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5. TEADUSTÖÖST SAAREMAA 

a referaate on Saaremaa Ühis-

poolt kooli.

i uurimistööde

Et uurimistöö tegemine pole aga sugugi kerge, 

ÜHISGÜMNAASIUMIS
Indrek Peil 

5.1. Õpilasteadus 

Uurimistöid j
gümnaasiumi õpilased koostanud juba ammu.
Alguses toimus see juhuslikult — olümpiaadi-
tööd, aineõpetajate poolt nõutud referaadid, 
kodu-uurimuskonkurssidele saadetud tööd.
Esimene kvalitatiivne murrang toimus 1989/90
õppeaastal, mil haridusministeerium pakkus 
õpilastele võimaluse asendada üks ülemine-
kueksam komisjoni ees kaitstava uurimis-
tööga. Õpilaste huvi oli suur ja juhendajaid 
leidus piisavalt nii oma õpetajate hulgast kui
ka väljast

Eesti haridusreformiga kaotati koolides
kohustuslikud üleminekueksamid. Ja see
muudatus kaotas stiimul

tegemiseks. Lähtudes kooli eesmärgist —
valmistada ette kõrgkooli astumiseks ning seal 
toime tulemiseks — otsustas Saaremaa
Ühisgümnaasiumi juhtkond üleminekueksamid
siiski alles jätta. Gümnasistidele anti võimalus
11. klassis teha neljast üleminekueksamist ühe 
asemel uurimistöö.

ei osutunud eksamina arvestamine enam
piisavaks präänikuks. Leiti, et eksamiks on
lihtsam valmistuda ning aastas kaitstavate
uurimistööde arv langes. Stabiilseks jäi vaid
emakeele/kirjanduse olümpiaaditööde ning
keskkonnauurimuste arv, kuna nende puhul jäi 
väljund vabariiklikele konkurssidele alles. Et
uurimistööde populaarsust uuesti tõsta,
otsustas SÜG-i direktsioon, et kooli õpilas-
teadust on vaja eesmärgipäraselt koordineerida
ja vastav ülesanne anti 1995. a. projektijuhina 
tööd alustanud Indrek Peilile. 

SÜG-i uurimistööde konkursi võitjad 1995. aasta kevadel 
I rida: Rahel Jung, Lea Leemet, Mari Lepik, Helena Aro, Eveli Maksimov, Merle Sillavee, Vahur Grünthal 

II rida: Andra Larin, Triin Reitalu, Ulvi Tiit, Maili Lindau, Kaia Laidra, Andra Oja, Kadri Sirg, Bert Hom, Indrek Tiitson, 
konkursi korraldaja õpetaja Indrek Peil III rida: Tiina Kalju, Kristina German, Kristi Mänd, Priit Piipuu, Mraek Raud, 

Andrus Palts, Andres Ligi, Merike Grünthal
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Õppeaastast 1996/97
Haridusministeeriumi poolt r

mnaasiumi lõpetami

kehtestati EV
iigieksami-
seks peab 

iturient tegema vähemalt viis

ju

Mia Rand

kasutamise oskust. Toonased 

.

aasiumis, kus vahetati

ndi pakkumiseks

või
hiljem.

Uurimistöö viimine õppekava osaks võimaldab

da, siis on talle kursuse- ja
diplomitööde koostamisel gümnaasiumis saa-

ndavate õpetajate töö kuhjumist
õppeaasta lõppu, viidi 2002. aastal sisse 

. õppeaastast on
Saaremaa Ühisgümnaasiumi abiturientidel

töö
vormistatakse selle aine koolieksamina.

õpinguid
mujal. Et ka nemad õpiksid teadustööde

õpilased. Juba mitmel aastal on looduse 

tutvustab.

süsteem. Gü
nüüd iga ab
eksamit, millest minimaalselt kolm peavad 
olema riigieksamid. Ühe koolieksami asemel
lubatakse eksamikomisjoni ees kaitsta ainele
vastav uurimistöö. Ka selline süsteem ei soosi
uurimisi. Põhjusi on kaks. Teema peab
vastama mõnele õpitud ainele, kusjuures aine
ei või olla sama, milles tehakse riigieksam.
Teiseks on riigieksami tegemine sageli kergem
kui uurimistöö. Riigieksam loetakse
sooritatuks, kui sellest täidetakse vaid 20 %.

