Akadeemiakesele laekunud tööde hindamis- ja avaldamise kriteeriumid
Kaalume avaldamist õpilaste teadusajakirjas Akadeemiake kui töö vastab järgmistele
kriteeriumitele:
 töö on eestikeelne
 Erandiks on keeleteaduslikud tööd, kus töö põhiosa võib moodustada
võõrkeelne tekst, mis peab siiski olema varustatud eestikeelsete selgitustega.
Märkus: Tööl võib olla võõrkeelne (näiteks inglise keelne) kokkuvõte, mis ei ole
kohustuslik.
 töö on üksõik millisel huvipakkuval teemal, temaatilisi piiranguid ei ole
 töö sisaldab autori isiklikku panust (uurimistöö) ja isiklikku arvamust (essee)
Avaldamisele ei kuulu referatiivsed tööd.
 Essee puhul eeldatakse head taustinformatsiooni tundmist ning oma arvamuse
põhjendamise oskust. Essee puhul omauurimuslikku komponenti olema ei pea.
Märkus: Autori isiklik panus võib uurimistöös seisneda näiteks katsete planeerimises
ja läbiviimises, küsimustiku koostamises, andmete kogumises, vaatluste või mõõtmiste
tegemises, andmete töötlemises ning järelduste tegemises jmt.
 uurimistöö on koostatud teaduslikku meetodit järgides. See tähendab, et vastavalt
selgelt püstitatud uurimisküsimusele on valitud sobiv metoodika, tehtud uurimistööd,
töödeldud andmed ning esitatud tulemused ja järeldused.
 Loovtöid, mille puhul pole kasutatud teaduslikku meetodit ning pole püstitatud
uurimisküsimust (näiteks käsitöö- ja kunstiprojektid, mingi eseme valmistamine,
õppematerjali või seadme katsetamine ilma sihtgruppi uurimata jmt), ei avaldata.
Märkus: Töö eesmärgid ja uurimisküsimus(ed) peaksid olema püstitatud nii, et need
oleks õpilasele ea- ja jõukohased.
 töös on olemas uurimistööle traditsiooniliselt omased osad: sissejuhatus,
kirjanduse ülevaade (uurimuse tausta avamine olemasoleva info põhjal), uurimuslik
praktiline osa, arutelu/järeldused, kokkuvõte ja kasutatud allikate loetelu.
Märkus: Noorema vanusegrupi (st põhikooli- ja algklassiõpilased) tööde puhul võivad
olla mõned osad ka ühte peatükki kokku pandud.
 töö ei sisalda sisulisi vigu (näiteks faktivead, tõlkevead, meelevaldsed seosed,
kallutatud allikmaterjalid, kvantitatiivse uurimuse puhul liiga väike valim, ebasobiv
katsemetoodika, kontrollkatsete või -grupi puudumine, ebaadekvaatne järelduste
tegemine või arutelu jmt.)
Märkus: Toimetaja võib lubada autoril pisemad vead ja ebatäpsused enne avaldamise
otsuse tegemist ära parandada.
 töö autor(id) on töö koostamise ajal põhikooli- või gümnaasiumiastme
õpilane/õpilased
 Erinumbrisse võtame vastu algklassiõpilaste töid, kus on olemas uurimuslik
komponent ja vajalikud töö osad (vt. eestpoolt).
Märkus: Uurimistööl võib olla mitu autorit, kuid sellisel juhul tuleb töös märkida, kes
teatud osa eest vastutas ning millised tegevused tehti koos.
 töö on korrektselt vormistatud ja viidatud, järgides ajakirja Akadeemiake viitamisja vormistusjuhendit (PDF).
 töö on esitatud Wordi formaadis
Märkus: Kui teistele kriteeriumitele vastav töö on esitatud formaadis, mida ei saa muuta
ning toimetada, siis tuleb sellest teavitada autorit ning küsida sobivas formaadis
dokument.

õpilaste teadusajakirja Akadeemiake töövoog ning suhtlus autoriga:
 tegevjuht teavitab autorit töö kättesaamisest
 Noorema vanusegrupi tööd võib saata ka õpetaja/juhendaja/lapsevanem.
Sellisel juhul saadetakse teade kontaktisikule.








Akadeemiakese toimetajalt saavad kõik saabunud tööd asjatundliku
retsensiooni
ja
toimetaja
teeb
põhjendatud
otsuse
töö
avaldamise/mitteavaldamise kohta. Töö toimetaja saadab autorile retsensiooni, kus
on välja toodud töö plussid ja ka miinused. Vajadusel esitatakse töö
parandusettepanekud.
 Noorema vanusegrupi tööd võib saata ka õpetaja/juhendaja/lapsevanem.
Sellisel juhul saadetakse retsensioon kontaktisikule.
Märkus: Igale tööle püütakse leida toimetaja toimetuskolleegiumi liikmete hulgast.
Vajadusel kaasatakse toimetajatena väliseid eksperte.
Märkus: Kui Akadeemiakesele esitatud kontaktandmete hulgas on lisaks autorile
õpetaja/juhendaja e-mail, siis saadetakse tagasiside ka talle.
avaldamisele minevad tööd läbivad keeletoimetuse
töö avaldatakse täismahus (sh graafikud, pildid, tabelid ja lisad) kõigile vabalt
kättesaadavas Akadeemiakese veebiajakirjas www.akadeemiake.ee
Märkus: Töödele tehakse veebitoimetus ning töö avaldatakse pdf. failina.
töö ilmumisest teavitatakse autori kooli ning esitatakse ettepanek
tänuavalduseks

Avaldamisele mineva töö autor saab Akadeemiakeselt:
 asjatundliku tagasiside/retsensiooni oma tööle*
 keelekorrektuuri oma tööle
 töö täismahus avaldamise vabalt kättesaadavas veebiajakirjas
 töö teema ja tulemuste kajastamise Akadeemiakese Facebooki lehel ning portaalis
Novaator**
 tänuavalduse ettepaneku kooli direktorile
* Tagasiside saavad kôik tööde autorid. Edasised punktid kehtivad avaldamiseks välja valitud
töödele.
** ERR portaalis Novaator avaldatakse tööde tutvustusi vastavalt Novaatori toimetaja
valikule.

