42 JÄRVAMAA KODU-UURIMISKONVERENTS OOTAB OSALEMA
Järvamaa kodu-uurimiskonverentsi eesmärk on Järvamaa kultuuri- ja loodusloo, mineviku ja
oleviku jäädvustamine ning kodukoha ja kodu-uurimise järjepidevuse väärtustamine. Osalema
on oodatud Järvamaa koolide 6.-12. klassi õpilased. Uurimistööd hindab SA Ajakeskus
Wittenstein/Järvamaa muuseumi moodustatud komisjon.
Konverentsil osalemiseks palume saata õpilaste loov- ja uurimistööd 2. maiks
2018.a digitaalselt aadressile info@jarvamaamuuseum.ee ja paberkandjal SA Ajakeskus
Wittenstein/Järvamaa muuseumisse (Lembitu 5. Paide 72702). Kui ei ole kokku lepitud teisiti,
jääb paberkandjal esitatud töö korraldajatele.
Esinemine konverentsil
Sõltuvalt esitatud tööde arvust esinevad konverentsil kõik osalejad või komisjoni valitud
parimate tööde koostajad.
Aega uurimistöö esitluseks/tutvustamiseks on kuni 10 minutit.
Töö esitlemisel õpilane:
põhjendab teema valikut;
avab töö eesmärgi, iseloomustab põhilisi allikaid ja materjale, mida ta töös kasutas,
tutvustab töö ülesehitust (vajadusel ka lisasid);
vajadusel ilmestab esitlust näitlike materjalidega;
mainib, milliseid raskusi tal töö kirjutamisel ette tuli;
tänab neid, kes teda oma teema uurimisel abistasid.
Kui töö koostajal pole võimalik konverentsil osaleda, lepitakse korraldajatega kokku
eritingimused.
Hindamine
Töid hinnatakse kahes vanuseastmes, pidades eraldi arvestust 6.-9. klass ja 10.-12. klass.
Arvestatakse:
töö sisu (teema valikut, allikate originaalsust ja mitmekesisust, oskust eristada
olulist ebaolulisest, analüüsivõimet ja järelduste tegemise oskust);
vormi (teadustöö vormistamisele esitatavatest üldtunnustatud nõuetest
kinnipidamist, sealhulgas viitamist algallikaile);
esinemist (teema avamise oskust).
Kõiki konverentsil osalenud autoreid ja nende juhendajaid tunnustatakse tänukirjaga.
Sisukamate uurimistööde autoreid ja tublimaid juhendajaid autasustatakse meenete ja
preemiatega ning saadetakse edasi vabariiklikule õpilaste kodu-uurimistööde konkursile.
Konverents toimub 17. mail (neljapäeval)
Muuseumi ruumides ( Vabriku pst. 11, Türi).

Eesti Ringhäälingumuuseumi ja Türi

Konverentsi esialgne kava:
Kell 10.00 - 10.10 Konverentsi avamine, tervitused
Kell 10.10 - 10.40 Peaesineja ettekanne
Kell 10.40 - 12.30 Kodu-uurimistööde õpilasettekanded
Kell 12.30 - 13.00 Lõuna
Kell 13.00 - 14.00 Tegevusprogramm osalejatele Eesti Ringhäälingumuuseumis
Kell 14.00 - 14.30 Kokkuvõtete tegemine, tänamine, peapreemiate väljakuulutamine
Lp Järvamaa õpetajad ja koolijuhid.
Järvamaa on ainus maakond, kus noorte kodu-uurimiskonverentsid on järjepidevalt toimunud
41 aastat, 2018. aastal toimuv konverents on juba 42. 1975. aastal toimus Harjumaal esimene
kodu-uurimiskonverents. 1976. aastal lisandusid kodu-uurijate perre Järvamaa, Läänemaa ja
Põlvamaa. Teadaolevalt korraldavad maakonna noorte kodu-uurimiskonverentse veel ka
Pärnumaa ja Võrumaa, kuid ainsana vabariigis ei ole Järvamaal konverentside korraldamise
traditsioon kordagi katkenud. Seda eelkõige tänu maakonna haridusasutuste aktiivsele
osavõtule ja huvile. Olge varmad oma tublisid õpilasi konkursile esitama.
Järvamaa kodu-uurimiskonverentsi korraldavad ja toetavad: Haridus ja Teadusministeerium,
Järvamaa Omavalitsuste Liit, Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum,Türi muuseum, Eesti
Ringhäälingumuuseum.
Lisainfo:
Ründo Mülts ryndom99@gmail.com, 56682165

Lugupidamisega
Ründo Mülts
SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum
Teadusjuht
56682165; 372 385 1867 ryndom99@gmail.com

