
Uurimistööde koordinaatorite 25. augusti 2020 seminar Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis 

Kokkuvõte 

Seminari päevakava. 

Seminari keskmes on uurimis- ja loovtööde protsess üldiselt ja selle etapid üksikasjalikumalt. 

Tutvustatakse võimalusi, kuidas leida õpilastele uurimistööde teemasid, kooliväliseid juhendajaid ja 

andmeid ning arutletakse tööde sisulise ja vormistusliku taseme ja esitlemise üle. Räägitakse sellest, mis 

iseloomustab head juhendamist ja protsessi koordineerimist. Samuti kaardistatakse ühiselt häid ja 

kasulikke praktikaid. Seminarist valmib videosalvestis, mida saab järele vaadata. 

Seminar on üles ehitatud temaatilise blokkide kaupa, millest igaühele järgneb vaba arutelu laudkondades. 

Terje Tuisk (Eesti Teaduste Akadeemia): Uurimistöö tegemise protsess 

Ettekanne keskendub 2019/2020 õ-a toimunud uuringule ja selle tulemustele ning loov- ja uurimistööde 

protsessi eri etappides ilmnevatele probleemidele ja nende lahendustele, mis andmeid analüüsides esile 

tulid, ühtlasi annab viited allikatele edasi lugemiseks. 

Ettekande slaidid. 

Ettekande kokkuvõte. 

Ettekande põhisõnumid: 

• Ennastjuhtivat õppimist kasutavad õpilased päris varakult, see on neile eluliselt vajalik 

• Iseenesest keegi ennastjuhtivaks õppijaks ei kujune, vaid vajalikud õppimisoskused on õpetatavad, 

mitte ilma õpetamiseta omandatavad 

• Ennastjuhtivaks õppijaks kujunemise teel on õpilased üsna erinevatel arenguastmetel, mistõttu 

tervet klassitäit korraga nende oskuste omandamisel toetada ei saa – õpilased on erinevas 

bioloogilise küpsemise järgus 

• Loov- ja uurimistööde tegemine on õpilaste jaoks stressirohke 

• Õpilastele seatud ajaraam ei ole sageli jõukohane 

• Ettekanne põhineb 2020. aastal läbi viidud sekkumisuuringul, mis tehti ühes koolis, mistõttu ei ole 

kõik tulemused teistesse koolidesse ülekantavad ning üldistusi teha ei saa 

• Loov- ja uurimistööde juhendamise teoreetiliseks aluseks on kolmest etapist koosnev protsess: 

planeerimine, sooritus ja reflektsioon 

• Ettekanne annab ülevaate vastastikustest ootustest ja probleemidest, mis igas neist etappidest 

avalduvad, samuti praegusest protessist uuritud koolis ning täiendustest ja muudatustest selles 

• Õpilastel on motivatsioon tööd teha, kui selle teema teda huvitab 

• Vastutus tulemusteni jõudmise eest lasub õpilastel, protsessi juhtimise eest vastutab aga juhendaja 

• Õpilasel on keeruline aru saada juhendist, kui see ei ole isegi õpetaja jaoks arusaadav 

• Nii õpilaste kui ka õpetaja jaoks on oluline, et neid selles protsessis struktuurselt toetataks - 

protsessikorralduses ei tohi niisiis puududa kindel struktuur 

• Kuna reflektsiooniks ei ole koolides sageli aega, võib juhtuda, et protsess jääb õpilase jaoks poolikuks 

ning õppimist ei toimu, siiski on väga oluline protsessi metatasandil analüüsida, et õppimine üldse 

toimuda saaks 

• Loov- ja uurimistööde vormistuslikud küsimused on sageli ületähtsustatud, seega võiks neile oluliselt 

vähem keskenduda, sh juhendites 

Aruteluteemad:  

• Mida tähendab loov- ja uurimistööde juhendamisele koroonaviirusest tingitud eriline olukord 

õppekorralduses? Olukord, kus ei ole teada, millises mahus tuleb distantsõpet läbi viia. Olukord, kus 

https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/juhendajate-koolitus/augustiseminar/
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ole võimalik ennustada, milliseid raskusi tekib õppekava täitmisega. Olukord, kus ettemääramatus 

võtab palju nii õpilaste kui ka õpetajate aega ja energiat. 

