LISA 12
VKK loovtöö läbiviimise kord põhikooli III kooliastmes
Loovtöö korraldamine koolis
Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja
omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. Loovtöö
koostamise protsess algab 8. klassi 1. trimestril. Loovtöö võib koostada nii individuaalselt kui
rühmatööna. Rühma suuruseks on 2-3 õpilast. Kõik aineõpetajad pakuvad 8. klassi õpilastele
oktoobri alguseks välja 3 loovtöö teemat, mis tulenevad õppeaineid läbivatest või õppekava
läbivatest teemadest. Oktoobris tutvustavad aineõpetajad 8. klassi õpilastele loovtöö teemasid
ja õpilased leiavad endale loovtöö juhendaja. Klassijuhatajad jälgivad õpilaste teemavalikut
ning aitavad vajadusel oma klassi õpilasi teema/juhendaja leidmisel. Loovtöö teemad ja
juhendajad kinnitatakse novembris.
Loovtöö koostatakse üldjuhul 8. klassis. Loovtöö koostamise protsess on järjepidev. Loovtöö
peab 9. klassi õpilastel valmis olema hiljemalt 2. trimestri lõpuks, kaitsmine toimub 3.
trimestri alguses, 8. klassi õpilastel hiljemalt aprillis, kaitsmine toimub mai alguses. Täpsed
kuupäevad määratakse igal õppeaastal direktori käskkirjaga. Loovtöö teema kantakse
põhikooli lõputunnistusele.
Direktor kinnitab:
 loovtööde üldise korralduse koordineerija, kelleks on õppejuht;
 loovtööde teemad ja juhendajad;
 loovtööde valmimise ja kaitsmise kuupäevad;
 hindamiskomisjoni;
 loovtöö läbiviimise korra.
Loovtöö teema valimine
Loovtööde teemasid pakuvad välja aineõpetajad, täpsema valiku teeb õpilane. Õpilastel on
õigus välja pakkuda ka oma teema eelnevalt kokku lepitud juhendajaga. Neile õpilastele, kes
pole ettenähtud ajaks teemat valinud, määratakse teema ja juhendaja.
Loovtöö liigid
Läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimivaks loovtööks võib olla uurimistöö,
projekt või praktiline töö. Õpilane lähtub töö teostamisel valitud teemast ning läbiviimisele ja
vormistamisele esitatud nõuetest.
Uurimistöö
Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile. Töö
kirjutamine annab õpilastele esimese iseseisva uurimustöö kogemuse ning võimaluse tegeleda
huvipakkuvate teemade ja probleemidega kas individuaalselt või koostöös kaasõpilastega.
Uurimistöö eesmärgiks on saada täpsemat teavet uuritava teema kohta ning leida teema
olulistele küsimustele vastuseid. Samuti aitab uurimustöö kaasa oskusele oma mõtteid edasi
anda loogiliselt nii kõnes kui kirjas. Uurimistöö peaks olema valdavalt analüüsiva