Sügisel 1998 käivitas õpetaja
teadustöös nii tähtsa oskuse arendamiseks
nagu vajaliku informatsiooni otsimine, infor-
miinisarja. Võistkonnad 2. – 12. klassidest said 
ülesanded, mis nõudsid teatmekirjanduse ja
Interneti
informiinid lõid head eeldused hilisematele
kooli kõrgetele tulemustele õpioskuste
olümpiaadide maakondlikel ja vabariiklikel 
voorudel

Septembris 1998 moodustasid Eesti viie kooli
(Tartu Descartes’i Lütseum, Tallinna 32. 
Keskkool, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium,
Kuressaare Gümnaasium ja Saaremaa
Ühisgümnaasium) juhtkonnad koolide mitte-
formaalse ühenduse. Esmakordselt kohtuti
Saaremaa Ühisgümn
kogemusi ning arutati uurimistöödega seon-
duvaid probleeme põhjalikumalt. Otsustati, et 
ühistöö jätkub ning välju
uurimistööde tegijatele hakatati korraldama
viie kooli ühiseid õpilaskonverentse. Esimene
selline korraldati 1999. a. aprillis Tallinnas. 
Järgmised toimusid rotatsiooni korras kõikides
osalejakoolides. Saaremaal on ühiskonverents 
läbi viidud 2000. ja 2005. aasta kevadel.

Leidnud viie kooli juhtkondade nõupidamistest
toetust, otsustas meie kooli juhtkond 1998.
aastal viia uurimistöö tegemine kohustusliku
komponendina kooli õppekavasse. Nüüd ei saa
gümnaasiumit lõpetada, kui kolme gümnaasiu-
miaasta jooksul pole õpilase poolt koostatud 
ega kaitstud vähemalt üks uurimistöö.
Õppekavatäiendus laienes neile õpilastele, kes
astusid SÜG-i 10. Klassi 1998. a sügisel 

Esialgne kartus, et kõik õpilased ei suuda
uurimistööga toime tulla ning õpetajatel pole
piisavalt jõudu juhendada ja retsenseerida ligi
100 uurimistööd, osutus valeks. Kevadel 2001 
kaitsesid oma uurimistööd edukalt kõik
abituriendid. Saadi hulga uusi kogemusi ning 
järgmiste aastatega on õpilaste uurimistööd
kooli õppekavas kindla koha leidnud.

efektiivsemalt täita kooli põhiülesannet. Kui 
õpilane tuleb meie kooli eesmärgiga hiljem
ülikoolis õppi

dud kogemused hiljem suureks toeks. On 
olnud ka selliseid juhuseid, kus SÜG-is 
kaitstud uurimust on kõrgkooli poolt aktsep-
teeritud ja selle eest ainepunkte antud.

Tööde juhendamisest ja retsenseerimisest pole 
peaaegu ükski SÜG-i õpetaja kõrvale jäänud. 
Tublimateks juhendajateks (ligi 10 või enam
tööd aastas) on olnud I. Vahter, A. Teigamägi,
R. Ilves, A. Loorpuu ja I. Peil. 

Vältimaks uurimistööd koostavate õpilaste
ning juhe

uurimistööde arvestuskaardid. Neile kaartidele 
võtavad õpilased iga uurimistöö koostamise
etapi läbimise kinnituseks juhendajalt allkirja. 
Nii tagatakse töökoormuse hajutamine tervele
õppeaastale. Alates 2003/04

võimalik uurimistööde koostamist ja
vormistamist ka eraldi valikainena õppida.
Kursuse läbinud saavad lõputunnistusele hinde 
aines “teadustöö alused” ning kaitstud

Sügisest 2004 õpetatakse teadustöö aluseid
internetipõhise e-õppe teel. 

Mõeldud on ka neile õpilastele, kes lõpetavad 
meil põhikooli ja jätkavad oma

koostamise ja vormistusnõudeid tundma,
peavad alates 1995. aastast kõik 9. klassi
õpilased tegema nõuetele vastava referaadi. 

