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ÕPILASTEADUSED 
 

 

UURIMISTÖÖDE JA LOOVTÖÖDE KORRALDUS 
 

Uurimistööde koostamise ja kaitsmise juhtimise alal jätkus töö juba sissetallatud rada pidi. 

Kuigi RÕK näeb ette kaks võimalust – õpilasuurimus või praktiline töö – oleme jäänud meie 

juurdunud süsteemi juurde. Kõik teevad ühtmoodi uurimistöö, kuid see võib olla ka praktilise 

väljundiga, mis RÕK-i mõistes tähendabki praktilist tööd. 

 

Kevadel 2016 koostati ja kaitsti 59 uurimistööd (mullu samuti 59). Kui varasematel aastatel 

on väga heade hinnete osakaal pidevat tõusuteed näidanud, siis siis sel kevadel vähenes 

nende arv lausa veerandi võrra (joonis 1). Selle arvel kasvas peamiselt kaitsmistel saadud 

neljade arv. Uurimistöö esitamise tähtajast ei pidanud kinni viis abiturienti (möödunud aastal 

kolm). Erinevus varasematest aastatest on tingitud ilmselt selle õppeaasta lõpetajate 

teistsugustest hoiakutest ja võimetest. 

 

Enne kaitsmiste algust korraldati õpetajatele sarnaselt eelmise aastaga väike 

koolituskoosolek, mille käigus tuletati meelde hindamisjuhendit. See hoidis ära retsensentide 

poolt samale tööle antud hinnangute suured erinevused. 

 

Uurimistöid juhendas sel õppeaastal 52% (möödunud aastal 54%) ja retsenseeris praktiliselt 

kogu meie kooli põhikohaga õpetajaskond. Kõige rohkem töid (8) juhendas abituuriumi 

klassijuhataja Sirje Kreisman. Viis tööd juhendasid Enn Laanemäe ja Indrek Peil; kolm tööd 

Diana Õun, Inge Vahter, Liina Truu, Mart Mölder, Merje Oopkaup ja Raili Tamm. 

Rõõmustav on näha, et järjest vähemaks jääb õpetajate arv, kes endale liiga palju 

juhendatavaid võtavad. Samas tuleb edasi töötada selle nimel, et juhendamisse kaasata 

õpetajaid, kes sellest ikka veel kõrvale jäänud on. 

 

Jätkus ka põhikooli loovtööde tegemine ja kaitsmine. Õppeaastal 2016/2017 koostasid 45 

põhikoolilõpetajat kokku 35 loovtööd, mis jagunesid liigiti järgmiselt: 7 uurimistööd, 6 
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kunstitööd, 19 projekti ja 3 õppevahendit. Ühe autoriga töid oli 25 ja kahe autoriga 10 

loovtööd. Teemad olid põnevad. Näiteks tatra kasvatamine ja saadused; lõpukleidi 

õmblemine; vesti ja palmikutega sõrmkinnaste kudumine; maja värvimine; puitsilla 

ehitamine; orienteerumisvõistluse korraldamine; reisipäeviku koostamine ja klassiõhtu 4. 

klassile. Linnupesakaste meisterdasid lausa viis 9.b klassi noormeest. Kokkuvõtteks võib 

öelda, et loovtööde koostamine ja kaitsmine õnnestus. 

 

SAAREMAA MINITEADUSPÄEVAD 

 
Novembris 2016 korraldati meie koolis üheksas üleriigiline õpilaste teaduskonverents 

Saaremaa Miniteaduspäevad. Konverentsi iseloomustavad järgmised faktid: 

 27 õpilasteadurit  (noorim 5. klassist, vanimad 12. klassist) kümnest Eesti erinevast 

koolist esitasid oma uurimistööde kohta kokku 25 ettekannet. Osales 41 noorteadurit. 

 Õpilasteadurid said töötubades oma käelisi oskusi arendada. 

 Kõik ettekannete tegijad said kolmelt teadlaselt kohest tagasisidet ning soovitusi 

edaspidiseks. Superviisoriteks olid:  

Piret Õunapuu – ajaloodoktor, Eesti Rahva muuseumi teadur-kuraator;  

Gert Hütsi – loodusteaduste doktor, Tartu observatooriumi vanemteadur; 

Liina Saar – Tartu Ülikooli doktorant. 

 Superviisorite ettepanekul jagati osalejatele välja 3 laureaaditiitlit ning 10 eripreemiat. 

 12 juhendajat osales uurimistööde juhendamist toetavas töötoas. 

 Teaduskonverentsi korraldamise kogemusi said umbes 55 Saaremaa 

Ühisgümnaasiumi õpilast. 
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