iseloomuga, olulisel kohal on töö autori järeldused, tõlgendused ja üldistused. Uurimistöö
soovitatav pikkus on 10-12 lk + lisad. Uurimistöö peab olema koostatud ja vormistatud
vastavalt juhendile (LISA 1).
Projekt
Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö (ülesanne) vm ettevõtmine. Projekt
pakub hea võimaluse valitud teemadel viia ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega. Projekt
annab korraldamiskogemust, juhtimis- ja meeskonnatöökogemust, algteadmisi eelarve
koostamisest ja veel palju teisi elus toimetulekuks tarvilikke kogemusi. Projekti võib kaasata
ka erinevaid loovtöö liike olenevalt projekti teemast, näiteks lühiuurimust, erinevaid õpilaste
esinemisi, esitlusi, ürituste korraldamist, õpilasfirmasid jm.
Praktiline töö
Loovtööks võib olla ka praktiline töö, mille tulemiks on kindla asja/eseme valmimine.
Praktilist tööd saab eelkõige teha oskusainetes (käsitöö, tehnoloogiaõpetus, kunstiõpetus).
Vabariiklikul konkursil/olümpiaadil osalemine
Loovtööna arvestatakse ka vabariiklikul konkursil/olümpiaadil osalemist.
Projekti, praktilise töö ning vabariiklikul olümpiaadil/konkursil osalemise puhul koostab
õpilane ka kirjaliku osa, mis vormistatakse vastavalt kooli poolt kehtestatud nõuetele (LISA
2).
Loovtöö juhendamine
Loovtööde koostamine ja juhendamine on järjepidev protsess. Üldjuhul võib ühel juhendajal
olla maksimaalselt juhendada 2 tööd. Loovtöö juhendamine võib toimuda individuaalselt või
ka rühmas. Juhendaja kohtub juhendatava(te)ga regulaarselt. Loovtöö juhendaja on üldjuhul
oma koolist.
Juhendaja roll on suunav:
 aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel;
 soovitab kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel;
 jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist;
 nõustab õpilast arvutialaselt töö vormistamisel;
 nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul ning esitluse läbiviimisel;
 määratleb rühmatöös liikmete tööpanuse;
 lubab töö kaitsmisele.
Loovtöö koostamise minimaalne ajaline maht õpilase jaoks on ca 30 tundi, mis sisaldab nii
juhendamisele kulunud tunde kui ka iseseisvat tööd.
Loovtööde esitlemine
Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on määratud ajaks esitanud hindamiskomisjonile
oma uurimis- või praktilise töö koos kirjaliku osaga (2 nädalat enne esitlust). Loovtöö esitlus
võib toimuda nii koolis kui kokkuleppel hindamiskomisjoniga väljaspool kooli. Esitlus võib

toimuda koolis ka teatud teema, ürituse või ainenädala raames (näit erinevad projektitööd).
Mitme autori puhul osalevad loovtöö esitlusel kõik rühma liikmed. Loovtööd esitleb õpilane
suulise ettekandena ning selleks on aega 6-8 minutit. Ettekanne on õpilasel kirjaliku tekstina
ette valmistatud. Esitlust näitlikustatakse kas stendiettekande, multimeedia, audiovisuaalsete
jm vahenditega. Loovtöö esitlemisel õpilane selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut,
tutvustab kasutatud meeto(dit)deid, esitab töö kokkuvõtte - milleni jõuti, kas eesmärk täideti.
Loovtööde hindamine
Loovtöö hindamise eesmärgiks on: kirjeldada loovtööle seatud eesmärkide täideviimist ning
anda seeläbi tagasisidet loovtöö kui terviku kohta; kujundada kriitilist suhtumist oma töösse,
julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning toetada seeläbi isiksuse arengut. Loovtööle ja
selle esitlemisele annab koondhinnangu neljaliikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad
direktor või direktori poolt määratud isik (komisjoni esimees), õpilase juhendaja ja ning kaks
direktori poolt määratud õpetajat. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle, mis
kujuneb tööprotsessi jooksul peetud päeviku alusel. Komisjon annab loovtööle kirjeldava
sõnalise kokkuvõtva hinnangu.
Hinnatakse:
 töö sisu: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja
rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus;
 loovtöö protsessi: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel,
ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust;
 loovtöö valmisprodukti/tulemit: praktilise töö puhul eseme kvaliteedile,
originaalsusele, praktilisusele.
 loovtöö kirjaliku osa vormistamist: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne
vormistamine; viitamine.
 loovtöö esitlemist: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt
kuulajatega.

UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JUHEND (LISA 1)
Juhendaja:
a) aitab formuleerida töö struktuuri ja eesmärgi;
b) aitab koostada uurimistöö programmi ja kalenderplaani;
c) annab suuna teemakohase kirjanduse ja algallikate otsimiseks;
d) konsulteerib õpilast uurimistöö käigus;
e) korraldab vajaduse korral suhtlemist õpilase ja konsultandi vahel;
f) kontrollib töö valmimist osade kaupa;
g) suunab töö sisulist ja kirjalikku vormistamist;
h) annab hinnangu õpilase töö protsessile.
Töö kirjutaja:
a) otsib teemakohase kirjanduse ja allikad;
b) töötab välja uurimistöö metoodika;
c) analüüsib uurimismaterjali sisuliselt;
d) annab töö käigus perioodiliselt aru juhendajale;
e) vastutab töös esitatud andmete õigsuse eest;
f) vormistab töö nõuetekohaselt;
g) kaitseb tööd komisjoni ees.
Töö koostamise põhietapid:
1. esialgse teema valik;
2. allikmaterjalide valik ja läbitöötamine;
3. kava (plaani) koostamine;
4. andmete kogumine, uuringute ja vaatluste läbiviimine;
5. andmetöötlus;
6. töö teksti kirjutamine;
7. töö vormistamine ja korrektuur;
8. töö esitlus ja kaitsmine.

