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PGS § 15. Õppe ja kasvatuse korralduse 
alused
(9) III kooliastmes korraldab põhikool 
õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või 
õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on 
uurimus, projekt, kunstitöö vm. Loovtöö 
temaatika valib kool, täpsema teemavaliku 
teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii 
individuaalselt kui ka kollektiivselt. 
Loovtöö teema märgitakse lõputunnis-
tusele. Loovtöö korraldust kirjeldatakse 
kooli õppekavas.



Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele 
võimetekohast ning huvidest lähtuvat 
eneseteostuse võimalust ning toetada: 
� õpilase tervikliku maailmapildi ning 

loomingulise algatusvõime ja loova 
eneseväljendusoskuse kujunemist;

� uute ideede tekkimist ja teostamist 
õppeainete lõimumise ja loovtöö 
protsessi kaudu;

� õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja 
kriitilise mõtlemise kujunemist;



� õpilase kujunemist loovaks ning 
mitmekülgseks isiksuseks; 

� üldpädevuste kujunemist;
� õpilast tema võimete paremal 

tundmaõppimisel, mis aitaks teha 
valikuid järgnevateks õpinguteks.



Loovtöö korraldamise ja läbiviimise 
põhimõtted esitatakse kooli õppekava 
üldosas, kus kirjeldatakse täpsemalt, 
kuidas toimub:
� loovtöö korraldamine;
� loovtöö teema valimine;
� õpilaste juhendamine;  
� loovtöö esitlemine; 
� loovtöö hindamine.



� Kooli juhtkond koostöös õpetajate, 
infotehnoloogi, raamatukoguhoidjaga 
koostab loovtööde korraldamise 
juhendi, mis sisaldab ühtlasi läbiviimise 
ajakava.

� Direktor kinnitab:
� loovtööde üldise korralduse 

koordineerija;
� loovtööde juhendajad;
� hindamiskomisjoni(d);

Loovtöö korraldamine



� loovtöö juhendamise korra, kus 
märgitakse ka juhendaja ja õpilase 
miinimumkoormus;

� erinevate loovtöö liikide 
koostamise ja töö vormistamise 
juhendid ning hindamise skaala ja 
põhimõtted;

� loovtöö kirjaliku osa ülesehituse ja 
vormistamise nõuded;

� korra õpilase olümpiaadil osalemise 
ja loovtöö koostamise võrdsusta-
mise kohta.



Loovtöö võiks lugeda sooritatuks, kui 
õpilane on osalenud ja saavutanud 
märkimisväärse koha üleriigilisel või 
rahvusvahelisel aineolümpiaadil, 
õpilasuurimustööde konkursil.

Loovtöö ja olümpiaadid, konkursid 



� Loovtööde teemad pakub välja kool, 
täpsema valiku teeb õpilane(sed). 

� Õpilane valib loovtöö teema  erinevate 
õppeainete ja valikainete ning loovtöö 
liikide vahel.

Loovtöö teema valimine



Loovtöö juhendamise põhimõteteks 
võiksid olla:
� õpetajate ja õpilaste töökoormus ei 

tohiks oluliselt suureneda;
� loovtööde koostamine ja juhendamine 

on soovitav korraldada veerandite 
kaupa;

� ühele juhendajale ei tohi langeda 
liigsuur koormus, seetõttu võib 
juhendajal olla maksimaalselt 4 õpilast 
või 3 rühma;

Õpilaste juhendamine



� loovtöö juhendamine võib toimuda 
individuaalselt või ka rühmas;

� õpetaja kohtub juhendatava(te)ga 
vähemalt neli korda;

� 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.

� loovtöö koostamise minimaalne ajaline 
maht õpilase jaoks võiks olla 15 tundi.



Loovtöö esitlemise korralduse põhimõtted 
võiksid olla järgmised:
� loovtöö esitlus võib toimuda nii koolis 

kui kokkuleppel hindamiskomisjoniga 
väljaspool kooli;

� esitlus võib toimuda koolis ka teatud 
teema või ainenädala raames; 

� mitme autori puhul osalevad loovtöö 
esitlusel kõik rühma liikmed;

Loovtöö esitlemine



� loovtööd esitleb õpilane suulise 
ettekandena ning aega selleks võiks olla 
nt 10 minutit. 

� ettekanne on õpilasel kirjaliku tekstina 
ette valmistatud. 

� esitlust on soovitav näitlikustada kas 
stendiettekande, multimeedia, 
audiovisuaalsete jm vahenditega.



Hindamise põhimõtted ning kriteeriumid 
esitatakse loovtööde hindamisjuhendis. 

Loovtöö hindamise eesmärgiks on: 
� kirjeldada loovtööle seatud eesmärkide 

täideviimist ning anda seeläbi 
tagasisidet loovtöö kui terviku kohta;

� kujundada kriitilist suhtumist oma 
töösse, julgustada õpilast järgmisteks 
loovtöödeks ning toetada seeläbi 
isiksuse arengut. 

Loovtöö hindamine



Hinnang antakse:
� töö sisule;
� loovtöö protsessile; 
� loovtöö vormistamisele;
� loovtöö esitlemisele.



� luulekogumik; 
� kirjutatud ja lavastatud etendus;
� tantsuprogramm või muu 

showprogramm;
� uurimus;
� kunsti- või käsitööprojekt;
� maali, foto või mõni muu kujutava 

kunsti näitus;
� video või IT projekt;
� kontsert – omaloomingu esitamine;

Loovtöö näiteid



� maastikumängu ettevalmistamine ja 
läbiviimine;

� ülekooliliste ürituste kavandamine ja 
korraldamine;

� konkurssidest osavõtt;
� akrobaatikakava;
� muu loominguline tegevus.



Küsimused



� loovtöö korraldamine; 
� kas üksi või rühmas;
� kus klassis teema valik, millal 

valmis - kalenderplaan;
� mis tingimustel loetakse valmis;
� aineolümpiaadide ja konkursite 

tulemuste arvestamine;
� kes koordineerib;
� muu loovtööga seonduv;

� loetelu võimalikest loovtöödest

Rühmatöö ülesanded


