10 SOOVITUST LOOVTÖÖ TEGEMISEKS JA SELLE KAITSMISEKS
Ära jätta oma tööd viimasele minutile.
Vali teema millest sa oled väga huvitatud.
Pidage kinni kokkulepetest juhendajaga.
Ole oma töö kaitsmisel enesekindel ja ära räägi liiga kiiresti.
Loe loovtöö juhend korralikult ja tähelepanelikult läbi.
Alusta tööd võimalikult varakult.
vali juhendaja kes sulle meeldib ja kellega sa arvad et sul oleks
kõige parem tööd teha.
8. Ole avatud teiste soovitustele.
9. Harjuta loovtöö kaitsmist kodus.
10.
Kirjuta julgelt rohkem kui loovtöö juhend ütleb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soovidused 8. klassidele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alustage võimalikult vara
Käige võimalikult tihti juhendaja juures
Küsi paljude inimeste arvamust
Harjutage esitamist.
Vaata loovtöö juhendit
Ärge jätke asju viimasele hetkele
Olge kindlad
Lase kellelgi oma töö üle vaadata
Ära korda ühte sõna mitu korda

SOOVITUSED LOOVTÖÖKS
1. Vali teema mis sind huvitab.
2. Alusta loovtöö tegemist võimalikult varakult.
3. Üksinda on kergem teha kui paaris
4. Suhtle oma juhendajaga võimalikult palju
5. Loovtöö kaitsmist harjuta kodus nii kaua kui tuleb hästi välja
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Soovitused järgmistele loovtöö kaitsjatele
1. Suhelge oma juhendajaga tihedalt ning alustage loovtöö tegemist varakult.
2. Vaadake kooli koduleheküljelt loovtöö juhendit hoolega!
3. Kui hakkad kaitsma siis esimene asi mida ütlema peaks on kindlalt : Tere lugupeetud
kaitsmis komisjon ja teised kuulajad.
4. Rääkige kõlava ning selge häälega, et kõigil oleks hea kuulata.
5. Olge julge.
See on minu poolt kõik, soovin teile kõike head kaitsmiseks, ning kindlasti jälgige neid
punkte hoolikalt. Ütlen ka lisaks veel , et loovtöö kaitsmist pole vaja karta see pole üldse nii
hull kui tundub olge julge, hakake varakult pihta ja kõik läheb hästi.

Soovitused
•

Hakka loovtööga tegelema varem, et mitte jääda ajahätta.

•

Kuula enda juhendajat.

•

Jälgi koolilehelt loovtöö juhendit, et vigu mitte teha.

•

Vali see loovtöö teema, mis sulle endale meeldib või oled sellest
huvitatud.

•

Lase kolmandal isikul, kes pole üldse su loovtööga tutvunud,
lugeda su kirjalik osa läbi. Äkki tema leiab ta vigu mida sa ei ole
märganud.
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Soovitused järgmistele kaitsjatele
•

Ärge jätke tööd viimasele minutile

•

Pidage/pea kinni juhendajaga kokkulepetest

•

Mõelge/mõtle oma töö korralikult läbi

•
•

Kui teete paarilisega, leppige kokku kindlad ajad millal saate
loovtööd teha
Õpi kindlasti oma loovtööd esitlema

•

Proovi/proovige kaitsmisel säilitada rahu

•

Loo/looge silmsidet kaitsmiskomisjoniga kaitsmisel

•

Mõtle/mõelge hoolikalt oma juhendaja valiku peale ja oma teema
valiku peale
Planeeri oma aega

•

Ära lükka tänaseid kohustusi homse varna!!!
Loovtöö soovitused
•

•
•

•

•
•
•

Mõistev koostöö. Kui näiteks teete loovtööd paaris peate kindlasti
üksteisega hästi läbisaama, sest muidu ei pruugi teie loovtöö nii hästi ja
õiglaselt välja tulla.
Ära midagi liialt keerulist endale teemaks mõtle, sa ei pruugi sellega
õigeks ajaks valmis saada, ning see läheks väga raskeks.
Alusta kirjaliku osaga varem. Mida varem sa alustad ja motiveerid end
tegema kirjalikku osa, seda kauem jääb sul aega seda lihvida, ning mõtle
kõik enda jaoks läbi.
Juhendajaga suhtlemine tuleb väga kasuks, ta aitab sind ja pakub
erinevaid ideid, ning temaga peaksid vähemalt 2 kord kuus suhtlemas
käima
Loovtöö kaitsmine on väga pingevaba, ära seda endale ülemõtle. Tekst
õpi pähe ja räägi ilmekalt, ning huvitavalt.
Slaididele kirjuta mõned märksõnad, ning kasuta erinevaid pilte, sest nii
on kõigil palju huvitavam su esitust jälgida.
Multimeedia tunnis kuula hoolikalt kaasa.
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SOOVITUSED LOOVTÖÖ TEGEMISEKS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alusta loovtöö tegemist varakult
Pea kinni kokkulepitud tähtaegadest oma loovtöö juhendajaga
Jäta piisavalt aega kirjaliku osa ning vormistuse jaoks
Ära närveeri kaitsmisel, see pole nii raske kui tundub
Saa juhendajaga kokku nädala kuni 2 nädala tagant
Ära ülehinda ennast

Loovtöö soovitused
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ära lükka asju viimasele hetkele, mida varem seda parem
Vali hoolikalt inimest, kellega sa loovtööd teed
Räägi juhendajaga tihti, isegi siis kui kõik plaanipäraselt läheb
Kuula multimeedia tunnis hoolikalt, seda kõike läheb sul lõpuks
vaja
Alusta kirjaliku osaga nii vara kui võimalik
Märgi töökäigus ära tegevused, mis oled loovtöö tegemisel teinud
Harjuta oma esitlus mitu korda läbi ja õpi tekst pähe
Ole esitamisel enesekindel, ning ära ole liiga pinges
Esitamine on kergem ja pingevabam kui sa arvad
Ära midagi liialt keerulist endale teemaks mõtle.