Töö põhiosad ja nende vormistamise nõuded:

Tiitelleht
Tiitellehel on kirjas: õppeasutuse täielik nimetus, töö pealkiri, töö iseloom (uurimistöö,
vmt), koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi, töö
valmimise koht ja aasta. (LISA 3)
Sisukord
Sisukord kirjeldab töö struktuuri, sisaldab iga alaosa täpse pealkirja ja vastava lehekülje
numbri. Sisukord on töö alguses, tiitellehe järel. Sisukorras on kõik töö jaotised selles
järjekorras, sõnastuses ja numeratsiooniga, nagu need esinevad töös endas. (LISA 4)
Sissejuhatus
Sissejuhatus sisaldab:
1. teema valiku põhjendus
2. töö eesmärgi (juhtmotiivi, põhiprobleemi) sõnastamine
3. ülevaade kasutatud uurimismetoodikast ja meetoditest
4. ülevaade peamistest allikatest
5. ülevaade töö alaosadeks jaotamise põhimõtetest
Heaks tooniks on ka kõigi töö valmimisele kaasa aidanud isikute tänamine sissejuhatuses.
Põhiosa peatükkidena
Põhiosa sisaldab:
1. probleemi seletava kirjelduse;
2. probleemi analüüsi;
3. tulemuste esitamise.
Töö sisulises osas antakse vastused sissejuhatuses tõstatatud küsimustele, samuti peab olema
selgesti välja toodud õpilase isiklik panus ja käsitletud autorite seisukohad. Probleemile
vastuse otsimise käigus tuleb püstitada uurimiskõlbulikud hüpoteesid, mille mõisted on
üheselt tõlgendatavad ja mõistetavad.
Teema loogilise arenduse seisukohalt oluliseks peetud tsitaatidele ja refereeringutele tuleb
lisada töö autori kommentaarid. Tsitaat peab olema täpne ja vastama originaalile. Tsitaadi
algusest, keskelt või lõpust ärajäetud sõnade asemele pannakse mõttepunktid. Refereerimine
on teise autori või allika sisu konspekteeriv või kommenteeriv esitamine oma töös.
Refereeringu esitusest peab selguma, missugused mõtted kuuluvad refereeritavale autorile ja
kust algavad töö autori, kommentaarid (tsitaat pannakse jutumärkidesse).
Põhiosa tekstis on põhijaotised (peatükk või paragrahv) ja alljaotised (punkt, alapunkt, lõige).

Peatükkide pealkirjad kirjutatakse tavaliselt suurte tähtedega. Põhijaotised nummerdatakse
araabia numbritega ühest alates. Iga põhijaotise sees nummerdatakse samal viisil, jättes tähise
sisse ka põhijaotise numbri. Esimese astme alljaotise sees alustatakse jälle uut nummerdust
jne. Numbrite vahel ja tähise lõpus (jaotise alguses) on punkt. Kui tähisele osutatakse tekstis,
siis selle lõpus punkti ei ole (nt punkti 2.3.2 kohaselt)
Kokkuvõte
Kokkuvõte on vastus sissejuhatus püstitatud probleemile (hea kokkuvõte võimaldab lugejal
põhiteksti vahele jättes ikkagi aru saada, mida töös on käsitletud): lühidalt ja
süstematiseeritult esitatakse kõige olulisemad järeldused, milleni töö käigus jõuti. Samuti
kirjeldatakse tekkinud ja edaspidist uurimist vajavaid probleeme, kuid uusi andmeid enam ei
esitata.
Kasutatud allikate loetelu
Kasutatud materjalide loetelu peab sisaldama kõiki allikaid, mida antud töö käigus kasutati ja
millele on viidatud. Kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu põhjal saab asjatundja otsustada
kuivõrd pädev on töö autor antud temaatikas ja kas selles ka midagi uut võib leida.
Kui on kasutatud mitut liiki allikaid, tuleks need ka vastavalt eristada:
1. kirjalikud allikad
a. arhiivimaterjalid
b. käsikirjalised materjalid
c. kirjavahetus
d. perioodika
e. internet
2. suulised allikad
a. mälestused
b. intervjuud
c. video- ja audiomaterjalid
3. kasutatud kirjandus
Lisad
Lisad sisaldavad tavaliselt materjali, mida on töö eesmärkide saavutamiseks vaja läinud, kuid
mis töö sisuga ei ole nii otseselt seotud (n. küsitluslehed, suuremad plaanid ja kaardid,
mõõtmisprotokollid jms). Samuti paigutatakse siia illustreeriv lisamaterjal (dokumendi v.
fotokoopiad).
Lisad nummerdatakse iseseisvalt (paremale ülanurka LISA 1) ja pealkirjastatakse, fotod
allkirjastatakse (kes v. mis on fotol, millal ja kelle poolt jäädvustatud, kelle omanduses on

