JUHEND LOOVTÖÖ LÄBIVIIMISEKS
NARVA-JÕESUU KOOLIS

1.

Üldsätted

1.1.

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi
ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.

1.2.

Loovtöö kaitsmine III kooliastmes – kohustuslik põhikooli lõpetamise tingimus.

1.3.

Loovtööde juhendamist võivad teostada kõik pedagoogilise kollektiivi liikmed või
vastava kvalifikatsiooniga inimesed väljapoolt kooli.

1.4.

Loovtööde teemad pakub välja kool, täpsema valiku teevad õpilased. Õpilane valib
loovtöö teema erinevate õppeainete ja valikainete ning loovtöö liikide vahel.

1.5.

Läbivates teemadest lähtuva või õppeaineid lõimivaks loovtööks võib olla uurimus,
projekt, kunstitöö või muu taoline töö.

2.

Loovtööde täitmise kord

2.1.

Loovtöö võib teha nii individuaalselt kui ka rühmatööna.

2.2.

Hiljemalt õppeaasta esimise õppeperioodi lõpuks valib õpilane loovtöö tema ning
juhendaja, teavitades sellest õppealajuhatajat.

2.3.

Loovtööd koostatakse 8. või 9. klassis õppimise ajal ja kaitstakse hiljemalt mais 9. klassis
õppimise ajal.

2.4.

Loovtööde vormistamise nõudmised sõltuvad töö vormist ja määratakse juhendaja poolt.

2.5.

Iga töö lubatakse kaitsmisele presentsatsiooni olemasolul. Presentatsioon peab sisaldama
järgmised punktid:


teema ja töö vorm;



valiku põhjendus;



töö eesmärk;



töö käik etappide märkimisega;



töös kasutatavate materjalide ja allikate nimekiri;



töö ise (eseme foto või foto üritusest);



kokkuvõte.

3.

Loovtööde vormid

3.1.

Uurimus (katsete või eksperimentide seeria, ajalooline analüüs, isiklik vaade teaduslikule

probleemile, muu uurimus).

3.2.

Kirjandus-kunstiline looming (essee, artikkel, traktaat, kunstiteos, luuletuste, juttude,
muinasjuttude tsükkel, filmi retsensioon, etendus, kontsert, muu kirjanduslik looming).

3.3.

Kunstiteos (gravüür, graafika, skulptuur, fotode, joonistuste näitus, muusikaline
kompositsioon, muusikaline tsükkel luuletustele, muu kunstiline looming).

3.4.

Eseme valmistamine enda kätega (mudel, makett, figuur, kootud, õmmeldud ese,
tikkimine, muu toode).

3.5.

Pedagoogiline looming (viktoriini läbiviimine, tundide läbiviimine algklassides, õpetav

arvutiprogramm, kodulehekülje, õppeaine ploki loomine, meister-klass, muu pedagoogiline
looming).

3.6.

Vabatahtlik töö Narva-Jõesuu linna Noortekeskuse ürituste raames.

3.7.

Muud loovtööde vormid peavad olema eelnevalt kooskõlastatud juhendaja, loovtööde

koordineerimise grupiga.

4.

Loovtööde hindamine

4.1.

Loovtööde hindamiseks määratakse direktori käskkirjaga komisjon.

4.2.

Hindamise kriteeriumid: „Arvestatud“, „Mittearvestatud“.

