Loovtöö III kooliastmes Tallinna Tondi Põhikoolis
1. Loovtööks nimetatakse õpetaja suunamisel õpilase kavandatud, teostatud ja esitletud
(kaitstud) positiivse ja eetilise sisuga tööd, millel on füüsiline väljund esitluse näol.
Loovtööks võib olla:
o lavastatud etendus, tantsuprogramm või muu showprogramm;
o uurimus;
o kunsti- või käsitööprojekt;
o maali, foto või mõni muu kujutava kunsti näitus;
o video või IT projekt;
o kontsert – omaloomingu esitamine;
o maastikumängu ettevalmistamine ja läbiviimine;
o ülekooliliste ürituste kavandamine ja korraldamine;
o konkurssidest osavõtt;
o muu loominguline tegevus (s.h. õpilasfirma jm.).
2. Loovtöö on õppeainete ülene ning arendab üld- ja valdkonnapädevusi
3. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.
4. Loovtöö loetakse sooritatuks kui õpilane on:
o esitanud loovtööpäeviku (grupitöö puhul iga õpilane eraldi), mis sisaldab loovtöö
kavandit, tegevusplaani, tööjaotust (grupitöö puhul), ajakava (elektrooniliselt või
paberkandjal);
o valmistanud/loonud loovtöö;
o esitlenud oma loovtööd teistele.
5. 6. klassi lõpus toimuvatel õpilaste arenguvestlustel räägib klassijuhataja loovtööst ja selle
tegemise võimalustest
6. Loovtöö üldkoordinaator on põhikooli õppealajuhataja, kes moodustab loovtöö meeskonna
hiljemalt eelmise õppeaasta 25. maiks.
7. Loovtöö tegemist ja sooritamist koordineerib klassijuhataja.
8. Üldjuhul sooritatakse loovtöö 7. klassis
o Loovtöö teemad valib loovtöö meeskond eelmise õppeaasta 31. augustiks. Teemade
valikul arvestatakse õpilaste ja lastevanemate soovide ja ettepanekutega (arenguvestlusel,
klassijuhatajatunnis, lastevanematekoosolekul)
o Klassijuhataja tutvustab õpilastele loovtöö sooritamise protsessi ja tutvustab teemasid 7.
klassi esimesel õppeveerandil.
o Õpilase abistamiseks määratakse igale õpilasele loovtöö meeskonnast juhendaja.
o Peale teema valimist avab õpilane loovtöö päeviku, kuhu kannab sisse:
• algse töö idee või töö teema pealkirja;
• töö sooritaja/sooritajad;
•juhendaja
•ülesanded ja tegevused, mis töö sooritamiseks on vaja teha;
•ajakava;
•tähtaja;
•tehtud toimingud;
•töö analüüsi – kas kõik läks plaanipäraselt, mis läks hästi, mis halvasti, mida
oleks võinud paremini teha.
o Enne töö esitlemist esitab töö juhendajale ülevaatamiseks.
o Loovtöö peab olema sooritatud enne 7. klassi 4. õppeveerandi lõppu.
Esitluste kuupäevad fikseeritakse kooli tööplaanis.

