaatide korral ei kasutata jutumärke. Viide järgneb põhitekstist eraldatud
tsitaadi lõpus.
Näide:
Iga koolisüsteem ja kogukond tegeleb oma probleemiringiga teistest
erineval viisil. Kuigi võimusuhted ja vastutuspiirid on määratletud, jääb
koolile ikkagi õigus kas otseselt või konsultandi rollis tegelda suvalise
probleemiga, mis mõjutab õpilaste õppimist (Lindgren ja Suter 1994, 41).

3.2. Viidatud kirjanduse loetelu
Kõigi viidatud allikate/tööde kirjed peavad sisalduma artikli lõpus olevas kasutatud
kirjanduse loetelus. Viidatud allikad/tööd järjestatakse tähestikuliselt nende autori
perekonnanime järgi. Sama autori tööd järjestatakse kronoloogiliselt, alustades vanimast.
Viidatud allika kirjes peavad sisalduma kõigi autorite perekonnanimed ning eesnimede
esitähed, publikatsiooni ilmumise aasta, pealkiri ja viidatud leheküljed võimalikult
täpselt.
3.2.1. Viited monograafiatele ja kogumikele ning neis sisalduvatele artiklitele
Monograafiate ja kogumike pealkirjad tuleb märkida kaldkirjas (italic), neis sisalduvad
artiklid ja peatükid püstkirjas. Kogumiku toimetaja nimi märgitakse kogumiku pealkirja
järel, sellele järgneb info väljaandmise koha ja kirjastuse kohta. Viimasena märgitakse
viidatud artikli või peatüki leheküljed kogumikus.
Näited:
Hämäläinen, J. (2001) Sissejuhatus sotsiaalpedagoogikasse. Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus.
Maanso, V. ja Unt, I. (2006) Pedagoogika terminoloogia arendamise problemaatikast.
Rahvuslik ja rahvusvaheline Eesti hariduses. Toim Kraav, I. ja Mikser, R. Tartu: OÜ Vali
Press, 70–76.
Popper, K. (1976) Conjectures and Refutations. London: Routledge & Kegan Paul.

3.2.2. Viited ajakirja- ja ajaleheartiklitele

Artiklite pealkirjad tuleb märkida püstkirjas, ajakirjade ja ajalehtede nimed kaldkirjas.
Ajakirjade ja ajalehtede puhul ei märgita väljaandmise kohta ega kirjastust.
Näited:
Blatchford, P., Kutnick, P., Baines, E. ja Galton, M. (2003) Toward a social pedagogy
of classroom group work. International Journal of Educational Research 39 (1/2), 153–
172.
Kreitzberg, P. (2006) Majanduses edasi, demokraatias tagasi. Õpetajate Leht, 8.
detsember.
Meriste, M. ja Rajangu, V. (1999) Hariduse seosed tööturuga. Haridus 57 (1), 14–17.
Reyer, J. (2002) Sozialpädagogik – Ein Nachruf. Zeitschrift für Pädagogik 48 (3), 398–
413.
3.2.3. Elektroonilistele allikatele viitamisel kehtivad kõik eelnimetatud viitamisnõuded.
Kasutatud allika/töö kirjes esitatakse autori nimi, publitseerimise aasta, pealkiri ning
leheküljenumbrid. Kõige viimasel kohal on viites elektroonilise allika vaatamise
kuupäev.
Näide:
Raud, R. (2006) Philosophies versus Philosophy: In Defense of a Flexible Definition,
Philosophy East & West 56 (4), 618–625.
http://web.ebscohost.com/ehost/results?vid=8&hid=113&sid=da0bd40d5a
1e-425e-8fad-2d32e916a0a5%40sessionmgr2, külastatud 09. aprill 2007.
3.2.4. Allikad/tööd, mis originaalis on kirillitsas, tuleb kirjutada ladina tähestikus
vastavalt ajakirjas TRAMES kasutatavale transkriptsioonisüsteemile:
http://www.kirj.ee/trames/cyrillic.htm.
4. Nõuded tabelite ja jooniste esitamisele
Tabelid ja joonised tuleb esitada eraldi leheküljel (lehekülgedel) ja eraldi failidena
(Word’i, pdf- , tiff- või jpg-formaadis) artikli lõpus, varustades need asjakohase
pealkirjaga ning märkides põhitekstis vastava pealkirjaga nende planeeritava asukoha.
5. Käsikirjade esitamise tähtaeg ja vorm
Eelretsenseeritud teadusajakirja Haridus (ilmub 2011. aasta detsembris) artiklid
saata 16. maiks nii elektrooniliselt (kas e-kirjana, flopikettal või CD-l või autori
eelistusel nende seast) kui ka paberkandjal Õpetajate Lehe toimetusse e-aadressil
artikkel@opleht.ee ja postiaadressil Voorimehe 9, 10146 Tallinn.
Ajakirja Haridus toimetuse kolleegium: Marju Lauristin, Birute Klaas,
Mati Heidmets, Peeter Kreitzberg, Edgar Krull, Rain Mikser ja Marika Veisson.