originaal jms). Lisadele tuleb põhitekstis viidata.
Viitamine e. allikate näitamine ja bibliograafilised kirjed
Kõik töös esitatavad seisukohad ja andmed, mis pärinevad kasutatud materjalidest, tuleb
siduda viidetega vastavatele allikatele (näidatakse koht, kust andmed pärinevad) e. teisisõnu –
igal laenatud mõttel peab olema viide selle autorile. Viidata ei ole vaja üldtuntud
seisukohtadele. Viitamine on vajalik ka selleks, et lugeja saaks vajaduse korral kirjapandut
allikate järgi kontrollida. Kuna erinevad teadusalad kasutavad erinevaid viitamissüsteeme, siis
tuleb töö koostajal lähtuda eelkõige oma kooli uurimistööde vormistamise juhendist.
Viitamise põhireegel
1. Viitamissüsteem peab kogu uurimistöö ulatuses olema ühtne.
2. Kõik viited peavad olema kasutatud allikate loetelus.
3. Kõik kasutatud kirjanduse loetelus olevad allikad peavad olema viidetes märgitud.
Tekstis viidatakse kas samal leheküljel joone all, tähistades viite tärniga (numbriga), või teksti
sees sulgudes.
Joonealune viitamine
Tsitaadi või refereeringu lõppu märgitakse viite number, kusjuures viidete numeratsioon võib
olla kas kogu tööd (peatükki) läbiv või ühe lehekülje ulatuses. Joone alla lehekülje allserval
märgitakse allika nimetus esmakordsel mainimisel täies ulatuses (nii nagu kirjanduse
loetelus), järgmistel kordadel lühendina.
Kirjanduse loetelu
Kirjanduse loetelus esitatakse järgmised andmed:
1. Autor (v. koostaja) - perekonnanimi, initsiaal
2. Pealkiri (vastavalt tiitellehele)
3. Köide, osa, number
4. Ilmumiskoht, kirjastus
5. Ilmumisaasta
6. Lehekülgede arv.
NÄITED:
raamat:
Vahtre, L. Eesti kultuuri ajalugu. Tln.: Jaan Tõnissoni Instituudi Kirjastus, 1994. 230 lk.
artikkel ajakirjast:
Laar, M. Eesti sõduritest II maailmasõjas // Vikerkaar. 1991. Nr.6. Lk. 56-6.
artikkel ajalehest:
Mihkelson, I. Raemuusikat hea maitsega kuulajale // Postimees. 2000. 11. august.

