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III kooliastme loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö 

koostamise ja hindamise kord 

 

1.1. Loovtöö mõiste  

 

1.1.1. Loovtöö sooritamine põhikooli III astmes on põhikooli lõpetamise tingimuseks. 

Valga Põhikooli õpilased koostavad õpetajate juhendamisel läbivatest teemadest 

lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö üldjuhul 8. klassis. Loovtöö teema kantakse 

põhikooli lõputunnistusele. 

1.1.2. Loovtööks loetakse õpilasuurimust ning projekti, kunstitööd või muud taolist ja selle 

kirjalikku kokkuvõtet.  

1.1.3. Loovtööd võib teha õpilane individuaalselt või rühmatööna. Rühmatöö tegemisel 

peab olema eristatav iga õpilase panus. Loovtöö teema kantakse põhikooli 

lõputunnistusele.  

1.1.4. Loovtöö teema, liigi ja töövormi valib õpilane ise. Valiku langetamisel on õpilasele 

abiks klassijuhataja ja/või aineõpetaja. Väljastpoolt kooli juhendaja puhul 

määratakse õpilasele koolipoolne kaasjuhendaja. Loovtöö juhendajad, teemad ja 

hindamiskomisjonid kinnitatakse direktori käskkirjaga. Loovtööde üldist korraldust 

koordineerib vanema astme õppejuht.  

 

1.2. Loovtöö eesmärk  

 

1.2.1. Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat 

eneseteostuse võimalust ning toetada:  

1) õpilase tervikliku maailmapildi, loomingulise algatusvõime ja loova 

eneseväljendusoskuse kujunemist ning aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja 

teostamisele õppeainete lõimumise ja loovtöö protsessi kaudu; 

2) õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist; 

3) õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks; 

4) üldpädevuste kujunemist, sh iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide 

lahendamine, kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja 

esinemisoskus, töö allikate ja andmetega; tegevuse kavandamine ning 
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kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise oskus, loovtöö 

vormistamine, IKT vahendite kasutamine jne; 

5) õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid 

järgnevateks õpinguteks. 

 

1.3. Loovtööde liigid 

 

1.3.1. Loovtööks võib olla uurimistöö või praktiline töö ja selle kirjalik kokkuvõte. 

1.3.2. Uurimistöö on ettevalmistatud kirjalik töö uurimuse või referaadi vormis: 

1) Uurimus on valdavalt analüüsiva iseloomuga tekst, kus olulisel kohal on 

õpilase enda järeldused, tõlgendused ja üldistused. Uurimuse alla liigituvad nt 

kodu-uurimistöö, mille temaatikaks on oma kodukandi või mõne muu 

piirkonna (sh ajaloo või tänapäeva, inim- ja looduskeskkonna) uurimine; 

lühiajaline uuring- õpilane viib läbi suulise või kirjaliku piiratud mahuga 

ühekordsete andmete kogumise (küsitluse), teeb kokkuvõtte ja analüüsib 

saadud tulemusi lähtuvalt uurimisprobleemist vms.  

2) Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõte või ülevaade 

mingist tööst/ mingitest töödest või teema kokkuvõtlik ülevaade.  

1.3.3. Uurimistöös võib kasutada uuritavat probleemi käsitlevaid refereeringuid 

erinevatelt autoritelt, kuid nende võrdlemise ja analüüsi käigus tuleb jõuda ka 

omapoolsete järeldusteni. 

1.3.4. Praktiline töö on õpilas(te) poolt loodud projekt, kunstitöö, heliteos, õppevahend, 

tehnoloogiline lahendus, õpilasfirma vms ja selle kirjalik kokkuvõte. Praktiline töö 

peab olema loodud taasesitatavas vormis. 

 

1.4. Loovtööde juhendamine 

 

1.4.1. Loovtöö teostab õpilane juhendatud õppeprotsessis, mille käigus õpilane rakendab 

iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning 

täiendab koolis omandatut.  

