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Oluline näha uusi kontekste ja võimalusi, varjatud seoseid.

Tänapäeva paradoks: kuidas olemasolevad teadmised 
rakendada kiirete muutuste teenistusse?

Kuidas tabada kaks kärbest korraga: teadmiste omandamine 
ja loovuse arendamine? 

Sõltub õpetaja loovusalastest teadmistest ja koolitusest,
riiklikest ja piirkondlikest üldhariduse ressurssidest.

Loovus ei saa olla eraldi õppeaine! 

Loov õpetaja – loovad õpilased.

21. sajand – loovuse ja innovatsiooni sajand



Loovuse avaldumise eeldused

Tegurite koostoime:

• Isiksus (kognitiivsed oskused ja isiksuse 
omadused)

• Probleem ja selle lahendamise protsess 
(loomeprotsess)

• Loovuse avaldumist toetav keskkond

• Tulemus – erinevates inimtegevuse 
valdkondades avalduv looming, mis on uudne, 
väärtuslik ning eetiliselt vastuvõetav



Põhikooli sihiseade: Luua õppekeskkond, mis toetab õpihimu ja
loovat eneseväljendust (PRÕK § 3).

Kooliastmes taotletavad pädevused

I kooliaste: hindab loovust, tunneb rõõmu liikumisest, loovast
eneseväljendusest ja tegevusest (PRÕK § 7).

III kooliaste: suudab väljendada ennast loominguliselt (PRÕK
§ 11).

Õppe ja kasvatuse korralduse alused

III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest
lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus,
projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö temaatika valib kool,
täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii
individuaalselt kui ka kollektiivselt. Loovtöö korraldust
kirjeldatakse kooli õppekavas. (PRÕK § 15)

Loovus Põhikooli Riiklikus Õppekavas



Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning
huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada:

• õpilase tervikliku maailmapildi ja loomingulise algatusvõime ning
loova eneseväljendusoskuse kujunemist, aidata kaasa uute ideede
tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimingu ja loovtöö
protsessi kaudu;

• õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise
kujunemist;

• õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks; 

• üldpädevuste (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, digivahendite
kasutamine jne) kujunemist;

• õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha
valikuid järgnevateks õpinguteks. 



Loovtööde jaotus valdkonniti:

- sotsiaalained – 30%

- kunstiained, loodusained – 25%

- tehnoloogia – 5%

- matemaatika – vähe

Probleemid:

- õpetajate vaheline koostöö

- õpetajate koolitus

- kooli juhtkonna vähene toetus ja huvi loovtööde koostamise
vastu

Põhikooli loovtööde korraldamisest Eesti koolides 
Loime, L., Henno, I. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest
2015/2016. õppeaastal



Loovuse toetamine hariduses. Eda Heinla, Tallinna Ülikool

Loovtööde läbiviimine – kuidas toetada õpilaste arengut kui 
heaolu? Eve Kikas, Tallinna Ülikool

Väljund leiutamisele kui loovtööle – õpilasleiutajate riiklik 
konkurss. Margit Lehis, Eesti Teadusagentuur

Loovtöödest I ja II kooliastmes Türi Põhikooli ja Kolga kooli 
näitel. Ülle Tammela, Melika Kindel

Juhendmaterjal loovtööde  koostamiseks  III kooliastmes. 
Ülle Tammela Türi põhikool), Ene Neito (Uhtna Põhikool), 

Melika Kindel (Kolga Kool), Anne Ermast (Tallinna Kivimäe Põhikool), 
Anneli Raud, Sirvi Reesi (Kadrina Keskkool),  Liia Varend, 

Inge Raudsepp (SA Innove), Pille Liblik (HTM)

Loovtööde juhendmaterjali uuendamine 2017
Sisukord



Loovtöö korraldamine

Loovtöö juhendamine

Loovtöö teema valimine

Loovtöö liigid

Loovtöö vormistamine

Loovtöö esitlemine

Tagasiside andmine loovtööle

Loovtöö ja olümpiaadid ning konkursid

Sisukord



Tegurid, millega arvestada loovtööde 
koostamisel

• Õpilase huvid

• Tajutud võimekus

• Autonoomne motivatsioon

• Eelteadmised

• Aja planeerimine



Loovtööde näiteid III kooliastmes ainevaldkonniti

Eesti keel ja kirjandus

Matemaatika

Võõrkeeled

Loodusained

Sotsiaalained

Kunstiained

Tehnoloogia

Kehaline kasvatus

Sisukord



Ainevaldkonna näited

Tehnoloogia

Garderoobitähised tikkimismasinal

Kirivöö

Koolivorm meie silmade läbi

Mesitaru ehitamine

Sauna istumisalus



Türi Põhikool

Uhtna Põhikool

Tallinna Kivimäe Põhikool

Tartu Kesklinna Kool

Tartu Karlova Kool

Kadrina Keskkool

Tallinna Õismäe Gümnaasium

Saaremaa Ühisgümnaasium

AITÄH NÄIDETE EEST!



Loovus on meis kõigis…

Targalt loovaks!
Ülle Tammela



Sisukord

• Kuidas toetada õpilasi loovuse arendamisel?

• Milline mõju on loovtööde teostamisel õpilase arengule?

• Kuidas jõuda selleni, et loovtöö III kooliastmes 
motiveeriks ja innustaks õpilasi?

• Milliseid toetavaid materjale (sh täiendkoolitust) vajab 
õpetaja?

• Milliseid tegureid tuleks arvestada loovtöö teostamisel?

• Mida annab loo ja hindamine. töö juhendamine 
õpetajale?

• Tagasisidestamine ja hindamine? Kujundav? Numbriline? 
Mis toetab õpilase loovuse arengut?