• Kas loov- ja uurimistöö võiks olla võimaluseks sellisest olukorrast edukalt välja tulla? Kas loov- ja 

uurimistööd kui kogemusliku suunitlusega õppevormi võiks seetõttu kasutada senisest suuremas 

mahus? Või tuleks see kohustus kooli õppekavast hoopis kaotada? 

• Kuidas on teie koolis korraldatud juhendamine planeerimise ja reflektsiooni etapis? Kas korralduses 

võib näha probleeme? Mida on tehtud, et probleeme ei oleks ja õpilased oleksid piisavalt toetatud? 

Mõtted aruteludest: 

• Loov- ja uurimistööde tegemisega kaasneb suur töömaht nii õpilastele kui ka juhendajatele 

• Kaasnevat töömahtu tuleks paremini arvestada õpilase ja juhendaja ning koordinaatori koormuses 

ja/või töö tasustamisel 

• Kui tööde tegemisele lisandub distantsõpe, mis pingeid ja koormust veelgi suurendab, siis on see 

jõukohane üksnes keskmistele ja keskmisest tugevamatele õpilastele 

• Kaasnevaid pingeid ja koormust aitab gümnaasiumis hajutada valik uurimistöö, praktilise loovtöö ja 

õpilasfirma loomise vahel 

• Tavapärasest erinevate olukordadega toimetulekule aitab kaasa platvormide, nagu Zoom, Google 

Meet, kasutamine 

• Zoom jt keskkonnad võimaldavad nii juhendamise ja kaitsmise kui ka tagasisidestamise korraldamist, 

kuna kommentaaride kaudu saab õpilasele kirjalikku tagasisidet anda 

• Distantsilt juhendamine ei ole lihtne, kuid see on võimalik, kuigi otsest suhtlust on ikka vaja 

• Ennast juhtiv õppimine on keerulisem HEV-õpilaste puhul, sest lõiminguülesanded käivad neile üle 

jõu ning nad vajavad rohkem juhendamist 

• Distantsilt juhendamine on keerulisem loovtööde puhul, mille laad on praktilisem kui uurimistöödel 

• Vaatamata võimalikele toimetulekustrateegiatele eriolukorras oleks kõigile parem, kui normaalsus 

võimalikult kaua kestaks 

• Loov- ja uurimistöö enese tegemine on ainult üks osa sellest, mida õpilased protsessi käigus õpivad – 

interaktiivse õppevormina on see oluline ja vajalik ning peab õppekavasse alles jääma 

• Töö tegemine aitab õpilastel rakendada erinevates ainetes saadud teadmisi jm pädevusi 

• Protsess (sh juhendamine ning tagasiside andmine ja saamine) peab olema terviklikult läbi mõeldud 

• Tuge (mida, kuidas ja kunas teha) ei vaja mitte ainult õpilased, vaid ka juhendajad 

• Vajalik on juhendajate regulaarne koolitamine 

• Juhendajate koolitused võiksid olla vajaduspõhised – oleks vaja kohta, kuhu vajadustest märku anda 

• Koordinaatorid vajavad kindlust, et nende lähenemine on õige, kuid puuduvad riiklikud juhtnöörid 

selle kohta, mis on õige tee 

• Kogemuste vahetamine linna/valla koolide vahel on vähene 

• Protsessikorraldust toetab, kui tööde koostamise ja esitamise ajakava on valmis juba augustis 

