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SISSEJUHATUS 

Vastavalt Põhikooli riiklikule õppekavale (PRÕK 06.01.2011) peab iga õpilane sooritama III 

kooliastmes läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö.  

Loovtöö vormiks võib olla uurimistöö, kunstitöö, projekt või muu taoline. Töö esitamise vorm 

sõltub ainest ja tööst endast. 

Loovtöö eesmärgiks on:  

 kujundada loomingulist isiksust, kes oskab teha iseseisvat uurimisteaduslikku tööd; 

 kujundada loov-, uurimis- ja projektitööde tegemise oskusi ja teadmisi; 

 kujundada õpilasel üldist ettekujutust ühiskonna arengust ja arendada eri 

situatsionides oma teadmiste rakendamise oskust;  

 tõsta õpilase motivatsioon iseseisvas teadusotsingus;  

 õpetada infotehnoloogiate rakendamist projekti- ja loovtööde loomiseks; 

 kujundada eneseteostuse ja avalike esinemiste oskust. 

Käesolev juhend reguleerib Narva Soldino Gümnaasiumi loovtööde koostamist, korraldamist, 

kaitsmist ja hindamist. Juhendi lõpus on esitatud loovtöö kavandamise, vormistamise ja 

hindamise näidised. 
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1. LOOVTÖÖ LÄBIVIIMISE ETAPID 

1.1. Loovtöö valmistamise tähtajad 

1) 08. oktoober - loovtöö teema registreerimise tähtaeg ja juhendaja valik (Soldino 

dokumendid→Õpilaste loovtööd →valida jooksev õppeaasta→Loovtööde teemad) 

2) 15. oktoober – loovtöö kavandi koostamise ja google drive serverisse üleslaadimise tähtaeg 

(Soldino dokumendid →Õpilaste loovtööd → valida jooksev õppeaasta→ Loovtööde kavad). 

3) 21.märts – valmis loovtöö esitamise tähtaeg WORD formaadis juhendajale 

4) 26. märts – loovtöö PDF formaadis esitamise ja google drive süsteemi üleslaadimise tähtaeg 

(Soldino dokumendid →Õpilaste loovtööd → valida jooksev õppeaasta→Loovtööd ) 

5) 2.aprill - loovtöö esitluse esitamise ja google serverisse üleslaadimise tähtaeg (Soldino 

dokumendid →Õpilaste loovtööd → valida jooksev õppeaasta→Esitlused) 

6) 9. aprill - loovtööle hinnangu esitamine töö juhendaja poolt ( Soldino dokumendid→Õpilaste 

loovtööd → valida jooksev õppeaasta→Juhendaja hinnang) 

7) aprill, viimane õppepäev enne IV koolivaheaega – loovtöö vahekaitsmine oma 

klassikaaslaste ees.  

8) aprill – loovtöö kaitsmine. Loovtöö kaitsmise täpne kuupäev määratakse direktori 

käskkirjaga. 

Kui mõni tähtaeg langeb kokku nädalavahetuse või riigipühaga, siis see lükkub edasi 

järgnevale tööpäevale. 

1.2. Loovtöö vorm 

Loovtöö vormi valiku põhimõtted:  

1) Loovtöö vorm sõltub ainest. 

2) Kunstitöö loovtöö vormina on õigus valida kunsti, muusika, tööõpetuse ainetel.  

3) Üldiselt valib õpilane ise loovtöö vormi, kuid kooskõlastab seda aineõpetajaga. 

Loovtöö vorm võib olla järgmine:  

a) uurimistöö ( katse, katsete seeria, valitud teemal materjalide analüüs, ajalooline analüüs, 

probleemi lahendamine, teoreemi tõestamine);  

b) praktiline töö: 
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- looming ( luuletus, muinasjutt, ülesanded), etendus, noorsooteater, ühe näitleja teater, projekt, 

õpilasfirma projekt;  

- kunstilooming ( maal, graafika, koomiks, keraamika, muusika, laul, tants, tikand, foto, 

videofilm, animatsioon, disainitöö, käsitööese, moekollektsioon, näitus, väljapanek);  

- toode (ese, mudel, makett, skeem, arvutiprogramm, ajalehe koostamine); 

- vaatepilt ( kontsert, näidend, üks pilt kirjanduslikust teosest, võistlus);  

- pedagoogiline töö ( tunni läbiviimine õpetaja rollis, hariduslik arvutiprogramm, viktoriin, 

õpetav mäng, spordiüritus). 

Uurimus eeldab materjali kogumist, analüüsimist/süstematiseerimist ja üldistamist ning 

järelduste tegemist. Projekt eeldab projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. 

Kunstitöö eeldab idee loomist, teose valmistamist ning selle esitlemist avalikult.  

