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1. PRAKTILISE TÖÖ JA ÕPILASUURIMUSE MÕISTED JA EESM ÄRGID 

 

Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ette valmistatud kirjalik töö 

(Õpilasuurimuse ja praktilise ... 2011). Uurimuses on oluline probleemivaliku põhjendus, 

ülevaade uurimuse taustast, uurimisküsimuste ja/või hüpoteeside püstitamine, andmete 

kogumine ja kajastamine, tulemuste kirjeldamine ja analüüsimine, järeldused, kokkuvõte, 

kasutatud allikate loetelu ning resümee. Õpilasuurimust peab iseloomustama algupärasus 

(iseseisvalt loodud, originaalsus), objektiivsus (reaalsusele vastav või sellest tulenev) ja 

süsteemsus ning uurimuse tulemused peavad olema tõendatavad, mõtestatud ja selgitatud. 

(Õpilasuurimus  ja praktilise ... 2011) Õpilasuurimus kajastab uurimistulemusi ja seisukohti ning 

ei piirdu üksnes refereerimisega (Õpilasuurimus ja praktilise … 2011). 

 

Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames loodud teos või tehnoloogiline 

lahendus, õpilasfirma, õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte (Õpilasuurimuse ja 

praktilise … 2011). Kirjalik kokkuvõte avab praktilise töö tausta, lähtealused ja eesmärgid 

ning kirjeldab kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi ja selle tulemust 

(Õpilasuurimuse  ja praktilise  … 2011).  Sarnaselt  uurimusele võib mahukamate  praktiliste 

tööde teostamine toimuda grupitööna. Sellisel juhul panustab iga õpilane nii praktilise töö 

sooritamisse kui ka kirjaliku kokkuvõtte valmimisse. Kirjalikus osas tuuakse selgelt välja töö 

autorite individuaalne panus ning isiklik  arvamus ja hinnang valminud tööle. Kaitsmisel peavad 

osalema töö kõik autorid 

 

Õpilasuurimuse ja  praktilise töö üldiseks eesmärgiks on õpilase loova eneseväljenduse, koostöö 

ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine (Õpilasuurimuse ja praktilise … 2011). Lisaks 

võimaldab uurimuse või praktilise töö ettevalmistamine ja hindamine omandada õpilasel 

järgmised oskused (Õpilasuurimuse ja praktilise ... 2011): 

• uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete 

kogumise ja analüüsimise oskus; 

• teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus; 

• töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste või hüpoteeside sõnastamise 

ning sobiva meetodi ja analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskus; 

• tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus; 

• teadusteksti koostamise oskus eelkõige õpilasuurimuse puhul); 

• oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus; 
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• töö korrektse vormistamise oskus; 

• kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus; 

• töö kaitsmise oskus. 
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2. ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KAVANDAMINE JA LÄBIVIIMINE 

 

Eesmärgipäraselt kavandatud ja korrektselt läbiviidud õpilasuurimus või praktiline töö on eri 

etappidest koosnev loov protsess. Protsessi kuuluvad teema ja juhendaja valimine, uurimus- 

või tegevuskava koostamine, materjali ja info otsimine, hindamine ja analüüsimine, uurimuse 

või praktilise töö läbiviimine ning lõpuks tulemuste kirjalik vormistamine 

Õpilasuurimuse või praktilise töö teema valimisel on soovitatav silmas pidada: 

• enda huve ja võimeid, 

• teema originaalsust ja aktuaalsust, 

• teema konkreetsust ja piiritletust, 

• võimalusi erialakirjanduse hankimiseks ja/või lisainformatsiooni saamiseks, 

• võimalusi teema edasiseks arendamiseks, 

• võimaliku sobiva juhendaja olemasolu. 

 

Õpilasuurimuse ja praktilise töö kaitsmise kuupäeva ja komisjoni kinnitab igaks õppeaastaks 

kooli direktor käskkirjaga. Õpilasuurimuse ja praktilise töö valmimise protsessi jälgivad õpilane 

ja juhendaja. Juhendamise kohta täidetakse praktilise töö või õpilasuurimuse valmimise 

kokkulepe (vt Lisa 1). 