Soovitused loovtöö tegemiseks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alusta tööga piisava aja varuga
Tee midagi mis sulle meeldib
Suhtle palju juhendajaga
Loe töö läbi mitu korda ja lase kellelgi lugeda, kes pole tööd varem
lugenud
Varu aega vormistamiseks
Ära lükka vajalikke asju edasi, tee need kohe ära
Ära jäta asju viimasele minutile
Harjuta kodus kaitsmist ja tee proovikaitsmisi, vanematele või sõpradele
Kui jääd hätta siis küsi abi
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Loovtöö tegemise nipid
Teema valik:
Soovitan teema valimisega juba varakult peale hakata. Hea oleks võtta teema, millest
ka ise tegelikult huvitatud oled või millega oled juba natukene kursis. Enne praktilise
osa tegemist peaks olema juba kindel kujutlus lõpptulemusest, et keset töö tegemist ei
tuleks arusaamatusi. Tuleb ka otsustada, kas teed tööd üksi või sõbraga. Sõbraga
tegemisel tuleb arvestada tülidega ( mitte alati). (Võib juhtuda, et sa teed suurema osa
ära, kui su sõber ja tal lihtsalt mugav su kulul.)
Praktiline osa:
Mina alustasin praktilise osa tegemist juba sügise alguses, et saaksin rahulikus tempos
teha ja lõpus veel vaid viimaste paranduste ja viimistlustega tegeleda. Hea oleks seada
endale ise tähtajad. Kui teed tööd paarilisega siis tegutsega kindlasti palju koos, et töö
oleks ühe stiiliga tehtud.
Kirjalik osa:
Kirjalik osa võtab päris palju aega, nii et ei maksa seda viimasele hetkele jätta. Järgi
loovtööde juhendit ja lase pärast kirjavead mõnel asjalikul täiskasvanul üle kontrollida.
Ära kirjuta slängis ja hoia ametlikku stiili.
Esitlus:
Esitlusele pane märksõnu ( ära kirjuta pikka teksti) ja lisa pilte töö tegemise käigust.
Järgi loovtööde juhendit. Harjuta esitlust kodus läbi. Võta aega, kutsu endale publik ja
mõtle, et tegemist on päris kaitsmisega. Nii tunned end päris komisjoni ees pärast
kindlamana. Kuigi märksõnad on lubatud soovitan suurema osa tekstist pähe õppida.
Loovtööde kaitsmine:
Ära mine närvi, nüüd ei ole enam midagi eriti nässu võimalik keerata. Räägi
keskmises tempos, rõõmsa näoga ja usu endasse.

1TEEMA JA JUHENDAJA VALIK
1.1Teema valik
Kõigepealt tuleks juba varakult alustada loovtööga. Teema tuleks valida juba seitsmenda klassi
kevadel ja parem on selline teema, millest ise aru saad ja oskad.
Jälgi, et su loovtöö vastaks ka üldteemale.

1.2Juhendaja valik
Kõige parem juhendaja on selline õpetaja, keda eelnevalt tead.

2MULTIMEEDIA TUNNIS KAASA TEGEMINE
TEE KAASA, MUIDU SA EI OSKA!

3KIRJALIK OSA
Kooli kodulehel on juhend olemas, tee selle järgi.

4JUHENDAJAGA KOOSTÖÖ
Pea tähtaegadest kinni ja ära küsi talt kõike, muidu pole see sinu töö.

5

Soovitusi loovtöö tegijatele
1. Mõtle korralikult läbi, mis teemast tahad loovtööd teha.
2. Kui soovid teha seda kellegagi koos, siis jagage tööülesanded võrdselt ära.
3. Vali endale sobiv juhendaja.
4. Kuula mida sulle multimeedias räägitakse, see tuleb väga kasuks.
5. Hakka praktilise töö tegemisega võimalikult vara pihta, sest siis ei lähe lõpus kiirustamiseks.
6. Kirjuta praktilist poolt tehes tehtud töö koos kuupäevadega. (nt 23.05 täna lõpetasime
lisadetailide tegemise jne).
7. Suhtle palju oma juhendajaga.
8. Saada oma teoreetilist poolt loovtööst oma juhendajale, sest ta toob välja need vead, mis sul
vormistuses on.
9. JÄLGI KOOLI LOOVTÖÖ JUHENDIT!
10. Kindlasti lase multimeedia õpetajal ka oma töö üle vaadata.
11. Tööd esitledes ole enesekindel.
12. Naerata, see jätab hea mulje.
13. Ära muretse üle.
14. Esitlemisel ära mängi kedagi teist, kes sa tegelikult ei ole.
15. ÄRA HOIA KÄSI TASKUS!

Kokkuvõte
Mida teha ja mida mitte teha?
Tee:
• Vali juhendaja, kes on teemaga rohkem seotud ja kellega sa ei karda suhelda
• Alusta loovtööga nii varakult kui saad
• Enne kirjaliku töö üleandmist, prindi välja ja loe läbi
• Jäta slaidid lihtsaks (tekst loetav ja võimalikult palju pilte)
• Harjuta esitlemist (koosta küsimused, millele vastata, räägi aeglaselt)

Ära tee:
• Ära viivita tööga
• Ära vali endale keerulist ja ebahuvitavat teemat
• Ära pane slaididele liiga kirjut tausta ja meeletuid efekte
• Ära muretse. Kui sa tegid töö ise, siis sa ju tead mida sa tegid ja millest rääkida
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