Oma väikest teadust teevad ka kõige nooremad

õppesuuna algklassiõpilased kevadeti läbi
viinud teaduskonverentsi, kus iga õpilane oma
uurimustulemusi paari minuti jooksul
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5.2. Õpetajate teadustöö 

Tänapäeval on üha enam levimas arusaam, et

i magistri-
töid. Esimese SÜG-i õpetajana sai 1999. aasta

Soomere ning teenistujatest Ado 
Haandi ja Marika Pärtel. Viljar Aro alustas

aksid uurimistöid
kvaliteetselt juhendada ja neid ka ise koostada, 

juhtimine”.
Koolitus päädis 2002. aasta jaanuaris 

teaduskonverentsidel kanti ette juba individu-

r Aro, Tiiu Haavik, Rita Ilves,
Aili Jung, Ruta Kelt, Triino Lest, 

iiu Haavik, Sirje Ess, Reet
Igav, Sirje Kreisman, Triino Lest, 

inimese haridustee ei lõpe (kõrg-) kooliga.
Õppimine on elukestev. Ka õpetajad peavad
ennast pidevalt täiendama. Seda juba kasvõi
õpetajate atesteerimisnõuete tõttu.

Üheks akadeemilise õppetöö vormiks teaduslik 
uurimus. Paljud Saaremaa Ühisgümnaasiumi
õpetajad on enesetäiendamise raames koos-
tanud kursuse- ja diplomi- ja iseg

aprillis Tartu Ülikooli teadusmagistri kraadi
matemaatikaõpetaja Marek Schapel. Kolm
aastat hiljem (2002) said Tartu Ülikooli
koolikorralduse magistrikraadi Viljar Aro ja 
Indrek Peil. Erika Matsak kaitses magistritöö
2004. a. Hetkel on magistriõpingutel õpetajat-
est Rita Ilves, Arne Loorpuu, Reet Lulla, Riia 
Nelis ja Mare

2003. aastal õpinguid Tallinna Pedagoogika-
ülikooli Kasvatusteaduste teaduskonna dokto-
riõppes.

Selleks, et ka teised õpetajad ajaga sammu
saaksid pidada ning suud

viidi aastatel 2001–2002 Merlekons ja Ko

poolt kõigile õpetajatele läbi 80-tunnine
koolitus “Uurimusliku tegevuse

konverentsiga, kus kõik õpetajate aine-
sektsioonid oma uurimistööd ette kandsid.

Toonane õpetajate uurimistööde konverents ei
jäänud viimaseks ja loodetavasti kasvab sellest 
välja uus traditsioon. Järgmistel õpetajate

aalseid uurimusi:

2003 — Viljar Aro, Sirje Ess, Tiiu Haavik,
Aili Jung, Arne Loorpuu, Riia Nelis, 
Indrek Peil, Mia Rand, Marek
Schapel, Aina Seppel, Maie
Uustulnd ja Diana Õun; 

2004 — Vilja

Linda Liivamägi, Reet Lulla, Indrek
Peil, Mia Rand, Kunnar Sink, Mare 
Soomere, Inge Vahter ja Diana Õun 

2005 — Kristi Aro, Mari Ausmees, Aado
Haandi, T

Linda Liivamägi, Erika Matsak,
Riina Oeselg, Indrek Peil,  Marika 
Pärtel ja Diana Õun. 

Esimesel SÜG-i õpetajate uurimistööde konverentsil 3. jaanuaril 2002 
Vasakult paremale ja eest tahapoole, vasakpoolsetes pinkides: Merike Kuldsaar, Anne Teigamägi, Mart Mölder, Arne 

Loorpuu, Ülle Mägi, Riina Oeselg, Aili Jung, Margit Mägi, Alli Kallaste, Sirje Ess, Viire Pors, Maie Uustulnd. 
parempoolsetes pinkides: ?, Kunnar Sink, Väino Paju, Kersti Randmaa, Elle Tasa, Reet Lulla, Viljar Aro, Aime Metsmaa
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