Ajakava 

Aeg Tegevus Tagasiside 

sept.- okt. Toimuvad loengud. Põhiteemad: Uurimistöö 

olemus. Uurimistöös kasutatavad meetodid. 

Uurimistöö etapid. 

Oktoobri  lõpus 

esitab õpilane oma 

töö kava ja kaitseb 

seda: hinne 

oktoober Õpilased leiavad oma tööle juhendaja.  

novembri 

esimene nädal 

Allkirjastatakse kolmepoolne kokkulepe ( õpilane, 

juhendaja, õppealajuhataja). 

Kokkuleppest 

kinnipidamine: siit 

tuleb üks osahinne, 

mis selgub alles 

kevadel 

nov.- dets. Toimuvad loengud. Põhiteemad: Uurimistöö 

etapid, struktuur, stiil ja keel, viitamine. 

Toimub ka iseseisev töö oma uurimistööga. 

Vastavasisuline 

kirjalik töö: hinne 

jaanuar Õpilased tegelevad tundides oma tööga,  
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Aeg Tegevus Tagasiside 

kohtumised juhendajaga. 

veebruar Arvutiõpetuse teemad: Tabelid ja joonised, 

vormistamine. 

Õpilaste iseseisev töö, kohtumised juhendajatega. 

 

märts Toimuvad loengud. Põhiteema: Kaitsmine. 

Õpilaste iseseisev töö, kohtumised juhendajaga. 

 

märtsi 

viimane nädal 

Töö valmimine. Elektroonne esitamine 

eelkaitsmiseks uurimistöö aluste kursuse 

juhendajale. 

 

aprilli esimene 

nädal 

Eelkaitsmine, kus õpilased retsenseerivad üksteise 

töid. 

Hinded: Retsensioon 

kaaslase tööle + 

eelkaitsmine 

aprill Tööde viimistlemine. 

Töö esitamine õppealajuhatajale nii paberkandjal 

kui elektroonselt e-meilile 

 

mai esimene 

nädal 

Töö kaitsmine 

 

Uurimistöö hinne 

 

Õpilase kohustus on valida õigeaegselt sobiv teema, otsida teemakohast kirjandust ja/või 

lisainformatsiooni, analüüsida materjali, viia läbi uurimus või sooritada praktiline töö, anda 

perioodiliselt juhendajale aru töö käigust, vastutada töös esitatud andmete õigsuse eest, 

vormistada töö nõuetekohaselt ja kaitsta valminud tööd. Õpilasel on õigus juhendaja abile ja 

konsultatsioonidele. Konsultatsioonide arv, ajad ja ulatus määratakse kokkuleppel õpilase ja 

juhendajaga. 

2.1. Õpilasuurimuse ja praktilise töö juhendamine  

Praktilise töö teostamiseks või ainealase uurimuse kirjutamiseks leiab õpilane koolist juhendaja 

oktoobri lõpuks. Ühel juhendajal on kuni kaks juhendatavat tööd. Kaasjuhendajaks võib olla 

vastava ainevaldkonna spetsialist väljastpoolt kooli. 

 

Juhendaja kohustus on olla suunav: aidata teema valikul ja uurimus- või tegevuskava 

koostamisel, soovitada ja aidata leida erialakirjandust või lisainformatsiooni, jälgida töö 

vastavust sisulistele ja vormilistele nõuetele, anda hinnang kaitsmisele lubatud töö 

valmimisprotsessile jne (Scapel: 2011). Juhendamine saab alguse juhendaja ja õpilase 
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kokkuleppest. Juhendajal on õigus keelduda õpilase valitud teema juhendamisest, kui õpetaja 

ei ole töö valdkonna asjatundja; kui õpilane ei ole suuteline püstitama teema kohta eesmärki ja 

uurimusküsimusi või –hüpoteese jne. 
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3. ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ VORMISTAMINE 

3.1 Vormistamise üldnõuded 

Kõik kirjalikud tööd vormistatakse arvutiga A4 formaadis valge lehe ühele küljele, vertikaalse 

asetusega. 

Töö  põhitekst trükitakse kirjastiilis Times New Roman, kirjasuurusega 12  punkti, reavahega 1,5 

ja joondatult mõlema serva järgi (tekstipaigust Justify) v.a. kasutatud kirjandus, mille puhul 

kasutatakse vasakpoolset joondust. Kaldkirja (Italic) kasutakse võõrkeelsete sõnade, väljendite 

ning valemite esitamisel. 