• Suur abi on sellest, kui arvutiõpetus on 8. klassi tunniplaanis, samuti kui õppeaine „Uurimistöö 

alused“ jookseb paralleelselt uurimistööde koostamisega 

• Tagasiside on oluline nii õpilastele kui ka juhendajatele, seejuures aitab mõtestamisele kaasa see, kui 

neile protsessi vältel mitmel korral tagasisidet anda ning seda süsteemselt teha 

• Kokkusaamiste sisu on kasulik kanda protsessipäevikusse, et Stuudiumisse jääks maha jälg 

soovitustest ja ettepanekutest, mille õpilased protsessi käigus saavad 

• Suhtlemist hõlbustaks see, kui õpilastel oleks juhendajaga kohtumiseks tunniplaanis konkreetne aeg 

• Õpilaste mõtestamisprotsessi toetab see, kui nad panevad oma reflektsiooni (mida õppisid jne) kirja 

 



Tarvo Valker (Huvitava Bioloogia Kool): Ornitoloogiline uurimistöö – aktuaalsed teemad 

ja kust leida andmeid? 

Ettekanne keskendub uurimistööde koostamise protsessis eeskätt planeerimise ja soorituse etapile. 

Ettekande slaidid. 

Ettekande põhisõnumid: 

• Linnud on väga head keskkonnamuutuste jälgimise indikaatorid 

• Linnud on väga mobiilsed – valdav osa neist on rändlinnud, mistõttu mõjutavad neid globaalsed 

teemad 

• Kliima soojenemine ja elupaikade kadumine on nähtused, mis avaldavad lindude käitumisele mõju 

• Lindude kohta on palju andmeid (pikad andmeread) 

• Lindude näol on tegemist väga mitmekesise elustikurühmaga, mistõttu on nad väga atraktiivseks 

uurimisobjektiks 

• Metsalinnustik vaesub või on väga suures muutuses 

• Vähem on fookuses olnud põllulinnustik, keda ometi samuti mõjutavad muutused põllumajanduses 

ja kelle käekäigu jälgimine on seetõttu väga sobiv uurimistöö tegemiseks 

• Eestis on väga head andmed vähemalt 70-80 aasta kohta lindude rändeajastuse muutuse uurimiseks, 

mis puudutab liigigruppide saabumisi ja lahkumisi 

• Uurimiseks sobivad ka osarändurid (tihased, pöialpoisid, jne) ja lühirändurid, aga miks mitte ka 

paiksed linnud, kelle käitumine on samuti muutunud 

• Uurida võib ka kaitsealuste liikide arvukust, teha kaitsetõhususe analüüsi vm 

• Uurimistöö võib keskenduda ka kindlale liigile, et selle leviku muutust analüüsida 

• Andmeid leiab e-elurikkuse Plutof-i platvormile ehitatud andmebaasist, Matsalu Rõngastuskeskusest, 

Eesti Ornitoloogiaühingust, jm 

• Juhendajaid leiab Eesti Maaülikooli elurikkuse õppetoolist või keskkonnakaiise õppetoolist ja Tartu 

Ülikoolist, kuid pöörduda võib ka Eesti Ornitoloogiaühingu ja Huvitava ja Bioloogia Kooli jt poole 

Aruteluküsimused: 

• Mida olete oma koolis teinud selleks, et õpilased ei oleks teemade leidmisega üksi? Kas teie koolis 

toimub mingisuguseid ühistegevusi (ideede laat vmt) selleks, et õpilased teema leiaksid? 

• Mida olete oma koolis teinud (juba kevadel) selleks, et õpilastel oma töö planeerimiseks piisavalt 

aega jääks? 

Mõtted aruteludest: 

• Üheks võimaluseks on panna kooli kodulehele üles loovtööde teemad, mille hulgast õpilased saavad 

valida 

• Tasub jätta õpilastele võimalus teemasid täpsustada või need hoopis välja vahetada 

• Õpilastel pole teemade valimisega probleeme olnud, pigem ei ole õpetajad olnud varmad uusi 

teemasid andma 

• Üleskutse teemasid välja pakkuda võib teha lapsevanematele, aga ka omavalitsusele (nt 

arendusnõunikule), mis aitab muu hulgas suurendada õpilaste arusaamist KOV-i toimimisest 

• Heaks inspiratsiooniks on õpilaste teadustööde riikliku konkursi kogumik, mis igal aastal õpilaste 

teadustööde riiklikule konkursile esitatud tööde kokkuvõtete jagamiseks koostatakse 

