Esseekonkursi juhend

Kutsume piirkonna õpilasi esseekonkursil arutlema pühapaikade, rahvapärimuse ja tähtpäevade
rolli üle tänapäeva ühiskonnas.
Esseekonkursi eesmärk on tutvustada Tammiku hiie ajalugu ja rahvapärimust, suurendada selle
külastatavust ning anda võimalus kujundada enese identiteeti allesjäänud pärimuse pinnal.
Parimad väljavõtted tsiteeritakse nimeliselt Tammiku hiie teabestendi vabal poolel. Kõik esseed
avalikustatakse ja Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse kodulehel.
Teemad
1. "Rahvakalendri tähtpäevade tähendus ja traditsioonide hoidmine tänapäeval"
2. "Looduslikud pühapaigad rahvausundis minevikus ja tänapäeval"
Abiks kirjutajale
●
●
●
●

Loeng “Tammiku hiis - looduslik pühapaik tööstuspärandi haardes” (hiite uurija Ahto
Kaasik, 51 min): https://youtu.be/ay4WgKeWuZ4
Lühivideo “Head tavad hiie külastamisel” (hiite uurija Ahto Kaasik, 12 min):
https://youtu.be/z3jWXf3SMmI
Tammiku hiie teabestend: graafiline PDF, tekstiversioon EST, tekstiversioon RUS
Veebilehed:
http://www.folklore.ee/berta
www.hiis.ee
www.hiiepaik.ee
www.huvikeskus.info/hiis
www.johvi.ee/tammiku-hiis

Tingimused
●
●

●
●
●

Essee tekstiline osa võib (kuid ei pea) olema seotud Tammiku hiie pühapaigaga.
Konkursil saavad osaleda kõikide Jõhvi vallaga (k.a) piirnevate omavalitsusüksuste
koolide 5.-12. klasside õpilased (Jõhvi vald, Kohtla-Järve linn, Toila vald, Alutaguse
vald).
Essee peab olema kirjutatud eesti keeles.
Maksimaalne pikkus: 5.-7. klass kuni 200 sõna, 8.-12. klass kuni 400 sõna. Iga õpilane
saab esitada maksimaalselt 1 essee. Valida võib kahe pakutud pealkirja vahel.
Töö jalus peab sisaldama järgnevaid andmeid: töö koostaja ees- ja perekonnanimi,
vanus, klass, kool, kuupäev.

●
●

Kõik tööd tuleb edastada elektrooniliselt. Sobilik failivorm on muudetav tekstifail,
kasutades nt. Microsoft Word, Google Docs või sarnast programmi.
Vormistamine: Times New Roman, tähesuurus 11 ja reavahe 1,5.

Esitamine
● Hiljemalt 07.03.2021 kell 23:59 märgusõnaga “ESSEEKONKURSS” e-posti aadressile
kristo@huvikeskus.info
● Töö(d) võib saata kas õpetaja või õpilane isiklikult.
Hindamine
Kriteeriumid:
● Sisu teemakohasus
● Õigekiri
● Vorming
Vanusegrupid:
● 5.-7. klass
● 8.-9. klass
● 10.-12. Klass
Esseesid hinnatakse 3-liikmelise žürii poolt. Kõigi kolme vanusegrupi 3 parimat saavad
auhinnad (üleandmise koht ja aeg selgub ning võitjatega võetakse ühendust e-posti teel) ja
nende tööd avalikustatakse Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse kodulehel www.huvikeskus.info/hiis.
Tööde avalikustamine
●
●

Töö esitaja nõustub essee digitaalse avalikustamisega Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse
kodulehel.
Töö esitaja nõustub esseest tsiteeritud teksti avalikustamisega koos autori nime ja
vanusega Tammiku hiie teabestendil.

Kontakt
Kristo Kõrgnurm
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus
Kunstiline juht
58 666 952
kristo@huvikeskus.info

