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Soovituslik 

aeg
Kuupäev Tegevused Tegijad

Õpilase märge 

täitmise kohta

Juhendaja 

märge 

täitmise 

kohta

Töö käigus tekkinud 

asjad. Lingid 

allikatele ja loovtöö 

käigus valminud 

materjalidele, sh 

loovtöö kirjaliku osa 

ja esitluse 

tööversioonile

Juhendaja 

kommentaarid 

ja soovitused

september

Kohtumine juhendajaga. Loovtöö 

teema sõnastamine

Õpilane koos 

juhendajaga tehtud tehtud

Siin võiks olla loovtöö 

teema

september 30.09.2018

Õpilane esitab põhikooli õppealajuhatajale 

loovtöö teema ja juhendaja nime Õpilane tehtud tehtud

oktoober Loovtöö eesmärgi sõnastamine Õpilane alustatud

Siin võiks olla loovtöö 

eesmärk

oktoober Töökava koostamine Õpilane alustatud

oktoober

Kohtumine juhendajaga. Loovtöö 

eesmärkide ja töökava täpsustamine

Õpilane koos 

juhendajaga ootel

oktoober - 

november

Ainevaldkonnaga tutvumine, info otsimine, 

erinevate allikate uurimine, allikatest 

kokkuvõtte tegemine (sh multimeedia 

tunnis) Õpilane ootel

Oktoober

Loovtöö esialgse sissejuhatuse 

kirjutamine, teadusartikli struktuuriga 

tutvumine (sh multimeedia tunnis) Õpilane alustatud

Siin võiks olla link 

loovtöö kirjaliku osa 

esialgsele versioonile

oktoober - 

november

Kohtumine juhendajaga. Kokkuvõte 

allikatest, ettevalmistused praktiliseks 

tööks.

Õpilane koos 

juhendajaga ootel

november Praktilise töö ettevalmistamine Õpilane ootel

november

Kohtumine juhendajaga. Juhendaja 

arvamus ja soovitused praktilise töö 

teostamiseks.

Õpilane koos 

juhendajaga ootel
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asjad. Lingid 

allikatele ja loovtöö 
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loovtöö kirjaliku osa 
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tööversioonile

Juhendaja 

kommentaarid 

ja soovitused
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november - 

detsember Praktilise töö tegemine Õpilane ootel

Siin võiks olla link 

praktilisest tööst tehtud 

fotode kaustale või 

praktilises töös 

kasutatud 

materjalidele

detsember - 

jaanuar

Kohtumine juhendajaga. Kokkuvõte 

praktilisest tööst, esitluse vormi valik.

Õpilane koos 

juhendajaga ootel

jaanuar

Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte koostamine 

(sh multimeedia tundides) Õpilane ootel

veebruar

Kohtumine juhendajaga. Kirjaliku 

kokkuvõtte läbivaatamine, juhendaja 

soovitused

Õpilane koos 

juhendajaga ootel

veebruar

Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte viimistlemine 

(sh multimeedia tundides) Õpilane ootel

veebruar

Loovtöö esitluse või posterettekande 

koostamine (sh multimeedia tundides) Õpilane ootel

Siin võiks olla link 

loovtöö esitluse või 

posterettekande 

materjalide failile

märts

Kohtumine juhendajaga. Kirjaliku 

kokkuvõtte ja esitluse või 

posterettekande esialgse versiooni 

läbivaatamine, juhendaja soovitused

Õpilane koos 

juhendajaga ootel
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Õpilase märge 

täitmise kohta

Juhendaja 

märge 

täitmise 

kohta

Töö käigus tekkinud 

asjad. Lingid 

allikatele ja loovtöö 

käigus valminud 

materjalidele, sh 

loovtöö kirjaliku osa 

ja esitluse 

tööversioonile

Juhendaja 

kommentaarid 

ja soovitused

19

20
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22
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aprill 01.04.2019

Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte esitamine 

juhendajale multimeedia õpetajale Õpilane ootel

Siin võiks olla link 

loovtöö kirjaliku 

kokkuvõtte pdf-failile

aprill 05.04.2019

Loovtöö koos juhendaja hinnanguga 

õppealajuhatajale Juhendaja ootel

aprill

Loovtöö esitlemiseks valmistumine (sh 

multimeedia tunnis) Õpilane ootel

aprill Vajadusel kohtumine juhendajaga

Õpilane koos 

juhendajaga ootel

aprilli 

viimane 

nädal

Loovtöö esitlemine suulise või 

posterettekandega Õpilane ootel

Siin võiks olla link 

esitluse või 

posterettekande pdf-

failile