Töö leheküljed nummerdatakse, nummerdamisel võetakse arvesse kõik leheküljed alates 

tiitellehest, kaasa arvatud lisad. Lehekülje number kirjastiiliga Times New Roman ja 

kirjasuurusega 12 punkti lisatakse lehekülje jalusesse (Footer) keskele joondatult. 

Nummerdamist alustatakse sissejuhatuse teisest leheküljest, kuid numeratsiooni juures 

arvestatakse ka tiitellehte, sisukorda ja sissejuhatuse avalehekülge (seega algab numereerimine 

üldjuhul leheküljenumbriga 4). Tiitellehele lehekülje numbrit ei kirjutata. 

 

Lisad nummerdatakse eraldi (kui neid on rohkem kui üks) araabia numbritega (Lisa 1, Lisa 2 

jne) ja pealkirjastatakse. 

Töö osi (uus peatükk või muu iseseisev osa – sisukord, sissejuhatus jm) alustatakse uuelt 

leheküljelt. Alapeatükke alustatakse jooksvalt leheküljelt, jälgides, et lisaks pealkirjale mahuks 

leheküljele ka järgnevat teksti.  

Kõikide peatükkide (sh sissejuhatus, kokkuvõte, kirjanduse loetelu, lisad, resümee) pealkirjad 

kirjutatakse läbivalt suurte tähtedega. Alajaotuse ja - punktide pealkirjad kirjutatakse 

väiketähtedega (va suur algustäht). Kõik pealkirjad kirjutatakse kirjasuurusega 12 punkti ja 

paksemas kirjas (Bold). Pealkirjade järele punkti ei panda. Sõnu pealkirjades ei poolitata ning 

lühendeid ei kasutata. Pealkirjad joondatakse lehe vasaku serva järgi (Align Left). Pealkirja ja 

järgneva (või samal leheküljel eelneva) teksti vahe on 12 punkti. Pealkirjad ja alapealkirjad 

nummerdatakse. 

Tekstilõigud eraldatakse enne lõigu algust täiendava lõiguvahega 12 punkti. Taandridu lõikude 

tähistamiseks ei kasutata. Ühtki töö osa ei ole soovitatav alustada ega lõpetada tabeliga, 

joonisega või loeteluga. Allikmaterjalide loendi vormistamisel eraldab kahte kirjet lõiguvahe 

suurusega 12 punkti.  
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Kõiki peatükke ja töö iseseisvaid struktuuriüksusi (sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, allikate 

loetelu jne.) alustatakse töös uuelt lehelt. Alapeatükke ja punkte tuleb alustada samalt leheküljelt, 

kui pealkirja järele mahub veel vähemalt kaks rida teksti. 

Õpilasuurimuse ja praktilise töö tööosade järjestus on järgmine:  

1) tiitelleht; 

2) sisukord; 

3) sissejuhatus; 

4) lühendid (vajaduse korral); 

5) sisu peatükkidena; 

6) kokkuvõte; 

7) resümee; 

8) kasutatud allikmaterjalid; 

9) lisad. 

3.2. Tiitelleht ja sisukord  

Tiitellehele tuleb märkida: 

1) õppeasutuse nimetus; 

2) töö pealkiri; 

3) töö iseloom (uurimistöö, praktiline töö); 

4) koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass; 

5) juhendaja ees- ja perekonnanimi; 

6) töö valmimise/kaitsmise koht ja aasta. 

Kõik tiitellehe elemendid, v.a koostaja ja juhendaja andmed, paigutatakse lehel keskele ja 

vormindatakse kirjasuurusega 12 punkti, reavahega 1,5. Töö pealkiri vormistatakse paksus kirjas 

(Bold) suurtähtedega, kirjasuurusega 16 punkti. Koostaja ja juhendaja andmed paigutatakse 

paremjoondusega ja sobiva vahega pealkirja ja töö liigi alla. Tiitelehe näidis on toodud lisas 1. 

Sisukorras näidatakse kõik töö alajaotused täpses vastavuses töös kasutatud pealkirjade, 

alajaotuste järjenumbrite ja leheküljenumbritega. Sisukord ise jäetakse sisukorrast välja. 