1.3. Loovtöö koostamise etapid 

1) teema valik ja juhendaja leidmine;  

2) eesmärgi püstitamine;  

3) uurimisküsimuste ja -ülesannete sõnastamine, töö ülesehituse kavandamine; 

4) andmete kogumine (varasemad uuringud ja sarnased tööd, eeskujud), vajadusel 

uurimisküsimuste ja -ülesannete täpsustamine;  

5) tegevuste läbiviimine ja dokumenteerimine, tehtud töö analüüsimine; 

6) kokkuvõtte tegemine, kasutatud kirjanduse, lisade ja töö vormistamine. 

Teema valik. Teemat sõnastab õpetaja, lähtudes gümnaasiumi õppetöö suunast ja õpilase 

ettevalmistustasemest. Lähtudes oma huvidest valib õpilane loovtöö teemat. Õpilasel endal on 

õigus sõnastada loovtöö teemat, kuid ta peab seda ilmtingimata kooskõlastama aineõpetajaga. 

Teema peaks olema sõnastatud lühidalt ja konkreetselt. Valitud teemat registreerib google drive 

dokumenti (Soldino dokumendid→Õpilaste loovtööd → valida jooksev õppeaasta→Loovtööde 

teemad) loovtöö juhendaja ise. Loovtöö ülejäänud osade valmimise tähtajad on lahtised ning 

lepitakse kokku eraldi oma juhendajaga. 

Eesmärkide püstitamine. Pärast loovtöö kava koostamist püstitakse õpetaja juhendamisel töö 

eesmärke, sõnastatakse ülesandeid, kavandatakse töö struktuuri ja kirjutatakse sissejuhatust.  
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Andmete kogumine. Õpilane uurib õpetaja juhendamisel teemakohast materjali internetist ja  

raamatukogust, küsitleb vajadusel teemaga seotud inimesi. Kogutud materjali põhjal koostatakse 

kasutatud kirjanduse nimekiri koos vajalike viidetega (autor, pealkiri, Interneti aadress jms). 

Loomingulist / praktilist laadi töö puhul kogub õpilane vajalikke tööriistu, esemeid, valmistab 

tööpinda, konsulteerib oma ala spetsialistidega, valib sobivat töömeetodit. 

Tegevuse läbiviimine, praktiline osa. Uurimistöö puhul korrastatakse kogutud materjali, 

vajadusel sisestatakse küsitlus selle analüüsi ja vahekokkuvõtetega, sõnastatakse oma seisukohad 

ja kirjutatakse töö praktilist osa. Praktilise/ loomingulise töö puhul luuakse oma tööd: maketti, 

maali, näidendit, viktoriini vm. Töö tulemusi analüüsitakse kirjalikult, kirjeldatakse tekkinud 

probleeme ja kuidas on neid ületatud.  

Kokkuvõte, kasutatud kirjandus, lisad. Tööd vormistatakse vastavalt nõuetele, jagatakse 

osadeks, peatükkideks, vajadusel alapeatükkideks. Uurimuse kokkuvõte peaks kajastama 

peatükkide järeldusi ja andma vastuse sissejuhatuses püstitatud põhiideele (-väitele). Lisas 

esitatakse illustreeriv materjal, nt fotod, skeemid, tabelid, tekstikoopiad, fotod jms. Lisadele 

tuleb tekstis viidata. 

Töö vormistamine. Tööd tuleb vormistada arvutis. Tööd tuleb üle vaadata ja põhjalikult läbi 

lugeda, et ei oleks õigekirjavigu. Sõnastus peab olema korrektne, mitteemotsionaalne, selge ja 

hõlpsasti loetav. Loovtöös on soovitatav kasutada umbisikulist tegumoodi. Praktilises osas võib 

kasutada mina-vormi. Töö põhjal tehakse esitlust. Kui töö on vormistatud, sisestab õpetajad töö 

kirjaliku osa ja esitluse google drive süsteemi. 

Loovtöö vahekaitsmine. Õpilane esitab lühikese kokkuvõtte oma tööst klassikaaslaste ees: 

tutvustab teemat, töö eesmärki, kasutatud materjale, üldistusi-järeldusi, milleni tööd koostades 

jõudis, kirjeldab tööprotsessi, räägib, mida ta tööd tehes õppis, vastab küsimustele jms. Pärast 

eelkaitsmist teeb õpilane järeldusi, mis läks hästi, mis halvasti ja mida tuleb veel kord läbi 

vaadata, lihvida või parandada.  

Loovtöö kaitsmine. Õpilane esitab lühikese kokkuvõtte oma tööst komisjoni ees. 
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2. LOOVTÖÖ LIIGID 

2.1. Olümpiaad või konkurss 

Loovtöö võib lugeda sooritatuks, kui õpilane on osalenud ja saavutanud märkimisväärse (1.-6.) 

koha üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil, õpilasuurimustööde konkursil. Kui 

õpilasel ei õnnestunud saavutada nii kõrget kohta, siis ta vormistab oma olümpiaadi või konkuri 

tööd vastavalt kooli nõuetele ja kaitseb seda tööd koolis. 

