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Täna kuulutati Tartus välja 17. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatud õpilaste
ajalooalaste uurimistööde võistluse "Eesti asi" Vabariigi Presidendi auhindadele võitjad.

      

President Toomas Hendrik Ilves julgustas oma tervituses võistlusel osalenud noori oma
teemadega edasi tegelema, sest "selleks ei pea ju ajaloolaseks õppima, peab aga oskama
kriitiliselt uurida ning mõtestada".

  

Just need kaks poolt – uued teadmised ja oskus teha akadeemilist uurimustööd – on selle
võistluse juures eriti olulised, rõhutas riigipea, kelle sõnul annab pealiskaudsus ja oskamatus
kriitilise pilguga hinnata meie ümber toimuvat pinnase kõiksugu ülilihtsustatud käsitlustele ja
populistidele, kes on alati kasutanud ära teadmatust.

  

"Ajaloo tundmine ning akadeemiline pilk aitab meil palju kindlamalt, paremini orienteeruda
erinevate uudiste ja sündmuste vahel, aitab hoida pilgu selge või teha tarmukaid otsuseid,"
ütles president Ilves oma tervituses.

  

Ta tänas õpetajaid, kes on noori juhendanud ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi, kes seda
võistlust on vedanud ja meie teadmiste välja avarana hoidnud.

  

Põhikoolidest saabus võistlusele 22 ja gümnaasiumidest 55 tööd, loovtöid oli 11.

  

Põhikooli osa võidutööd:

  

I koht Karl-Martin Voovere ja Timo Siimon Tartu Mart Reiniku Koolist "Koplist Kuule ehk Alex
Parve lugu", juhendaja Karolina Antons;
II koht Richard Kuklane Võru Kreutzwaldi Koolist "Minu vanaisa Viktor Kuklane ja
mälestusmärgid tema aias", juhendaja Kaja Kenk;
III koht Ele-Riin Luuk Tallinna Prantsuse Lütseumist "Minu suguvõsa lood Teise maailmasõja
keerises", juhendaja Helina Raal.
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Gümnaasiumi osa võidutööd:

  

I koht Emilie Laur Võru Gümnaasiumist "Vastseliina valla areng läbi vallavanemate
taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ajal", juhendajad Helle Ruusmaa, Kaja Kenk;
II koht Kristin Avans Võru Gümnaasiumist "Olulisemad ehitised Võru linnas. Tartu tänav Teise
maailmasõjani", juhendaja Helle Ruusmaa;
III koht Liis Kikas Võru Gümnaasiumist "Seto pulm ja pulmatraditsioonid", juhendaja Kaja
Kenk.

  

Loovtöö valdkonnas võitja: Mia Rummo Tallinna Nõmme Põhikoolist "Kirivöö Eesti
rahvakunstis – traditsioonid, tehnikad ja kudumine", juhendajad Kaija Pahk ja Ragne Kuntsel.

  

Taustaks:

  

http://www.eays.edu.ee/aja/index.php/ajalooopetus/opilaste-ajalooalaste-uurimistoeoede-voistl
us/220-17-eesti-ajaloo-ja-uehiskonnaopetajate-seltsi-korraldatav-opilaste-ajalooalaste-uurimist
oeoede-voistlus-eesti-vabariigi-presidendi-auhindadele-2015-2016-oppeaastal

  

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
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