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Sissejuhatus

 Põhikooli riiklikus õppekavas sätestatakse, et kool korraldab põhikool 
III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid 
lõimiva loovtöö.

 Loovtöö liigid võivad olla uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline 
töö.

 Loovtööd võib teha õpilane nii individuaalselt kui ka rühmas.



Pädevuste kujundamine

 Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ja huvidest 
lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada õpilase tervikliku 
maailmapildi, loomingulise algatusvõime, loova eneseväljendusoskuse, 
ja  enesereflektsiooni ning õpimotivatsiooni kujunemist.

 Loovtööde eesmärgiks on kujundada õpilaste üldpädevusi (iseseisev 
ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, 
argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja 
andmetega; tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, 
tegevuse ja töö analüüsimise oskus, loovtöö vormistamine, IKT 
vahendite kasutamine jne).



Uurimistöö eesmärk

Tuginedes EHIS-ele süstematiseerida ja kategoriseerida ühe 
õppeaasta lõikes kõigi põhikooli lõpetajate loovtööd.

Selgitada välja, mis on loovtööde sisu. Millistes teemavaldkondades 
koostatakse/ juhendatakse põhikooli III kooliastme loovtöid.

Selgitada välja, millisel moel enamasti koostatakse loovtöid: kas 
uurimuste, projektööde, kunstitööde või muude tööde näol.

Selgitada välja, kas loovtööde koostamisel lähtutakse ikkagi 
läbivatest teemadest või õppeainete lõimingust. 

Selgitada välja, kas õppekeeleti esineb teemavalikutes erisusi.



Uuringu andmed ja analüüsi põhimõtted

 Eesti Haridus Infosüsteemi (EHIS) andmed 2015. aasta kevadel põhikooli 
lõpetanud õpilaste  loovtööde pealkirjade kohta  - Loovtöid kokku 7253
 Eesti koolide loetelu (maakond ja õppekeel), EHIS.
Esindatud 413 kooli 
 eesti õppekeelega koolide õpilaste töid 𝟕𝟓% (5427 tööd)
 vene õppekeelega koolide õpilaste töid 𝟏𝟗% (1366 tööd)
 eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste 𝟔% (460 tööd)

Loovtööd süstematiseeriti vastavalt:
 õppevaldkonnale (8);
 õppeainele (17);
 milliste üld- või läbivate teemade  pädevuste kujundamist hõlmab (8);
 täiendav kategoriseerimine vastavalt loovtöö tüübile (12).



Loovtööde temaatika jagunemine valdkonniti

Teemade näiteid 
loodusvaldkonnast:

• Valgusallikate spektrid
• Katsete tegemine 

keskkonnanädalal
• Valguse neeldumine ja 

peegeldumine
• Vee rauasisaldus
• Vitamiinid. 

Võõrkeel 
3%

Matemaatika
2%

Loodusained 
20%

Sotsiaalained
32%

Kunstiained
27%

Kehaline
8%

Tehnoloogia
6%



259

566

344

158 175

860

150

542 546

443

591

1021

334

654

166 150 128 150

0

200

400

600

800

1000

1200 Loovtööde jagunemine õppeaineti
Tööde pealkirjade näiteid 
informaatikast:
• Otsingusüsteemid, Google
• "Veebimängud ja veebileht”
• Otsingusüsteemid, Yahoo!
• Oma kodulehekülje tegemine
• Mängu programmeerimine
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Tüüpilisemad loovtööde  liigid

Töö liik/iseloom Tööde arv
Tants 36

Film 170

Laul/muusikapala 114

Mäng 278

Ürituse korraldamine 552

Näidend/lavastus 64

Uuring/intervjuu/küsitlus 514

Näitus/foto 82

Ristsõna  koostamine 43

Õppematerjal 177

Maal 76

Raamat 153

7253-st teemast 
täpsustus toodud
2259

Näiteid tööde pealkirjadest: 
• Pärnu Kuninga Tänava 

Põhikooli 5.-9.klassi õpilaste 
lugemiseelistused 

• Omalooming Pala trompetile
• Uurimustöö Reostus Pärnu 

linnas
• 1.a klassi kevadpidu
• Vildimaal
• Lauamäng „Muistne Eesti“.
• Kiirfilm " Aastaaegade 

vaheldumine"
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Üldistused (I)
 75% töödest olid ära jaotunud 3 teemavaldkonna vahel:
sotsiaalained (31%);

kunstiained (25%);

loodusteadused (20%).

 Õppeainetest olid loovtööde koostamisel eelistatud: 
inimeseõpetus(14%);

ajalugu(12%);

kunstiõpetus(9%);

bioloogia(8%);

kehaline kasvatus(8%).



Üldistused (II)
 Loovtöö põhiliikideks olid:

 kunsti valdkonna tööd - 24%, nt: maalid, fotod, tantsud;

 erinevad uuringud – 23%, nt: taimede kasvu jälgimine

 õppematerjali koostamine – 22%, nt: interaktiivne kaart, ristsõnad, mängud;

erinevate ürituste läbiviimine – 21%, nt: spordivõistlused, orienteerumispäev.

 Nii vene kui ka eesti õppekeelega koolide õpilased valisid teemasid enam sotsiaal, kunsti
ja loodusainete hulgast.

 Vene ja vene/eestikeelega koolide õpilased valisid, aga võrreldes eesti õppekeelega
koolide õpilastega, enam matemaatikat, sotsiaal- ja loodusaineid.



Murekohad

Kuhu mahub loovtöö? – Mis see endast kujutab? Mis on loovtööde sisu?;

Küsimus on: 
millest algab teema valik; 

milline on juhendamine; 

milline on hindamine, millised on loovtööde hindamise 
põhimõtted/kriteeriumid;

kas koolidel ikka on loovtööde tegemise juhendid.

Juhendamine peab erinevates valdkondade olema erinev, erinev 
lähenemine sõltuvalt töö iseloomust.



Kokkuvõtteks

 Kunsti- ja sotsiaalainete õpetajate koormus on ilmselt võrreldes
teiste õpetajatega suurem, kuna just neis valdkondades koostavad
õpilased enim loovtöid;

 Loovtööd võiksid olla rohkem lõimitud ja seostatud läbivate
teemade ja üldpädevustega;

 Uurimuslike loovtööde puhul peaks suuremat rõhku peaks 
pöörama töö temaatika teaduslikkusele ja arusaadavusele.



Tänan tähelepanu eest, küsimusi?