2.2. Uurimistöö 

Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile. Õpilase 

eesmärgiks on saada täpsemat teavet uuritava teema kohta, leida vastuseid töö sissejuhatuses 

püstitatud uurimisküsimustele. Uurimistöös tuleb oma mõtteid edasi anda loogiliselt ning 

korrektses keeles. Uurimistöö ei ole referaat. Kuigi teistele autoritele võib viidata, peaks töö 

iseloom olema valdavalt analüüsiv, kus olulisel kohal on autori enda järeldused, tõlgendused ja 

üldistused. Uurimistöö põhiosa maht on 4 - 8 lehekülge.  

Kirjalik uurimistöö peab koosnema järgmistest osadest:  

1) Tiitelleht - tiitellehel märgitakse kooli nimetus, töö autor, klass, töö pealkiri, töö liik 

(uurimistöö, praktiline töö), juhendaja nimi, töö valmimise koht ja aasta.  

2) Sisukord - siin esitatakse kõik töö peatükid ja alajaotused täpses vastavuses nende pealkirjade 

ja alguslehekülgede numbritega. Samuti tuleb sisukorras esitada ka kõik lisad koos pealkirja ja 

alguslehekülje numbritega.  

3) Sissejuhatus – siin antakse põhjendus teemavalikule (ka tuleb lisada, missuguste 

õppeainetega on käsitletav teema seotud ja missugust(eid) läbivat(id) teemat(sid) kajastab), 

uurimuse aktuaalsuse põhjendus (miks seda probleemi uuritakse), kirjutatakse uurimistöö 

eesmärgist (mis tulemust oodatakse), uurimistöö ülesannetest (mida tuleb teha). Sissejuhatuses 

antakse lühike ülevaade sellest, milliseid küsimusi uurima hakatakse, vajaduse korral 

püstitatakse hüpotees ehk oletus. Samuti tutvustatakse uurimismeetodeid.  

4) Töö põhiosa – see jaotatakse loogiliselt seostatud ja kronoloogiliselt järjestatud peatükkideks 

ja alapeatükkideks. Kui peatükis on alapeatükid, siis peab neid olema vähemalt kaks; liiga 

lühikesed alapeatükid on otstarbekas ühendada sisuliseks tervikuks. Teema esitamise 

süsteemsuse huvides on soovituslik kasutada: 

 tabeleid, • diagramme, jooniseid ja graafikuid • loetelusid • tsitaate • valemeid 
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5) Kokkuvõte - siin esitatakse lühidalt (0,5 lk), kas tööle seatud eesmärgid said täidetud ning 

uurimisküsimus(t)ele vastatud. Kokkuvõttes enam uut infot ei esitata. See on töö lõplik hinnang.  

6) Kasutatud kirjandus – loovtöös kasutatud kirjanduse loetelu, kusjuures kirjandusallikaid 

peab olema miinimum 2. Töö peab olema korrektselt viidatud, sisaldama viiteid kõigile 

kirjandusallikatele ja elektroonilistele materjalidele, mida on töö jooksul kasutatud (Wikipedia ei 

ole allikana aktsepteeritav). 

7) Lisad. Iga lisa algab uuelt leheküljelt. Lisadesse paigutatakse fotosid, dokumentide koopiaid 

jms. 

Uurimistöö struktuuri näidis eesti keeles on lisas 1 ja vene keeles on lisas 2.  

2.3. Praktiline töö 

Praktiline töö on loominguline töö, kus õpilane keskendub oma oskustele ja eneseväljendusele ja 

eneseteostusele läbi praktilise tegevuse. Tähtis, et praktilise töö tulemus oleks kasulik teistele. 

Praktilise töö puhul vormistatakse samuti kirjalikku osa, mis on väga sarnane uurimistöö 

struktuuriga.  

Praktilise töö kirjeldus peab koosnema järgmistest osadest:  

1) Tiitelleht - tiitellehel märgitakse kooli nimetus, töö autor, klass, töö pealkiri, töö liik 

(uurimistöö, praktiline töö), juhendaja nimi, töö valmimise koht ja aasta.  

2) Sisukord - siin esitatakse kõik töö peatükid ja alajaotused täpses vastavuses nende pealkirjade 

ja alguslehekülgede numbritega. Samuti tuleb sisukorras esitada ka kõik lisad koos pealkirja ja 

alguslehekülje numbritega.  

3) Sissejuhatus – siin antakse põhjendus teemavalikule (ka tuleb lisada, missuguste 

õppeainetega on käsitletav teema seotud ja missugust(eid) läbivat(id) teemat(sid) kajastab), 

praktilise töö kasulikkuse põhjendus, püstitatakse töö eesmärgid. Sissejuhatuses tuleb üldisemalt 

kirjeldada ka töö põhietappe.  

4) Praktilise töö käik – koosneb tööplaanist ning selle hilisemast analüüsist, samuti tööprotsessi 

kirjeldusest. Soovi korral võib tööprotsess olla jäädvustatud ka fotode või videosalvestusena. 