• Kui kooli arengukavas on kirjas, et teatud osa töödest (nt 50%) peab olema omavalitsusega seotud 

teemadel, siis annab see väga palju valikuvõimalusi, mille peale muidu ei pruugita tulla 

• Teemasid ja juhendajaid annab ka hea koostöö teiste linna või valla asutustega, nt huvikoolidega 

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/09/Ornitoloogiline-uurimist%C3%B6%C3%B6-aktuaalsed-teemad-ja-kust-leida-andmeid.pdf
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• Kooliväliste juhendajate kaasamise korral hoolitseda selle eest, et nad oleksid valmis tulema ka 

kaitsmisele, mitte ei piirduks kirjaliku kokkuvõttega 

 

Margus Niitsoo (eAgronoom): Uurimistööd EUCYS žüriiliikme vaatepunktist 

Ettekanne keskendub sellele, mis teeb töö edukaks ja mis viib selleni, et see saab vaimustav. 

Ettekande slaidid. 

Ettekande põhisõnumid: 

• Euroopa Liidu Noorte Teadlaste Võistlus (EUCYS) toimub messi vormis: igal tööl on stend ning välja 

on pandud postrid, voldikud ja töö tulemus (robot, programm, jm) 

• Igast riigist saadetakse osalema maksimaalselt 3 tööd, mis peavad mahtuma 10 lehekülje sisse 

• Kokku konkureerib ca 50 tööd, mille tase on väga kõrge 

• Töid hindab ca 20 liikmest koosnev žürii (erinevate erialade spetsialistid) 

• Igat väljapanekut külastab 3-4 žüriiliiget 

• Hindamisel on otsustav eeskätt tööde olulisus, uudsus ja keerukus 

• Edukad on tööd, millest paistab välja noore huvi teema vastu ja entusiasm sellest rääkimisel žüriiga 

• Eduka töö peamine tunnus on see, et see on õpilase enda jaoks kihvt – õpilaste vaimustus tõmbab 

hindajaid kaasa 

• Tulemus on aus, sest tööde tase on väga kõrge – võitjate tööde peale vajub suu lahti, aga ka teiste 

tööde tase on hämmastav 

• Rahvusvahelisel võitlusel osalejatest kasvavad tõenäoliselt maailma tipud 

• Õpilaste motivatsiooni tuleb väljastpoolt toetada mitmel põhjusel ning selle juures tuleb esile 

erinevus hea ja kehva juhendaja vahel 

• Hea juhendaja annab lisaks huvitavale ja olulisele teemale viiteid heale kirjandusele ja head nõu ning 

tema suhe õpilasega on toetav ja soe 

• Õpilasele on oluline, et juhendajal oleks tema jaoks aega 

• Juhendaja jaoks teeb juhendamise kutsuvaks õpilase õhin ja vaimustus, soov midagi päriselt ära teha 

• Juhendajat innustab võimalus näha noort arenemas, vaadata seeläbi oma valdkonda uue pilguga ja 

laiendada oma võrgustikku, sest tegijaid tahab igaüks oma võrgustikku 

Aruteluküsimused: 

• Mis teeb juhendajast hea juhendaja? 

• Milliseid oskuseid on lisaks "uurimustöö tegemisele" veel vaja, et edukas olla? 

• Kuidas mitte (kogemata) tappa entusiasmi? 