1.4.2. Juhendaja roll on suunav. Juhendaja: 

1) tutvustab õpilastele loovtööde juhendit, kirjalike tööde vormistamise juhendit, 

hindamismudeleid; 
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2) abistab õpilast loovtöö liigi ja teema valikul; 

3) suunab õpilast leidma või annab talle vajaliku õppematerjali valitud teema 

kohta ning annab suuniseid info leidmiseks; 

4) kavandab ja lepib õpilasega kokku loovtöö tegevus- ja ajakava; 

5) jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning ajakava täitmist; 

6) tutvub uurimistöö või praktilise töö kirjaliku kokkuvõttega ja viib sisse 

korrektiivid (sh parandab grammatikavead); 

7) täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse; 

8) annab loovtööle enne selle esitamist omapoolse heakskiidu; 

9) nõustab õpilast edukaks loovtöö kaitsmiseks. 

1.4.3. Loovtöö juhendamine võib toimuda individuaalselt või rühmas. Juhendaja kohtub 

juhendatava(te)ga vastavalt vajadusele ning kokkulepitud tegevus- ja ajakavale.  

1.4.4. Loovtöö nõuetele vastavust kinnitab juhendaja uurimistöö või praktilise töö 

kirjaliku kokkuvõtte tiitellehe pöördel käsikirjas tekstiga: „Loovtöö vastab Valga 

Põhikooli kehtivatele nõuetele. Kuupäev/juhendaja allkiri“. Õpilane teeb samale 

leheküljele kirje kinnitamaks autorikaitse nõuete järgimist. Õpilase kirje: „Olen 

teinud loovtöö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud materjalid on viidatud. 

Kuupäev/õpilase allkiri“. 

 

1.5. Nõuded loovtöö struktuurile 

 

1.5.1. Loovtöö struktuurile esitatavad nõuded lähtuvalt loovtöö liigist (vt tabel järgmisel 

lehel): 
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Uurimistöö Praktilise töö kirjalik kokkuvõte 

Tiitelleht 

Sisukord 

Sissejuhatus: teemavaliku, aktuaalsuse ja meetodi(te) põhjendamine, töö tausta avamine, töö 

eesmärgi sõnastamine. 

Sisuline osa: erinevate faktide ja andmete 

esitamine teemakohaste peatükkidena, 

tõendusmaterjali kogumine, tulemuste 

kirjeldamine, analüüsimine ja järelduste tegemine.  

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite 

tööd, põhimõttelised seisukohad, tsitaadid, 

valemid, arvulised andmed ja pildimaterjal tuleb 

viidata. 

Sisuline osa: praktilise töö kontseptuaalse 

lahenduse kirjelduse esitamine, tööprotsessi 

ja töö tulemuse kirjeldamine.  

 

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste 

autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, 

tsitaadid, valemid, arvulised andmed ja 

pildimaterjal tuleb viidata. 

Kokkuvõte: tuuakse välja, mida uut saadi tööd tehes teada, mida õpiti. Lühikokkuvõte töö 

tulemustest ja järeldustest.  

Kasutatud kirjandus: kõik raamatud, õpikud, ajalehed, interneti materjalid vms, mida töös 

kasutati ja millele viidati (tähestikulises järjekorras).  

Lisad, kui on olemas. 

 

1.5.2. Uurimistöö minimaalne sisuline maht: 

1) emakeeles 5-6 lehekülge (A4) 

2) võõrkeeles 3 lehekülge (A4) 

1.5.3. Praktilise töö kirjaliku kokkuvõtte minimaalne sisuline maht on 3-4 lehekülge (A4). 

1.5.4. Uurimistöö ja praktilise töö kirjaliku kokkuvõtte vormistamisel juhindutakse Valga 

Põhikooli kirjalike tööde vormistamise juhendist. 

1.5.5. Uurimistöö ja praktilise töö kirjalik kokkuvõte esitatakse juhendajale kiirköitjas ja 

elektrooniliselt. Esitlus esitatakse juhendajale elektrooniliselt. Kõiki uurimistöid ja 

praktiliste tööde kirjalikke kokkuvõtteid säilitatakse kooli raamatukogus. 
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1.6. Loovtööde esitlemine 

 

1.6.1. Loovtööd kuuluvad avalikule esitlemisele hindamiskomisjoni ees. Loovtöö 

esitlemisele lubatakse õpilane, kes on esitanud juhendajale loovtöö koos kirjaliku 

osaga ja ettekannet toetava esitluse kokkulepitud tähtaegadeks. Loovtöö lubatakse 

esitlemisele koos juhendaja arvamusega. Hindamiskomisjon(id) moodustatakse 

direktori käskkirjaga.  