Loominguliste tööde puhul koosneb praktilise töö käigu kirjeldus järgmistest alaosadest:  

 Ettevalmistava etapi kirjeldus: praktilise töö tegemiseks vajalike materjalide ja 

loomemeetodi kirjeldus koos viidetega kasutatud kirjandusele. 

https://drive.google.com/file/d/1vUbsnLz72qHddCttpQ3G51thzALzOPnU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rifn-TYtbI9R-qQYg4kgWxXBYGPKtHYc/view?usp=sharing
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 Töö toimumise kirjeldus: tööetapid, töö käigus kasutatavad meetodid/tehnika/ võtted, 

tööprotsessi käigus üles kerkinud probleemid ja nende lahendused, ürituse puhul kõige 

olulisemad ja eredamad momendid 

 Analüüs: tuuakse välja õnnestumised ja ebaõnnestumised. Koostöö puhul tuuakse välja 

selle sujumise analüüsi.  

Antud osa üldmaht võiks olla 3-8 lehekülge. 

5) Kokkuvõte – kokkuvõttes on vastus sissejuhatuses esitatud probleemile ( uurimistöö puhul), 

siin esitatakse lühidalt kõige olulisemad järeldused, milleni töö käigus jõuti, kas tööle seatud 

eesmärgid said täidetud ning missuguse hinnangu annab tööle autor. Kokkuvõttes enam uut infot 

ei esitata. See on töö lõplik lühiülevaade või töö aruanne.  

6) Kasutatud kirjandus – loovtöös kasutatud kirjanduse loetelu, kusjuures kirjandusallikaid 

peab olema miinimum 2. Töö peab olema korrektselt viidatud, sisaldama viiteid kõigile 

kirjandusallikatele ja elektroonilistele materjalidele, mida on töö jooksul kasutatud (Wikipedia ei 

ole allikana aktsepteeritav). 

7) Lisad. Iga lisa algab uuelt leheküljelt. Lisaks siin võivad olla fotod, viited videosalvestustele 

tehtud tööst, ürituse kuulutus ja kava, ülevaade sponsoritest jms.  

Praktilise töö näidis eesti keeles on lisas 3 ja vene keeles lisas 4. 

2.3.1. Minifirma 

Minifirma puhul koosneb praktilise töö käigu kirjeldus järgmistest alaosadest:  

 Minifirma toote või teenuse, juhtide ja nime valik.  

 Minifirma toote või teenuse turu-uuring (küsitlused, internetiuuring jms)  

 Minifirma äriplaan, mis põhineb turu-uuringul ja sisaldab SWOT analüüsi ning 

kasumiplaani, bilansiprognoosi ning aja plaani. 

 Minifirma registreerimine (asutamisdokumentide täitmine) JA Eesti kodulehel 

(www.ja.ee).  

 Minifirma tegutsemine. Toote tootmine või tellimine oma kavandi põhjal, teenuse 

osutamine. Ülevaade turundustegevusest ja müügist. Finantsarvestus. Osavõtt vähemalt 

ühest laadast või müük muul avalikul üritusel. (Toote või teenuse iseloomust sõltuvalt 

võivad olla erandid lubatud.)  

 Minifirma aruanne, mis peab sisaldama analüüsi õpilasfirma tegevuse kohta, 

majandusaruandeid (kasumiaruannet ja lõppbilanssi). 

https://drive.google.com/file/d/1Op_EVeYP8osYF23BcPdrVAe1sAb85xRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19mfbIiAuo93j9TirDZxBDWtoGej9v8sF/view?usp=sharing
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 Minifirma liikmete rollide ja töökoormuse selgitus.  
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3. NÕUDED LOOVTÖÖ VORMISTAMISELE 

3.1. Üldnõuded loovtöö vormistamisele 

 Veeriste suurus: vasak - 4 cm; ülemine, alumine ja parem 2 cm; 

 ridade vahe - 1,5; 

 teksti kirjatüüp Times New Roman, suurusega 12 pt; teksti paigutatakse paberile rööbiti, 

kuid tuleb vältida põhjendamatut sõrendust; 

 sõnade vahele pannakse ainult üks tühik; 

 sulgudes ja võrdlusmärkides ei eraldata tühikuid, tühikud on välised; tsitaate ei eraldata 

tekstist tühikutega, tühikud on välised; 

 kõik lehed on nummerdatud araabia numbritega, alustades tiitellehest. Leheküljenumber 

asetatakse lehe alaossa keskele. Tiitellehel pole leheküljenumbrit; 

 iga uus loovtöö põhiosa (sisu, sissejuhatus, kokkuvõte jne) algab uuelt leheküljelt ja iga 

osa pealkiri on rasvases kirjas. Tööosade eraldamiseks kasutatakse leheküljekatkeid; 

 loovtöö pealkiri ei ole jutumärkides ja pealkirja lõpus ei ole punkti; ka loovtöö osade 

pealkirjade lõpus ei ole punkti; 

 sisukorda koostatakse arvutis automaatselt pärast kogu töö lõppu (vt sisukorra näidet lisas 

1, 2); 

 peatükid tähistatakse araabia numbritega, näiteks 1., 1.1., 1.2. jne. Numbrite vahel ja 

lõpus on punkt; 

 töö ühtki osa ei alustata ega lõpetata joonise, tabeli või loeteluga. 

