
    Aseri  Kooli  õppekava  Lisa  nr. 2                                                                    

                                                                                                              KINNITATUD 
                                                                       direktori 14. 09. 2015 käskkirjaga nr 18 

ASERI  KOOLI   LOOVTÖÖDE KORRALDAMISE JUHEND
PÕHIKOOLI   III ASTMES

Vastavalt põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule korraldab kool õpilastele loovtöö 
(üldpädevuste arendamiseks ja valdkonnapädevuste kujundamiseks). 
1. Loovtöö tehakse 8. klassis. 
2. Loovtöö toetab õpilaste üldpädevuste ja valdkonnapädevuste kujunemist läbi 
ainetevahelise lõimingu. 
3. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui kollektiivselt. 
4. Läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv loovtöö III kooliastmes 
tähendab kas uurimustööd, mis eeldab materjali kogumist, 
analüüsimist/süstematiseerimist, üldistamist ning järelduste tegemist või loomingulist 
tööd, mis eeldab enda tugevate külgede demonstreerimist. 
5. Uurimistöö koostatakse Aseri  Kooli uurimistöö juhendi järgi. 
6. Loominguline ülesanne sooritatakse õpilase enda koostatud projekti järgi. 
7. Loovtöö teema märgitakse lõputunnistusele, teema ja hinnang loovtööle märgitakse
8.klassi tunnistusele. 
8. Õpilasele antakse tagasiside loovtöö valmimisprotsessi ja tulemuse kohta. 
9. Loovtööde esitlemise kuupäev ja iga õpilase teema sätestatakse 1. novembriks 
direktori käskkirjaga. 
10. 8. klassi õpilane esitab 1. novembriks direktorile loovtöö teema, juhendaja nime ja
projekti. 
11. Loominguline loovtöö koosneb järgmistest osadest – õpilane sõnastab idee, 
koostab tegevuskava idee elluviimiseks, teostab idee ja esitleb valminud tulemust 
loovtööde projektipäeval. 
12. Tulemus vormistatakse viisil, mis võimaldab selle esitlemist loovtööde 
projektipäeval. 
13. Loovtöö projekti säilitatakse kooli raamatukogus. 
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LISA 1 

Loovtöö valmimise ajakava 

Loovtöö teema: 

Loovtöö teostaja(d): 

Juhendaja(d): 

Aeg: 

Töö etapp (valmimine): 

Märkused: 

Kinnitan, et teostan/teostame oma töö lähtudes kokkulepitud ajakavast. 

Õpilase nimi ja allkiri/õpilaste nimed ja allkirjad: 

LISA 2 

Loovtöö ja selle kaitsmise hindamine 

Õpilase nimi/õpilaste nimed 

Hinded: 5/ 4/ 3/ 2 /1                           Põhjendus/märkused: 

Sisu: 

Protsess: 

Vormistus: 

Esitlus: 



Juhendaja ettepanek hindamiseks: 

Koondhinne (numbri ja sõnaga): 

Komisjoni liikmete nimed ja allkirjad: 

LISA 3 

Juhendaja arvamus loovtööle 

Õpilase nimi/õpilaste nimed: 

Loovtöö teema: 

Hinnangut andes lähtub juhendaja järgnevatest aspektidest: 

Õpilase/õpilaste algatusvõime ja initsiatiiv loovtöö teema valimisel, motiveeritus, 
ajakava  järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkus, juhendajapoolsete 
ettepanekute ja  märkuste arvestamine, areng uute teadmiste omandamisel. 

Luban töö esitlusele. 

Juhendaja ettepanek hindeks: 

Kuupäev, juhendaja nimi ja allkiri