Sisukorras antakse ainult alajaotuse alguse leheküljenumber. Sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud 

kirjanduse loetelu ja lisad ei kuulu nummerdamisele peatükkidena, kuid loetletakse siiski 

sisukorras. Samuti tuleb sisukorras loetleda kõik lisad koos pealkirjade ja alguslehekülje 

numbritega. 
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Sisukorras kasutatakse kirjasuurust 12 punkti, 1,5-kordse reavahega, sisukorras ei kasutata paksu 

ega kaldkirja. Sisukorra näidis on toodud lisas 3.  

3.3. Sissejuhatus 

Sissejuhatus on töö põhiosa teksti esimene osa, millel on järgmised ülesanded (Kirjalike tööde ja 

… 2013): 

1) Teema valiku põhjendamine. 

2) Töö eesmärgi piiritlemine: mida ja miks töös käsitletakse ning millele otsitakse uurimuses 

vastust või mida tahetakse praktilise tööga saavutada; miks on selline probleemipüstitus või 

praktilise töö sooritamine vajalik ning kus uurimuse või praktilise töö tulemused võiksid 

leida kasutamist ja/või edasiarendamist. 

3) Töö eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisülesannete ja/või -hüpoteeside piiritlemine. 

4) Töö teoreetilise tausta tagapõhja, kasutatavate andmete ja meetodite lühitutvustus. Ülevaade 

selles valdkonnas varem tehtust. 

5) Töö ülesehituse selgitamine: millistest osadest töö kirjalik osa koosneb. 

 

Sissejuhatuses (1–2 lehekülge) peab töö autor tähelepanu juhtima asjaoludele, mille teadmine 

aitab lugejal töö sisu  paremini mõista. Selleks võivad olla näiteks  andmete  hankimisel 

kaasnenud probleemid, praktilise töö sooritamisel ette tulnud tegevuskava muudatused, aga 

samuti isikute ja organisatsioonide nimetamine, kellelt saadi abi töö sooritamisel ja kirjaliku osa 

vormistamisel. 

3.4. Töö põhiosa 

Töö sisulises osas käsitletakse lahendusteid püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja esitatud 

probleemide lahendamiseks. Õpilasuurimuse puhul on soovitav liikuda uurimisprobleemide 

üldisemalt käsitlemiselt konkreetselt kogutud andmete analüüsile. On väga oluline, et õpilane 

ei piirduks probleemi käsitlemisel vaid ühe autori seisukohtade refereerimisega, vaid kajastaks 

ka teiste autorite arvamusi ja tulemusi.  

Sisuliselt peab uurimuse põhiosa koosnema kolmest osast: 

1) kirjanduse  ülevaade  –  mida  on valitud teemavaldkonnas eelnevalt uuritud, 

2) metoodika – mida ja kuidas töö autor uuris, 

3) tulemused ja arutelu – autori uurimistulemuste võrdlus eelnevate uurimustega valitud 

valdkonnas.  

Uurimistöö põhiosa minimaalne pikkus on lisadeta 18 lehekülge. 
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Praktilise töö korral jätkatakse põhiosas süvendatult sissejuhatuses kirjutatut: miks praktilist 

tööd tehti, milliseid abivahendeid kasutati, kirjeldatakse töö käiku (sh tööplaani), tuuakse välja 

plussid ja miinused, analüüsitakse tööplaani, üleskerkinud probleeme ja lahendusi ning antakse 

hinnang lõpptulemusele. Vajadusel käsitletakse koostööd erinevate huvigruppide vahel, antakse 

hinnang lõpptulemusele. Mitme autoriga töö puhul tuuakse selgelt välja rühmatöö toimimise 

(juhtimise) põhimõtted ja praktika ning iga autori panus. Esitatakse töö tegemise etapid, 

kasutatud materjalid ja tehnilisi vahendid ning eelarve (kui oli rahalisi väljaminekuid). 