3.2. Tiitellehe vormistamine 

 Tiitelleht on loovtöö esimene leht, kuid see ei sisalda leheküljenumbrit;  

 tiitellehe vormistamisel paigutatakse tekst keskele (NB! loovtöö juhendaja nimi 

paigutatakse paremale); kirjatüüp Times New Roman; kirja suurus 14; reavahe 1,5;  

 õppeasutuse (kooli) nimi kirjutatakse 1. reale suurtähtedega; 

 loovtöö autori nimi kirjutatakse 12. reale. Kui autoreid on mitu, loetletakse nimesid 

üksteise järel läbi koma; 

 13. reale kirjutatakse klassi nimi. 

 loovtöö teema kirjutatakse 14. reale suurte tähtedega ja rasvase kirjaga; 

 15. rida: töö tüüp;  

 17. rida paremal: loovtöö juhendaja nimi ja perekonnanimi; 

 tiitellehe viimasele reale suurtähtedega töö kirjutamise koht ja aasta; 
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 Tiitellehe vormistamise näidist võib näha lisas 1 (eesti keeles) ja 2 ( vene keeles).  

3.3. Sisukorra vormistamine 

Sisukord tekib automaatselt, kasutades vastavaid Wordi rakendusi kui pealkirjad on pealkirja 

kirjalaadis (Heading).  

1) menüüribal määrata esimese taseme pealkirjad [sissejuhatus, nummerdatud peatükid, 

kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad (kui neid on)] laadiga „Pealkiri 1“ ; 

2) menüüribal määrata teise taseme pealkirjad [alapeatükid (1.1., 1.2., 2.1. jne)] laadiga 

3) „Pealkiri 2“; 

4) menüüribal vali „Viited“ → „Sisukord“ → „Automaattabel 1“. 

3.4. Tabelid ja näitlik materjal (pildid, fotod, graafikud jms) 

 Kõiki töö illustratsioone (skeem, diagramm, kaart, foto jne) tuleks nimetada joonisteks. 

 Tabelid ja joonised paigutatakse töösse kohe pärast nende mainimist teksti alla või teksti 

kõrvale paremale - kui need on väikesed. Tabelid ja joonised peavad olema kogu töös ühe 

ja sama laiusega. Kui graafiline materjal ei ole tekstiga otseselt seotud, siis tuleks see 

paigutada lisasse. 

 Töö tabelid ja joonised on nummerdatud araabia numbritega ja pealkirjastatud. Tabeli 

number ja pealkiri kirjutatakse tabeli ülaossa. Tabeli pealkirja lõpus ei ole punkti. 

 Joonise number ja selle pealkiri kirjutatakse joonise alla. Joonise pealkirja lõpus punkti ei 

ole. 

Tabeli vormistamise näidis: 

Тabel 1. Õpilaste arv 8.a klassis 

Sugu Õpilaste arv 

Mees 6 

Naine 8 

 
Kokku: 14 
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Foto vormistamise näidis: 

 

Joonis 1. Hooveri pais 

3.5. Kasutatud kirjandus  

Kõik teabeallikana kasutatud õpikud, raamatud, ajakirjaartiklid ja veebileheküljed tuleks 

nummerdada ja esitada autorite perekonnanimede tähestikulises järjekorras, ühe autori tööd 

reastatakse ilmumisaasta järgi. Tähestikulise järjekorra puhul paigutatakse ette 

ladinatähestikulised ning seejärel slaavitähestikulised allikad. Venekeelsetes töödes on allikate 

paigutus vastupidine. 

Viidete loetelu sisaldab ainult neid teabeallikaid, millele loovtöö autor tekstis viitab. 

1) Raamat 

Autori (te) perekonnanimi, (avaldamise aasta). Raamatu pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus. 

Näide: Леппик, К. (2012). Будь Здоров! Таллинн: Коолибри. 

Nilson, O., Karik H., Saar A. (1996). Loodusõpetuse õpetamisest 1. klassis: õpetajaraamat. 

Tallinn: Koolibri. 

2) Artikkel 

Artikli autor(id). (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. — Ajakirja nimetus, köide, number ja artikli 

paiknemise leheküljed.  

Näide: Rebane, S. (2004). Terved juuksed viitavad heale tervisele. — Elukiri, nr 10, lk 54–55. 

