
GIS-päeva uurimistööde konkursi 2015  

reglement 

1. Üldsätted 

GIS ja geograafia teabepäeva (edaspidi GIS-päev) uurimistööde konkursi eesmärk on selgitada 

välja kuni 19 aastaste õpilaste parimad ja huvitavamad uurimistööd, milles on kasutatud GIS-i. 

2. Osalemiseks 

(1) Esitavad kuni 19 aastased õpilased käesoleva konkursi jaoks koostatud uurimistöö 

(2) või esitavad uurimistöö, mis on valminud varasemalt koolis näiteks põhikooli või 

gümnaasiumi uurimistöö geograafias või geoinformaatika raames 

(3) ning saadavad koostatud uurimistööst PDF-vormingus faili 4. novembriks 2015 e-posti 

teel aadressile gispaev@gmail.com.  

(4) Parimate tööde tunnustamine: mõlemast vanuserühmast esimesed kolm kohta, kokku 6 

auhinda (parimad selguvad žürii hinnangute põhjal). 

3. Nõuded uurimistööle 

(1) Uurimistöös peab olema kasutatud GIS-i. Kasutatavate tarkvarade ja kaardirakenduste 

osas piiranguid ei ole [võib kasutada näiteks ESRI poolt pakutavaid lahendusi (nt 

ArcGIS Online), vabavaralist QGIS-i või hoopis Google Maps vahendeid]. 

(2) Töö peab sisaldama järgnevaid osi: 

 tiitelleht (töö pealkiri, töö autori ees- ja perekonnanimi, klass, e-posti aadress, 

kontakttelefon, töö juhendaja(te) nimi, kooli nimi ja aasta); 

 sisukord; 

 sissejuhatus; 

 põhitekst; 

 kokkuvõte; 

 kasutatud allikate loetelu; 

 vajadusel lisad (joonised, tabelid, jms). 

(3) Uurimistöö vormistatakse Times New Roman 12-punktilise kirjasuurusega ja reavahega 

1,5. Tekst rööpjoondatakse (justified) ja töö leheküljed nummerdatakse. Kasutatud 

joonistel peab olema allkiri ja tabelitel pealkiri. 
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4. Võitjate selgitamine  

(1) Uurimistöös hinnatakse: 

 originaalsust; 

 tehnilist teostust; 

 rakenduslikkust; 

 tulemuste vastavust seatud eesmärkidele ning analüüsioskust; 

 vormistust, sealhulgas kasutatud allikate viitamise korrektsust. 

(2) Töid hinnatakse neljaastmesüsteemis. Tulemused selgitatakse punktide liitmisel: 

 5 – peaks tingimata kuuluma võitjate hulka; 

 3 – hea töö, võiks kuuluda võitjate hulka; 

 1 – keskpärane töö; 

 0 – pigem ei peaks kuuluma võitjate hulka. 

(3) Töid hinnatakse kahes vanuserühmas: 

 põhikooli õpilased; 

 gümnaasiumi õpilased. 

5. Žürii koosseis ja ülesanded 

(1) Žüriis on vähemalt neli liiget Eesti Geoinformaatika Seltsist ja GIS-päeva 

korraldustoimkonda kuuluvatest asutustest; 

(2) žürii valib hiljemalt 13. novembriks 2015 esitatud töödest võidutööd. Auhinnad antakse 

autoritele üle GIS-päeval 18. novembril 2015 Eesti Rahvusraamatukogus; 

(3) konkursi võitjate nimed pannakse välja GIS-päeva veebilehele www.gispaev.ee. 

6. Tööde säilitamine ja arhiveerimine 

(1) tunnustuse pälvinud uurimistööd säilitatakse GIS-päeva koduleheküljel. 

 

 