Mõtted aruteludest: 

• Hea juhendaja on inimene, kes ise tahab juhendada ja tahab oma tööd hästi teha 

• Kuna juhendamist ei saa võtta kui kohustust, peab hea juhendaja motivatsioon olema sisemine, ja 

nagu heast tööst peab välja paistma õpilase õhin, peab hea juhendamine samuti olema õhinapõhine 

• Kui õpilased ei asu tööd koostama omaenda idee pinnalt, vaid valivad teemad nende seast, mille 

õppetoolid neile ette annavad, mitte panna juhendajate nimesid kohe taha – see aitab tagada selle, 

et nad valivad teema, mis neid tõesti huvitab ega tee valikut selle järgi, millise õpetajaga nad paremini 

läbi saavad 

• Hea juhendamise korral saab õpilane hakkama nii planeerimise, soorituse kui ka mõtestamisega 

• Juhendajaid võimaldab toetada ja protsessi paremini koordineerida see, kui nad sügisel kokku koguda 

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/09/Mida-teha-kui-noor-tahab-tipptasemel-t%C3%B6%C3%B6d_Margus-Niitsoo-1.pdf


• Kui õpilase ja juhendaja koostöö ei suju (kumbki kontakte ei initsieeri), tuleb koordinaatoril võtta 

vahendaja roll 

• Abi on nooremate klasside lubamisest kaitsmiste juurde, neile ligipääsu võimaldamisest valmis 

töödele, tööde esitlemisest (koolisisestel) õpilaskonverentsidel – see annab neile ettekujutuse 

ootustest ja tasemest 

• 10. klassi õpilastele, kes osalevad kaitsmisel, valmistada selleks, et nad kogemusest midagi õpiksid, 

ette tööleht 

• Taseme hoidmist või tõstmist toetab ka koolisisese loov- ja uurimistööde konkursi käivitamine, sh 

väliseid hindajaid kasutades 

• Entusiasmi tapab kriitikaga liiale minemine ja oma nägemuse pealesurumine 

• Ideid ei tohi maha suruda ning asjad tuleb lahti rääkida 

• Kas on olemas (vabavaraline) plagiaadituvastusprogramm, mida koordinaatorid saaksid kasutada? 

 

Signe Ivask (Tartu Ülikool): Missugune on hea posterettekanne? 

Ettekanne keskendub sellele, milline on mõjus poster. 

Ettekande slaidid. 

Ettekande põhisõnumid: 

• Mõjus poster on selge ja läbimõeldud – see on haarav nii auditooriumile kui ka toeks esinejale 

• Mõjus poster toimib plakatina samamoodi tervikuna, nagu ka selle suuline esitlus 

• Hea poster mõjub auditooriumile veenvalt 

• Hea poster on komponeeritud nagu lugu ning võimaldab uurimust oskuslikult ümber jutustada 

• Postri pealkiri, sissejuhatus või tsitaat peab tähelepanu köitma, äratama huvi ning andma 

auditooriumile konteksti 

• Tähelepanu köidab see, kui on selgelt välja toodud, milline on uurimuse mõju kuulajale ja vaatajale 

• Tähelepanu hoiab sõnumi visualiseerimine – auditoorium soovib näha pilti, graafikut vm visuaali 

• Lööv infograafik aitab infot visuaalselt selgemaksja tarvitatavamaks teha 

• Kohad infograafiku loomiseks on Piktochart, Venngage, Canva, PowerPoint, easel.ly, Visme, Infogram 

• Tasuta pilte saab teatud tingimustel andmebaasidest, nagu Unsplash, StockSnap, Pexels, Life on Pix 

• Halva postri tunnuseks on info üleküllus 

• Hea kokkuvõte ei ole pikk jutustus, vaid on lühike ja konkreetne 

• Heal postril on pidepunktid, mitte terve uurimus: mida tehti ja leiti 

• Halb poster eksib juba ainuüksi vale fondi- ja värvivalikuga 

• Vältida tuleb tavapäraseid lahendusi, otsida silmasõbralikku fonti, taotleda kvaliteeti igas valikus 

• Nt on parem kasutada ümaraid fonte ja valida fondi suurus sõltuvalt teksti (sh pealkirja) pikkusest 

• Värvitoonid olgu pigem tuhmid kui neoonid 

• Mitte kasutada kirjusid taustasid 

• Infograafikuid ja visuaali olgu küll pigem rohkem kui vähem, aga suvalisi joonistusi, pilte jm visuaalset 

materjali ei ole sellegipoolest mõistlik lisada 

• Heaks abimeheks kujundamisel on lisaks Internetile YouTube 

• Kohti, kus kujundust teha, on püalju: PowerPoint, Canva, Pages, Gimp, Indesign, jne 