3) Elektrooniline materjal 

• Autor(id). (Ilmumise või kasutamise aasta). Pealkiri. Täpsustavad andmed. Kasutamise 

kuupäev, [www] Interneti-aadress  
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Näide: 

Hanni, T. (2000). Mis on börs? Kasutatud 17.04.2020, [www] 

http://www.ntm.tartu.ee/~taunz/bors.htm 

Копейкин, А. Ая эН. Рассказы и сказки. Просмотрено 29.05.2019, URL: 

https://bibliogid.ru/pisateli/literaturnyj-salon/724-aya-en-rasskazy-i-skazki  

• Üldine lühiviide koduleheküljele. (avaldamise aasta). Täpsustus. Kasutamise kuupäev, [www] 

Internetiaadress (külastamise kuupäev). 

SA. (2006). Statistikaamet. Просмотрено 6.06.2006, [www] http://www.stat.ee  

4) Allikad, millel ei ole autorit 

Kasutatud allikate loetelus tuuakse välja pealkirja esimese sõna järgi. Autoriteta allikad on 

näiteks seadused. Sellisel juhul viidatakse töö tekstis sulgudes allika pealkirjale või pikema 

pealkirja puhul esimestele sõnadele.  

Näide: Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (2002). Riigi Teataja I; nr 20 

3.6. Viitamine infoallikatele tekstis 

Kogu töös peab olema kasutusel üks ja sama viitamise süsteem. Viidata tuleb igat lõiku või 

lauset, mis ei ole töö autori enda kirjutatud või välja mõeldud. Üldtuntud seisukohtadele ei 

viidata. Lõigule viitamisel pannakse viide peale punkti, lausele viitamisel lisatakse viide lause 

lõppu, enne punkti. 

1) Raamat või artikkel 

Viitamisel raamatule kirjutatakse sulgudes autori nime ja raamatu ilmumise aastat. 

Näide: Raamatus „Kevade“ toob autor lugejani südamliku ja humoorika loo Paunvere kooli 

lõbusatest juhtumistest. Raamatu alguses jõuab Arno isaga koolimajja, kuid tunnid on juba 

alanud. Nii saab alguse seiklus, mille käigus saavad pisut nipsakas Raja Teele, mõtlik ja 

õrnahingeline Arno, krutskimeeste lemmik Toots ja halenaljakas, ent visa Kiir suurteks 

sõpradeks. (Luts, 1965) 
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2) Elektrooniline materjal 

Elektroonilisele allikale viitamise puhul kirjutatakse sulgudes selle aadressi. Pikki URL´i ei 

kirjutata, kui tegemist on ajalehe või ajakirja artikliga, sest need on artikli pealkirja järgi kergesti 

leitavad. 

Näide: Blogide e ajaveebide loomiseks saab kasutada erinevaid keskkondi, kaks enamlevinumat 

on wordpress (wordpress.com) ja blogger (www.blogger.com). 

3) Raamat ilma autorita 

Viitamisel raamatule, millel ei ole autorit, kirjutatakse sulgudes raamatu nimetust ja ilmumise 

aastat. 

Näide: The quick brown fox jumps over the lazy dog. (Valik näidendeid: 1973-1974, 1975) 

http://www.blogger.com/
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4. LOOVTÖÖ KAITSMINE 

4.1. Loovtöö ettevalmistamine kaitsmiseks 

Valmis loovtöö tuleb esitada juhendajale hiljemalt 21.märtsiks. 26.märtsiks peab olema töö 

juhendaja poolt läbi vaadatud ja kaitsmiseks lubatud ning üles laetud PDF formaadis Google 

Drive serverisse (Soldino dokumendid →Õpilaste loovtööd → valida jooksev aasta→Loovtööd). 

Järgmiseks sammuks on esitluse ette valmistamine, mis peab olema valmis ja esitatud 

juhendajale hiljemalt 2.aprilliks. Juhendaja laeb üles õpilase töö esitlust Google Drive serverisse 

(Soldino dokumendid →Õpilaste loovtööd → valida jooksev aasta→Esitlused).  

4.2. Nõuded esitlusele 

Loovtöö kaitsmise jaoks võib koostada valminud loovtöö kohta PowerPointi esitluse, või muu 

tööd illustreeriva esitluse, milles on järgmised osad:  

• esileht [teema ja autor (id)];  

• teema valiku põhjendus;  

• töö eesmärk;  

• lühike ülevaade töö käigust koos näitliku materjaliga; 

• kollektiivselt tehtud töö puhul iga õpilase panuse kirjeldus;  

• töö tulemused ja järeldused;  

• hinnang oma tööle. 

Loovtööd kaitstakse komisjoni ees ja loovtöö teema märgitakse klassitunnistusele ja põhikooli 

lõputunnistusele. Loovtööde kaitsmine toimub vastavalt loovtööde kaitsmise graafikule 

aprillikuus. Kui loovtöö on tehtud grupitööna, siis osalevad töö kaitsmisel kõik osalised. 

