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Loovtööde läbiviimise kord Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis
I.

Üldinfo
1. Loovtööde koostamise juhend ja kaitsmise kord on koostatud põhikooli riikliku
õppekava põhjal (Vabariigi Valitsuse määrus 06. 01. 2011 nr 1).
2. Läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö koostavad Rakvere
Täiskasvanute Gümnaasiumi 8. ja vajadusel 9. klassi klassi õpilased.
3. Loovtöö tähendab uurimust, projekti, kunstitööd või muud taolist, mis lähtub
läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. Uurimus eeldab materjali kogumist,
analüüsimist/süstematiseerimist ja üldistamist ning järelduste tegemist. Projekt eeldab
projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. Kunstitöö eeldab idee loomist,
teose valmimist ning selle esitlemist avalikult.
4. Loovtööde juhendajateks ja retsensentideks on üldjuhul Rakvere Täiskasvanute
Gümnaasiumi töötajad.
5. Loovtööde temaatika pakuvad välja aineõpetajad, täpsema teemavaliku teevad
õpilased koostöös aineõpetaja-juhendajaga.
6. Loovtööde töö kirjaliku osa vormistamise aluseks on uurimistööde vormistamise
nõuded Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis. (Vt „Uurimistööde vormistamine
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis“).
7. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.
8. Loovtöö tulemused salvestatakse viisil, mis võimaldab neid säilitada.

II.

Loovtöö koostamise ajakava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III.

Teema ja juhendaja valik – september.
Teema, juhendaja ja retsensendi kinnitamine– oktoobrikuu esimene töönädal.
Loovtöö kavandamine, tegevusplaani koostamine – oktoober.
Töö teostamine: november – märts.
Töö vormistamine, korrektuur – aprillikuu 2 esimest nädalat.
Juhendaja annab loovtööle heakskiidu – aprillikuu kolmas nädal.
Töö esitamine retsensendile– aprillikuu neljas nädal.
Õpilane valmistab koos juhendajaga ette esitluse– mai esimene nädal
Töö esitlemine – mai teine nädal.

Juhendaja ülesanded:
1.
2.
3.
4.

Tutvustab õpilastele loovtöö juhendit.
Aitab formuleerida töö struktuuri ja eesmärgi.
Annab suuna vajaliku kirjanduse ja algallikate otsimiseks.
Annab õpilasele nõu töö käigus.

5. Kontrollib töö käiku.
6. Abistab töö vormistamisel ja esitluse tegemisel.
7. Annab õpilasele tagasisidet töö kohta ning teeb ettepaneku töö hindamiseks.
IV.

Õpilase ülesanded:
1. Valib septembrikuu jooksul teema ja juhendaja.
2. Annab töö käigus juhendajale ülevaate tehtust.
3. Otsib teemakohast kirjandust ja allikaid, analüüsib materjali, vastutab töös esitatud
andmete õigsuse eest, vormistab töö nõuetekohaselt.
4. Valmistab ette esitluse.
5. Kaitseb tehtud loovtööd hindamiskomisjoni ees.

V.

Loovtöö kaitsmine ja hindamine
1. Loovtööde kaitsmine toimub maikuu teisel nädalal.
2. Loovtööde hindamiseks moodustatakse 3-liikmeline hindamiskomisjon, mis
kinnitatakse direktori käskkirjaga nädal enne tööde esitamist.
3. Loovtöö koostaja teeb kaitsmisel kuni 5-minutilise ettekande tehtud tööst. Töö
tutvustamiseks tuleb koostada esitlus (PowerPoint vms).
4. Loovtöö esitlemisel õpilane:
selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut;
tutvustab kasutatud meeto(dit)deid;
esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti.
5. Hindamiskomisjon võib esitada töö koostajale täpsustavaid küsimusi.
6. Loovtöö hindamisel arvestatakse töö tegemise protsessi, sisu, vormistamist ja õpilase
esinemist töö kaitsmisel.
7. Kaitsmisel annab komisjon loovtööle hinnangu: arvestatud, mittearvestatud
8. Loovtöö teema kantakse nii 8. klassi kui ka põhikooli lõputunnistusele.
9. Hindamiskomisjon koostab protokolli vastavalt üleminekueksami protokollile.
10. Kui töö kaitsmine ebaõnnestub, siis antakse õpilasele võimalus töö uuesti esitada.

Lisad
Loovtööde retsenseerimise ja hindamise leht

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi loovtöö retsenseerimise ja hindamise leht............... õa
Hindeskaala: Loovtöö on arvestatud, kui õpilane saab 50 % kogu punktisummast(maksimaalne
punktide arv 14 punkti).
Õpilane
Töö pealkiri
Juhendaja
Retsensent
Hindamiskomisjoni esimees

Protsess (täidab juhendaja)
Arvestatud (1 p)

Mittearvestatud (0 p)

Kokku

Arvestatud (1 p)

Mittearvestatud (0 p)

Kokku

Planeerimine
Algatusvõime
Ideede rohkus
Tähtaegadest kinnipidamine
Kokkulepetest kinnipidamine
Koostöö juhendajaga
Töö sisu (täidab retsensent)

Töö vastavus teemale
Seatud eesmärkide saavutamine
Meetodite valik ja rakendus
Töö teostus

Loovtöö esitlemine (täidab hindamiskomisjoni esimees koostöös liikmetega)
Arvestatud (1 p)

Mittearvestatud (0 p)

Kokku

Esitluse ülesehitus
Terminite ja keele korrektne
kasutamine
Kontakt kuulajatega
Töö teema valdamine

Komisjoni otsus ja põhjendus:
Loovtöö juhendaja, retsensendi ja hindamiskomisjoni hinnangu alusel annab hindamiskomisjon
õpilase tööle kokkuvõtva hinnangu ............................................................, sest õpilane on/ei ole
rakendanud iseseisva töö oskusi, omandanud teadmisi, arendanud loovust ja kinnistanud ning
täiendanud koolis omandatut.

PUNKTE KOKKU
Arvestatud/ mittearvestatud

Loovtöö esitlemise kuupäev: …………………………..
Hindamiskomisjoni esimehe allkiri ………………………………..

