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1. LOOVTÖÖ EESMÄRK JA VALDKONNAD
1.1. Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus rakendab õpilane III kooliastmes
iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi ning kinnistab ja täiendab koolis omandatut.
1.2. Loovtöö eesmärgiks on:
 pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;


toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist;



arendada õpilase eneserefleksiooni ja kriitilist mõtlemist;



arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;



õppida vormistama aruandeid;



arendada õpilase analüüsioskust.
1.3. Loovtööd on võimalik teha järgmistes põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud
ainevaldkondades: keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained,
kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus.
1.4. Loovtööks võib olla näiteks:
 uurimus;
 konkursi, kontserdi, võistluse või muu ülekoolilise sündmuse korraldamine;




kunsti-, käsitöö või tehnoloogiaõpetuse projekt;
pikaajalist ettevalmistust nõudvast piirkondlikust või vabariiklikust õpilasvõistlusest
osavõtt;
foto või kunstinäitus;




õppematerjali loomine;
giidituuri ettevalmistamine ja läbiviimine;




ruumiliste kujundite komplekti valmistamine;
luulekava ja selle esitlus;




juhtumi uuring;
ilmavaatlused, herbaariumi koostamine, kohaliku keskkonna probleemide uurimine;



kodu- uurimustöö;



näidendi lavastamine;



nooremate õpilaste huviringi juhendamine.
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2. LOOVTÖÖ KOOSTAMINE, LÄBIVIIMINE JA VORMISTAMINE
2.1. Loovtööde tegemist koordineerib klassijuhataja.
2.2. Loovtöö viiakse läbi III kooliastme jooksul hiljemalt 8. klassi lõpuks ning see lõpeb töö
kaitsmisega.
2.3. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.
2.4. Kool kinnitab õppeaasta viimases õppenõukogus uueks õppeaastaks loovtöö temaatika.
2.5. Õpilased valivad õppeaasta 1. oktoobriks temaatikast lähtuvalt sobiva teema ja juhendaja.
2.6. Direktor kinnitab 1. novembriks:
 iga õpilase loovtöö teema ja juhendaja/juhendajad
 loovtööde esitlemise kuupäeva
2.7. Loovtöö vormistatakse lähtuvalt Saarepeedi Kooli kirjaliku töö vormistamise juhendist.
2.8. Loovtöö loetakse õppenõukogu otsusel sooritatuks, kui õpilane on osalenud üle-riigilistel
ainevaldkondlikel konkurssidel või osalenud edukalt maakondlikul konkurssidel.
2.9. Loovtöö koostamise minimaalne ajaline maht õpilase jaoks võiks olla 15 tundi, mis sisaldab
nii juhendamisele kulunud tunde kui ka iseseisvat tööd.

3. LOOVTÖÖ JUHENDAMINE
3.1. Õpilane valib ise sobiva juhendaja.
3.2.Üldjuhul on juhendajaks aineõpetaja või ringijuhendaja, kuid erandjuhul võib juhendajaks
olla ka valitud loovtöö teemat valdav spetsialist. Kui teema eeldab ainetevahelist lõimingut, siis
võib õpilasel olla ka kaks juhendajat.
3.3. Juhendaja roll on suunav:
 aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel;


soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel;



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



nõustab õpilast esitluse edukaks läbiviimiseks;



täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse;



nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul.

4. LOOVTÖÖ HINDAMINE
4.1. Loovtöö hindamise eesmärgiks on:
 anda tagasisidet loovtöö kui terviku kohta;
 julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning toetada seeläbi isiksuse arengut.
4.2. Hinnang antakse:
 töö sisule: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja
rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus;


kunstitöö puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist;
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loovtöö protsessile: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel,
ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust;



loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine;
viitamine;



loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, esitluse näitlikustamine, küsimustele
vastamine.
4.3.Loovtööle annab hinnangu kaitsmiskomisjon.
4.4. kaitsmiskomisjoni ja komisjoni esimehe kinnitab direktor kolm nädalat enne loovtööde
kaitsmise toimumist.
4.5. Kaitsmiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline ning sinna kuuluvad kõik loovtööde
juhendajad
4.5. Kaitsmiskomisjoni tööd juhib komisjoni esimees.
4.6 Loovtöö esitlemisele kaitsmiskomisjonile pääseb õpilane, kui ta on:
 kolm nädalat enne kaitsmise toimumise päeva esitanud juhendajale ja
 kaks nädalat enne kaitsmise toimumise päeva kaitsmiskomisjonile oma uurimis- või
praktilise töö (kunsti- või projektitöö, vm) koos kirjaliku osaga.
4.7. Kollektiivse töö puhul osalevad kaitsmisettekande esitlemisel kõik loovtöö teostanud
õpilased.
4.8. Loovtöö loetakse arvestatuks / mittearvestatuks pärast loovtöö esitlemist
kaitsmiskomisjonile.
4.9. Kui loovtöö ja selle kaitsmine hinnatakse mittesooritatuks, määratakse õpilane loovtöös
täiendavale õppetööle.

Saarepeedi Kooli loovtöö juhend