Kaitsmisele lubatakse õpilased, kelle töö on juhendaja hinnangul kaitsmiskõlblik. Loovtööde 

kaitsmine on avalik. Töö koostaja(d) teeb(vad) umbes 10-minutilise ettekande. Töö kaitsmisel 

saavad sõna kõik rühmaliikmed. Pärast esinemist esitavad komisjoni liikmed ja teised kaitsmisel 

osalejad täpsustavaid küsimusi, küsimustele-vastustele antakse aega 5 minutit. 

Esitluse tekst 

 Esitluses kasutatakse ainult ühte kirjatüüpi (Arial / Verdana / Tahoma). 

 Kirjasuurus peaks olema põhiteksti jaoks 18–36 ja pealkirja puhul 24–54. 
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 Paksus kirjas, kaldkirjas või allakriipsutatuna kasutatakse ainult tekstiosa semantilist 

rõhutamist. 

 Taustavärv ja kirjavärv peaksid olema kontrastsed, loetavad ega tohi silmadele haiget 

teha. Valget teksti mustal taustal on raske lugeda. 

 Õigeks peetakse, kui ühel slaidil pole rohkem kui 10-20 sõna. 

 Pange slaididele märksõnad teemadel, millest räägite. 

 Kõik esitluse slaidid peavad olema ühes stiilis. 

 Kujundus peab olema lihtne ja tekst lühike. Ei ole soovitatav kasutada rohkem kui kolme 

värvi. 

Esitluse graafiline teave 

 Valige esitluseks pilte põhjendatult. 

 Teksti täiendamiseks tuleks esitlusele paigutada pildid, diagrammid ja fotod. 

Lisa 5: Esitluse näidis eesti keeles / Lisa 6: Esitluse näidis vene keeles 

 

Põhikooli lõpetamiseks on vajalik positiivne loovtöö hinne. Kaitsmise ebaõnnestumise korral 

antakse õpilasele võimalus töö täiendamiseks ja määratakse uus kaitsmise aeg. Kui loovtöö on 

jooksva õppeaasta 26. märtsiks esitamata, lükkub selle töö kaitsmine järgmisele õppeaastale, 

kusjuures töö esitamise tähtaeg on järgmise õppeaasta 26.märts või nädalvahetuse puhul järgnev 

tööpäev. 

https://drive.google.com/file/d/11ZVwTMKDKnBX9z74J-DALB-kLGR8RRG-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11mVyq2suWF7wJgszGUCUMXhRPsMyKaSb/view?usp=sharing
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5. LOOVTÖÖ 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 hindamiskomisjon, kuhu kuulub ka õpilase 

juhendaja. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle. 

IT-spetsialist avab e-päevikus loovtöö päeviku, millele antakse ligipääs kõigile loovtöö 

juhendajatele. Vähemalt 3 korda töö valmimise erinevatel etappidel kirjutab juhendaja 

juhendatavale tehtud töö eest nõu andvat tagasisidet kiituste/märkuste alla. Loovtöö juhendaja 

kirjutab kokkuvõtva tagasiside pärast loovtöö kaitsmist aastahinde kommentaaridesse, 

lähtudes aasta jooksul tehtust ning loovtöö komisjoni tagasisidest. 

Loovtöö juhendaja esitab oma hinnangu loovtööle 9.aprilliks. Kui see tähtaeg langeb kokku 

nädalavahetuse või riigipühaga, siis sellele järgnevaks tööpäevaks. 

5.1. Loovtöö etappide hindamine 

 

Hindajad Töö etapp Hindamiskriteeriumid 

Loovtöö juhendaja 

 

Töö protsess, õpilase aktiivsus, 

töö vormistamine 

Lisa 7: Juhendaja hinnang 

loovtööle 

(70 punkti 100-st) 

Hindamiskomisjon Töö sisu ja kaitsmine Lisa 8: Komisjoni hinnang 

loovtööle 

(30 punkti 100-st) 

 

Õpilase tööd hinnatakse 100-punktilises süsteemis, kusjuures juhendaja annab tööle maksimum 

70 punkti ja komisjon 30 punkti. E-päevikusse pannakse hinne. Hindamisel võetakse aluseks 

järgmine protsendiskaala: 

1) 90–100% punktide arvust – hinne «5»; 

2) 75–89% punktide arvust – hinne «4»; 

3) 50–74% punktide arvust – hinne «3»; 

https://drive.google.com/file/d/1Y6kruwRognB2YQ5M3PQQ0d65tDdU8WDE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y6kruwRognB2YQ5M3PQQ0d65tDdU8WDE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--ydEmlfoR7MmHDLNYm69MDrsVhPZRbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--ydEmlfoR7MmHDLNYm69MDrsVhPZRbD/view?usp=sharing
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4) 25–49% punktide arvust – hinne «2»; 

5) 0–24% punktide arvust – hinne «1». 

Õpilase tööd loetakse arvestatuks, kui ta on saanud selle eest vähemalt 50 punkti. 