• Poster peab aitama inimest, kes sellel toodud infot ette kannab, seega kõik, mis esitlust ei toeta, tuleb 

ära võtta või välja jätta 

• Välja peab tulema see, mis on selle töö seisukohalt kõige kriitilisem, mistõttu jälgida eeskätt seda, 

kas olulisemad asjad on välja toodud 

• Rusikareegliks on: katseta, katseta, katseta 

https://docs.google.com/presentation/d/1O-Gwj-s74_-OAriiRsIchhkReKNhb92TDDBzhyhD9dU/edit?usp=sharing


• Juhendaja roll posterettekande koostamisel on olla kriitiline, aga sõbralik tagasisidestaja 

• Kujundamisega saavad hakkama juba 11-12-aastased, aga 13-14-aastased ja vanemad kohe päris 

kindlasti – tulemused võivad olla üllatavad isegi siis, kui need kõige maitsekamad ei ole 

Aruteluküsimused: 

• Millised on teie kogemused õpilaste juhendamisega posterettekannete koostamisel? 

• Kust olete alustanud, et õpilased saaksid tööd puudutava informatsiooni postril esitatud? 

• Milliseid probleeme on tekkinud sõnumi sõnastamisega? Milliseid postri valmimisega? Või algavad 

probleemid juba varasemas järgus, tööle pealkirja panemisega? 

• Milliseid platvorme olete soovitanud õpilastel postri koostamiseks kasutada? 

• Mida peate ise heaks postriks? Milline lõpptulemus teie puhul toimib? 

• Kas ja kuidas olete õpilastega analüüsinud seda, kuidas poster toetas neid nende töö tutvustamisel 

ja sõnumi edastamisel? 

• Mis on kooli uurimis- ja loovtööde juhendis tulemuste esitlemise kohta? 

• Milles te õpilaste toetamisel ise tuge vajate? 

Mõtted aruteludest: 

• Kogemusi õpilaste juhendamisega postrite koostamisel on vähe 

• Juhendajaks kujundamise juures on olnud arvutiõpetaja/haridustehnoloog 

• Õpilastele võiks anda võimaluse oma töid esitleda vanades tuntud esitlusprogrammides (s.o 

PowerPoint-ettekandena) või postrina ning seda võimalust võiks pakkuda ka 8. klassis 

• Headest töödest võiks lasta nende koostajatel teha postrid, et neid saaks näidata klassis seina peal 

• Postreid võiks teha nii põhikoolis kui gümnaasiumis 

• Protsessist on palju õppida ka juhendajatel, kuna postrite tegemine tuleks neil endil läbi katsetada 

enne juhendama hakkamist 

• Juhendaja roll on peamiselt selles, et aidata õpilasel oma sõnumit lühendada ja tihendada 

• Visualiseerimise tööriistu võiks õpetada ka neis klassides, kus tööde tegemist ei toimu, nt 10. klassis 

• Visualiseerimine on haridusinnovatsioonis kasvav praktika 

• Tasub uurida visualiseerimise praktikute loodud materjale, nt väga heaks eeskujuks on Kati Orav, 

kellel on kodulehekülg Creativity Catcher 

• Õpilastele on kasu ka hoiatavatest videotest, nt teemal, kuidas PowerPoint-iga esinemist ära rikkuda 

• Kaitsmisele peab eelnema tugev ettevalmistus 

• Kaitsmiste sujumiseks mängida neid juhendajate poolt enne õiget päeva koordinaatoritega mitu 

korda läbi 

• Eelkaitsmise kasutamine aitab protsessi koordineerimisel ajakavas püsida 

 

Seminari tagasisidevorm. 

Seminari videosalvestis järelevaatamiseks. 

https://creativitycatcher.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TAprX0IeyKk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSI_Z4nBgBE6h3YnuepiX9v8yvm93co9eitGW8lumdhia-1Q/viewform
https://www.uttv.ee/naita?id=30308

