
 

 

Õpilaste tervishoiu ja meditsiinialaste  

teadustööde konkurss 

SA Eesti Tervishoiu Muuseumi õpilaste teadustööde konkursi peaeesmärgiks on 

innustada õpilasi tegelema tervist ja tervisekäitumist puudutavate probleemide 

uurimisega. Teadushuvilistele noortele annab see võimaluse ennast proovile panna ja 

teistega võrrelda ning kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega. Korraldajatele annab 

see võimaluse tunnustust avaldada kõige tublimatele noortele teadlastele. 

Muuseum kutsub 14-19-aastaseid põhikoolis ja gümnaasiumis õppivaid noori osalema 

õpilaste teadustööde konkursil. Ootame uurimusi tervishoiu, meditsiini ja nende 

valdkondade ajaloo teemadel. Konkursitööks on kirjalik uurimus või teemakohane 

projekt ehk näituse, muuseumi ekspositsiooni jms valmis lahendus.  

Õpilane teeb töö juhendaja juhendamisel, kuid abi saamiseks võib vajadusel pöörduda 

ka Eesti Tervishoiu Muuseumi poole. Projekti valimisel tehke seda kindlasti. 

Konkursile saabunud töid hinnatakse, autori vanusest sõltumata, ühes arvestuses. 

Konkursi preemiafond on 1500 eurot. Välja antakse esimene (700 €), teine (500 €) ja 

kolmas (300 €) preemia.  

Vajaliku tasemega tööde puudumisel võib korraldaja auhindade jagamise korda muuta 

(näiteks jätta välja andmata esimene preemia ja anda välja kaks teist preemiat). 

Samuti võidakse heade uurimuste puhul põhikooli õpilasi eraldi esile tuua ja 

autasustada. 

Konkurss toimub kahes voorus. Esimeses voorus hinnatakse kõiki konkursi nõuetele 

vastavaid ja tähtajaks (1. märtsiks 2015) konkursile laekunud töid. Punktisummat ega 

esimese vooru järjestust ei avaldata. Parimad tööd pääsevad teise vooru ja nende seast 

valitakse preemiate ja auhindade saajad. Ka teise vooru üldjärjestust ei avaldata. 

Parimate tööde autoreid autasustatakse ja kutsutakse esinema Õpilaste Teadusliku 

Ühingu 2015. aasta konverentsile.   

Konkursi töid hindab konkursi korralduskomitee poolt määratud arstidest, teadlastest 

ja tervishoiumuuseumi töötajatest koosnev 5-liikmeline žürii.  

Hindamisel peetakse oluliseks uurimuse ideed, objekti ja probleemi valikut, töö 

haaravust, esituse selgust ja teostuse korrektsust. Töö väärtust tõstab asjaolu, kui 

sellel on ka mingi praktiline väljund või vähemalt potentsiaal selleks.  

Tööde hindamine toimub järgmiste kriteeriumite alusel: 

- probleemile lähenemise originaalsus, teema tähtsus tervishoius ja meditsiinis (10 p); 

- töö vormistus, loetavus ja keelekasutus (5 p); 

- valitud uurimismeetodi järgimise täpsus (15 p);  

- kasutatud andmeallikad (5 p); 

- autori argumenteerimisoskus ja objektiivsus (15 p). 

Kokku võib töö eest esimeses voorus saada maksimaalselt 50 punkti. Konkursile võib 

esitada ka teistel võistlustel osalenud või osalevaid töid.  

 