Loovtöö juhendaja kirjutab ka kokkuvõtva tagasiside pärast loovtöö kaitsmist aastahinde 

kommentaaridesse, lähtudes aasta jooksul tehtust ning loovtöö komisjoni tagasisidest. 

5.2. Loovtöö hinde vaidlustamine 

(1) Loovtöö kaitsmiskomisjoni otsusega mittenõustumisel võib esitada kirjaliku apellatsiooni 

direktori nimele 3 tööpäeva jooksul pärast loovtöö hinde avaldamist. 

(2) Esitatud apellatsioonide läbivaatamiseks moodustab direktor kolmeliikmelise 

apellatsioonikomisjoni. 

(3) Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud loovtöö hinde kohta 5 tööpäeva jooksul apellatsiooni 

esitamisest arvates ühe järgmistest otsustest: 

 jätta loovtöö hinnet muutmata; 

 tõsta loovtöö hinnet; 

 langetada loovtöö hinnet. 

(4) Apellatsioonikomisjoni otsus koos põhjendusega saadetakse avalduse esitajale 5 tööpäeva 

jooksul arvates apellatsioonikomisjoni otsuse tegemisest kirjalikult epostiga apellatsioonil toodud 

aadressil.  
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6. LOOVTÖÖ JUHENDAMINE 

6.1. Juhendaja ülesanded: 

 On soovitav olla mitte rohkem kui 2 loovtöö juhendaja ühe õppeaasta jooksul; 

 pakub välja või aitab sõnastada õpilast huvitava õpilastöö esialgse teema; 

 aitab püstitada töö eesmärki ja kavandada töö ülesehitust; 

 registreerib töö teemat 8.oktoobriks Google Drive serveris (Soldino dokumendid →Õpilaste 

loovtööd → valida jooksev aasta→Loovtöö teemad); 

 tutvustab õpilasele loovtöö vormistamise juhendit; 

 aitab koostada ajakava, laeb üles ajakava 15.okroobriks Google Drive serverisse (Soldino 

dokumendid →Õpilaste loovtööd → valida jooksev õppeaasta→ Loovtööde kavad) ja 

kontrollib töö valmimist vastavalt kalendripäevale; 

 soovitab teemakohast kirjandust, meetodeid; 

 annab nõu, suunab ja toetab õpilast kogu loovtöö tegemise käigus; 

 annab õpilasele nõu andva tagasiside vähemalt 3 korda loovtöö valmimise jooksul e-päevikus 

kiituste/märkuste alla; 

 tutvub tööga enne selle lõplikku vormistamist, kontrollib töö vastavust nõuetele nii sisu kui 

ka vormistamise seisukohalt ja aitab õpilasel viia sisse korrektiivid;  

 laeb üles Google Drive serverisse õpilase tööd (Soldino dokumendid →Õpilaste loovtööd → 

valida jooksev aasta→Loovtööd) ja esitlust (Soldino dokumendid →Õpilaste loovtööd → 

valida jooksev aasta→Esitlused); 

 hindab õpilase tööprotsessi ja annab kirjaliku tagasiside õpilase tööle e-päevikusse ning 

koostab kirjalikku hinnangut tööle ja laeb selle üles Google Drive serverisse (Soldino 

dokumendid→Õpilaste loovtööd→valida jooksev õppeaasta→Juhendaja hinnang).  

6.2. Klassijuhataja ülesanded: 

 Klassijuhataja informeerib oma klassi õpilasi loovtöö teema ja juhendaja valiku võimalustest;  

 Klassijuhataja hoiab kontakti loovtööde juhedajatega;  

 Klassijuhataja kontrollib loovtööde registreerimist. 
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7. LISAD 

Lisa 1. Uurimistöö vormistamise näidis 

Lisa 2. Образец оформления исследовательской работы 

Lisa 3. Praktilise töö vormistamise näidis 

Lisa 4. Образец оформления практической работы 

Lisa 5. Esitluse näidis 

Lisa 6. Образец презентации 

Lisa 7. Juhendaja hinnang uurimistööle 

Lisa 8. Komisjoni hinnang uurimistööle 

Lisa 9. Loovtöö tegemise kavand 

https://drive.google.com/file/d/1vUbsnLz72qHddCttpQ3G51thzALzOPnU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rifn-TYtbI9R-qQYg4kgWxXBYGPKtHYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rifn-TYtbI9R-qQYg4kgWxXBYGPKtHYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Op_EVeYP8osYF23BcPdrVAe1sAb85xRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19mfbIiAuo93j9TirDZxBDWtoGej9v8sF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19mfbIiAuo93j9TirDZxBDWtoGej9v8sF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ZVwTMKDKnBX9z74J-DALB-kLGR8RRG-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11mVyq2suWF7wJgszGUCUMXhRPsMyKaSb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y6kruwRognB2YQ5M3PQQ0d65tDdU8WDE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--ydEmlfoR7MmHDLNYm69MDrsVhPZRbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vt7F7FMkV7ZVL_3fn9poDI1QU2CNFJeT/view?usp=sharing