1.6.2. Loovtööde esitlemine toimub suulise esitlusena, mida toetab digitaalne ettekanne. 

Ettekandeks on aega 5 minutit. Oma ettekandes avab õpilane loovtöö sisu ja toob 

välja: 

1) teema valiku ja meetodite põhjenduse; 

2) töö eesmärgi ja ülesanded; 

3) töö lühiülevaate; 

4) töö kokkuvõtte: milleni jõuti ja kas eesmärk täideti; 

5) mida loovtöö tegemise käigus õppis, mida uut sai teada; 

6) kasutatud allikad. 

1.6.3. Rühmatöö korral osalevad ja panustavad loovtöö esitlemisel kõik rühma liikmed. 

1.6.4. Loovtööde esitlus algab õpilase pöördumisega komisjoni ning kuulajate poole, 

millele järgneb töö sisuline tutvustus. Seejärel kuulatakse juhendaja arvamust, 

õpilane vastab hindamiskomisjoni küsimustele. Esitlus lõppeb õpilase lõppsõnaga 

(õpilane tänab juhendajat, komisjoni, kuulajaid). 

 

1.7. Loovtööde hindamine 

 

1.7.1. Loovtöid hindab loovtööde hindamiskomisjon hindamismudeli põhjal. 

1.7.2. Hinnang antakse : 

1) Loovtöö sisule, ideele ja teostusele. Uurimistöö puhul töö vastavus teemale, 

töö põhjalikkus, faktide paikapidavus, kasutatud materjali hulk, sobivate 

meetodite valik ja rakendus. Praktilise töö puhul idee teostamine ja seatud 

eesmärkide saavutamine. Kunstitöö ning omaloomingulise muusikateose puhul 

hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist. Kõikide loovtööliikide 

puhul hinnatakse tööde ülesehitust ning uute seoste loomise oskust. 

2) Loovtöö protsessile: õpilase algatusvõime ja initsiatiiv, ajakava järgimine; 
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kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkus, vastastikune koostöö juhendajaga. 

3) Loovtöö vormistamisele: vastavus vormistamise struktuurile ja koolis 

kehtestatud kirjalike tööde vormistamise nõuetele, terminite ja keele korrektne 

kasutamine, korrektne ja nõuetele vastav viitamine. Töö vormistamine 

korrektselt ja puhtalt arvutis (reavahe 1,5, tekst 12, tekstil rööpjoondus): olemas 

tiitelleht, sisukord, tekst liigendatud, kokkuvõte, kasutatud kirjandus, (lisad), 

leheküljed nummerdatud, lisatud illustratsioon(e). 

4) Loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus; kõne arusaadavus ja tempo; 

sobiv/asjakohane näitlikustamine; kontakt kuulajatega; küsimustele vastamine. 

1.7.3. Kõik õpilased saavad lisaks hinde arvutiõpetuses kirjaliku töö arvutis vormistamise 

eest. Vastavalt mudelile hinnatakse kirjaliku töö vormistamist ja esitluse 

vormistamist. 

1.7.4. Kui hindamiskomisjon on loovtööd hinnanud mitterahuldava hindega, antakse 

õpilasele võimalus korduvaks loovtöö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks. 

1.7.5. Põhikooli lõpetab õpilane, kelle loovtööle on hindamiskomisjoni poolt antud 

positiivne hinnang. 

1.7.6. Loomevarguse ehk plagiaadi korral loetakse loovtöö mittesooritatuks. 

1.7.7. Hariduslike erivajadusega õpilase ja lihtsustatud või laiendatud nõuetega loovtöö 

juhendamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

1) õpilase individuaalseid võimeid ja eripära arvestades võib loovtöö juhendaja 

lihtsustada või laiendada antud juhendi nõudeid; 

2) loovtöö juhendamisel ja hindamisel arvestatakse õpilase võimeid ja 

individuaalseid iseärasusi. 

 