Suuliste allikate loetelu:
Näit.: Pensionär Johannes Paju (s. 1914, elukoht … ) mälestused (kirja pandud …a. töö autori
poolt).
Viites piisab: J. Paju mälestused.
Arhiivimaterjalide loetelu:
Arhiivimaterjalide loetelu peab sisaldama järgmisi kirjeid:
Arhiivi ametlik nimetus, fondi (f) number, nimistu (n) number, säiliku (s) number:
ERA. F. 957. N.17. S. 3. Viitamisel lisandub veel arhiividokumendi lehe (l) number:
ERA. F. 957. N.17. S. 3. L. 9-11.
Interneti materjalide loetelu:
Autori nimi, Initsiaal. Artikli pealkiri. URL-aadress (http:// www.xxx.ee.kuupäev)
Kui autorit ei ole võimalik tuvastada, siis näidatakse aadress koos kõigi kirjete ja materjali
hankimise kuupäevaga).
NÄITED:
Burka, L. P. A hypertext history of multi-user dimensions. MUD history. 1993.
http://www.utopia.com/ talent/ lpb/muddex/essay (2 Aug. 1996).
Vestluslistide ja e-maili allikatele viitamisel võib autori nime puudumisel viidata ka nn.
hüüdnimele, kindlasti tuleb lisada sõnumi saamise v. listi külastamise kuupäev.
Näit.: Crump, E. Re: Preserving Writing. Alliance for Computers and Writing listserv.acwl@
unicorn. acs.ttu.edu (31 Mar. 1995).
Tabelite ja jooniste vormistamine
Kõik tabelid peavad olema pealkirjastatud ja nummerdatud (Tabel 1, jne) kas tööd läbiva või
peatükisisese numeratsiooniga. Kui tabelis olevad andmed on pärit teatmekirjandusest, siis
tuleb tabeli all neile ka viidata.
Ka joonised (s.h. diagrammid, skeemid, kaardid) pealkirjastatakse ja nummerdatakse (Joonis
1 jne). Igale joonisele ja tabelile tuleb tekstis ka viidata.
Pea meeles!
1. Uurimistööd vormistades tuleb kinni pidada kehtestatud nõuetest.
2. Uurimistööd esitatakse valgel paberil formaadiga A4 (210x 297mm) kiirköitjas.
3. Trükitakse soovitavalt intervalliga 1,5 vaid lehe ühele poolele, eelistatav šrifti suurus 12.
4. Leheküljele jäetakse


vasakule ja üles 3-4 cm,



paremale 1-2 cm laiune vaba äär,



alumine äär on samas mõõdus ülemisega v. kasutatakse joonealuseks viitamiseks.

5. Töö põhiosad algavad uuelt leheküljelt, vastava lehe ülaosa jäetakse 5 cm ulatuses
tühjaks.
6. Sisukorra, sissejuhatuse, samuti kokkuvõtte ja kasutatud kirjanduse ette jaotise numbrit ei
kirjutata.
7. Taandrida ei kasutata, lõikude eraldamiseks kasutatakse vaba ruumi.
8. Kõik lehed (alates tiitellehest), sh kirjanduse loetelu ja lisad tuleb nummerdada, tiitellehele
numbrit ei kirjutata.
9. Tsitaatidel ja refereeringutel peavad olema täpsed viited.
10. Lisad loetletakse sisukorras ühekaupa.
11. Kasutatud materjalidele viitamisel tuleb kasutada ühtset süsteemi.
Arvutil vormistamisel:
• Iga kahe sõna vahele pannakse ÜKS tühik.
• Kirjavahemärkide ette tühikut ei panda, järele pannakse.
• Sulgude ja jutumärkide puhul sissepoole tühikuid ei panda, väljapoole pannakse.
• Sidekriipsu ümber tühikuid ei panda, mõttekriipsu ümber pannakse.

PRAKTILISE TÖÖ, PROJEKTI JA VABARIIKLIKUL
OLÜMPIAADIL/KONKURSIL OSLEMISE KIRJALIKU OSA ÜLESEHITUS JA
VORMISTAMISE NÕUDED (LISA 2)
Loovtöö kirjaliku osa ülesehitus ja vormistus vastab uurimistöö nõuetele (vt LISA 1).
Töö sisaldab:







tiitelleht
sissejuhatus
töö käigu kirjeldus
kokkuvõte, sh enesehinnang tööle
kasutatud kirjandus
lisad (vajadusel)

Kirjaliku osa maht on 5-7 lehekülge.

TIITELLEHE NÄIDIS (LISA 3)
Võru Kesklinna Kool

Johannese elulugu
Uurimistöö

Mihkel Muru

Juhendaja: Elvi Alter

Võru 2014

SISUKORRA NÄIDIS (LISA 4)
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1. ESIMESE PEATÜKI PEALKIRI (suurte tähtedega)
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1.1. Esimese peatüki esimese jaotise pealkiri
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1.2. Esimese peatüki teise jaotise pealkiri
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2. TEISE PEATÜKI PEALKIRI (suurte tähtedega)
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2.1. Teise peatüki esimese jaotise pealkiri
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2.2. Teise peatüki teise jaotise pealkiri
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2.2.1. Teise peatüki teise jaotise esimese alljaotise pealkiri
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KASUTATUD KIRJANDUS
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LISAD
Lisa 1 pealkiri
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