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Loovtöö kui …

väljakutse/proovilepanek

koostöö

vastutus

järjepidevus

õppetöö osa (lõiming, üldpädevused)

koolielu osa



Loovtööde korraldusest
 Teemade loetelu 

koostamine

 Õpilased teevad 
teemavaliku (tööliik, 
juhendaja)

 Juhendajate kinnitamine

 Retsensentide kinnitamine

 Loovtööde retsenseerimine  

 Kaitsmise 
ettevalmistamine 

 Järelkaitsmised 

 Loovtööde sissejuhatavad 
seminarid (tagasisideleht)

 Loovtööde vaheseminar 
(vormistamine, kaitsmine)

 Kaitsmised  gruppides



Tööprotsess
 Teemavalik (tööliik, juhendaja) ja tegevuskava 

koostamine

 Allikmaterjalide kogumine, süstematiseerimine  või 
projektitöö kavandamine; töö struktuuri 
kavandamine

 Illustreeriva materjali otsimine; küsitluste, katsete 
uurimuste, projekti  läbiviimine

 Loovtöö kirjutamine ja vormistamine

 Töö viimistlemine

 Kaitsmise ettevalmistamine

 Loovtöö kaitsmine



Juhendamine
 kahel esimesel aastal õpetajatele koolitused

 juhendajad, kaasjuhendajad

 max 5 juhendatavat tööd

 teist aastat õpilasel tagasisideleht (tagasiside + 
protsessi hindamine igal etapil)

 juhendajaga kokkusaamine igal etapil min 2 korda

 juhendaja julgustav tugi (soovitab, abistab, nõustab) 
õpilasele

 õpilase vastutus

 juhendaja vastutus



Ainevaheline lõiming
 töö sõnastus, mõtestatud teksti koostamine 

jm – eesti keel ja teiste ainete erialane 
terminoloogia

 vormistamine – eesti keel, informaatika (7. 
klassis valikaine, 8. klassis kooli valikaine)

 statistika, diagrammid, skeemid  –
matemaatika, loodusained, tehnoloogiaõpetus

praktiliste tööde puhul – matemaatika, kunst, 
käsitöö, kodundus, tehnoloogiaõpetus



Üldpädevused
Üldpädevuste teema päevakorral 

eelmisest õppeaastast

Mida rohkem õpilane mõistab oma 
tegevuse eesmärke ja analüüsib 
oma tegevust, seda parem on 
tulemus

Loovtöö kui võimalus 



Üldpädevuste kujunemine
 ettevõtlikkuspädevus – ideed ellu, planeerimine, 

meetodite valik; 

 enesemääratluspädevus – enesehindamine, 
eneseusaldus- ja kindlus;

 matemaatika , loodusteaduste ja tehnoloogiaalane 
pädevus – loogiline mõtlemine, tegevuse ja töö 
tulemuse  analüüsimine; skeemide, jooniste, 
diagrammide koostamine jm;

 panustamine ühistegevusse – koostöö,  
panustamine kooliellu



Üldpädevuste kujunemine     järg

 suhtluspädevus – eneseväljendus, suhtlemise 
ja meeskonnatöö oskused;

õpipädevus – õpistrateegia valik, töötamine 
juhiste järgi, tekstiloome, viitamine jm;

digipädevus - töö vormistamine ja esitluse 
koostamisel;

kultuuri ja väärtuspädevus – aeg, suhted, 
töökultuur, väärtused.



Protsessihindamine + tagasiside
protsessi juhtimine 

 tagasisideleht

 ajakava

 iga etapi ülesanded

õpilase tegevuste kirjeldused ja 
eneseanalüüs

 juhendaja tagasiside tööprotsessi kohta 
(protsessihinnang punktides)



Hindamine
Loovtööde hindamisel osalevad  

juhendaja, retsensent ja 
kaitsmiskomisjon

hindamisjuhend

maksimaalne punktisumma on 100 
punkti

Loovtöö sooritamiseks peab õpilane 
saama vähemalt 50 punkti



Hindamine               järg

 Juhendaja hinnang tööprotsessile  (kuni 20 
punkti), lisaks veel töö sisule ning 
vormistamisele (kuni 20 punkti).

 Retsensent hindab töö nõuetele vastavust ja töö 
sisulist külge (kuni 30 punkti) + kaks küsimust, 
millele õpilane peab kaitsmisel vastama

 Kaitsmiskomisjon hindab kaitsmisekõne 
vormilist ja sisulist külge, õpilase kõne selgust ja 
arusaadavust ja küsimustele vastamise oskust ja 
esitluse nõuetelevastavust (kuni  30 punkti)



Loovtööde hindamisest
max 40 punkti

max 30 punkti

max 30 punkti
___________________________________________

max 100 punkti

Hinne „5” – 90 – 100 
punkti

Hinne „4” – 70 – 89 
punkti

Hinne „3” – 50 – 69 
punkti

Vähem kui 50 punkti 
- järelkaitsmine



Koostöö

juhendaja 

klassijuhataja

kaasjuhendaja

informaatikaõpetaja

retsensent



Õnnestumised Väljakutsed
 loovtööde juhend 

põhjalik, koos 
näidistega

 õpetajate koostöö 
(aineülesed loovtööde 
teemad, kolleegi tugi 
juhendamisel)

 praktiliste tööde 
osakaal on suurenenud 

 95% sooritab loovtöö 8. 
klassis  

 juhendamiseks 
sobiva aja leidmine

õpilaste 
motiveerimine 

(sh tähtaegadest 
kinnipidamine)

kas loovtööd peab 
hindama?



Loovtöö kui …
enesearendamine

huviala leidmine

oskuste, võimete rakendamine

perekonna ajaloo tundmaõppimine

hüppelaud ettevõtlusse



Mis edasi?

Juhendajale selgitava (etapiviisilise) 
juhendi koostamine

? Kaotada loovtööde hindeline 
hindamine

Julgustada õpilasi olema koolielu 
elavdamisel  kaasarääkijaks ja 
tegijaks



Loovtööde näiteid
Omaloomingulised muusikapalad ja 

laulud

Luulekogumikud ja muinasjutud 

Kokaraamatud

Filmid (kokandusvõistlusest,   
arvutisõltuvusest)

Koduloolised uurimused

Giidituurid



Uurimused



Õppevahendid



Õppemängud



Arvutimängud



Kunst



Käsitöö



Tehnoloogia



Võistlused, mängud, töötoad



Orienteerumismängud



Koomiksid



Looming



Martin Nerman



Algus
Andmete kogumine

Esialgse variandi tegemine

Parandamine

Lõplik esialgne uus variant



Õpilasfirma



Lõplik variant



Esitlus



Saavutused





Tänan!