Tööprotsessi kohta esitatakse asjakohast pildi- ja/või videomaterjali, kui see on töö iseloomust 

tulenevalt võimalik ja mõistlik. Videod vms materjal lisatakse tööle CD plaadil. Praktilise töö 

kirjaliku osa minimaalne pikkus on lisadeta 15 lehekülge. Õpilasfirma puhul võib praktilise töö 

kirjalik osa lähtuda Junior Achievement Eesti nõuetest ja põhimõtetest õpilasfirma 

tegevusaruandele. 

 

3.5. Viitamine 

Kõik töö põhiosas kasutatud teiste autorite originaalsed seisukohad, probleemipüstitused, 

tsitaadid, arvandmed, joonised, tabelid jm peavad olema viidatud. Viitamisel tuleb kasutada 

terve töö ulatuses APA viitamissüsteemi. APA viitamissüsteemi on koostanud Ameerika 

Psühholoogide Assotsiatsioon ning see on laialt levinud eelkõige sotsiaalteadustes. Üldtuntud 

seisukohtade esitamine viitamist ei vaja. 

Tsitaadi näide (APA stiilis): 

Tekstisisese ehk nime ja aastaarvuga viitamisel paikneb viide teksti sees ümarsulgudes, kuhu 

kirjutatakse autori perekonnanimi või trükise pealkiri ning ilmumisaasta. 

Joonistades teemal „Ellujäämisretk rabasügavustes“ on kasulik teada, et „rabadele 

eriomased veekogud on laukad ja älved“ (Valk 1988: 172). 

Kui samades sulgudes viidatakse mitmele allikale, järjestatakse need tähestikulises järjekorras 

autori perekonnanime järgi ning eraldatakse üksteisest semikooloniga. 

Ikka ja jälle on keelekasutajaid üles kutsutud eesti keelde uusi omasõnu juurde soetama 

(Aavik 1924; Erelt 2004; Veski 1958). 

 

Tsitaat peab vastama originaalile sõnastuse, ortograafia, kirjavahemärkide ja eristuskirjade 

(sõrendused) osas. Tsiteerimisel võõrkeeltest tuleb tsitaat eesti keeled tõlkida võimalikult 

adekvaatselt ja esitada originaalsõnastus joonealusena. Tsitaat esitada jutumärkides. Viide 

märkida kohe pärast tsitaati lõpetavaid jutumärke, sõltumata sellest, kas see asub lause lõpus või 

keskel. 
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Refereering annab teise autori mõtet edasi vabas vormis, oma sõnadega. Refereeringu puhul 

jutumärke ei kasutata, küll on aga vajalik viitamine allikale või autorile. Kui refereering koosneb 

ühest lausest, siis paikneb viide enne lauset lõpetavat punkti, kui aga tervest lõigust, siis pärast 

punkti. 

 

3.6. Kokkuvõte 

Kokkuvõttes esitatakse vastused sissejuhatuses tõstatatud küsimustele ning näidatakse püstitatud 

ülesannete lahendamisvõimalused ja saadud tulemused (Uurimis- ja praktilise …2013).  

Kokkuvõtte peamiseks eesmärgiks on (Uurimis- ja praktilise … 2013): 

• lühidalt esitada töö põhiosas saadud peamised tulemused, järeldused, hinnangud, 

arvamused, ettepanekud jne; 

• välja tuua töös tehtud järelduste ja ettepanekute kasutamise võimalused ja võimalikud 

arendamise suunad ning edasist lahendamist vajavad probleemid. 

Kokkuvõttes ei püstitata uusi probleeme ega hüpoteese. Kokkuvõttes tuleb võrdset tähelepanu 

pöörata kõikidele töö osadele. Kokkuvõte ei ole eelnevate põhiosa tekstilõikude mehaaniline 

kokkutõstmine. Kokkuvõttes ei viidata kirjandusallikatele ega esitata teistelt autoritelt pärinevaid  

seisukohti ja järeldusi. Küll aga peab kokkuvõttes selgelt välja tulema õpilase isiklik panus 

sissejuhatuses püstitatud eesmärgi ning uurimisküsimuste ja/või -hüpoteeside 

lahendamisse/tõestamisse (Uurimis- ja praktilise … 2013). 

 

3.7. Kasutatud allikad 

Uurimistöö koostamisel saab kasutada mitmesuguseid materjale: ajalooürikud, kirjad, fotod, 

raamatud, ajakirjandus, vaatlusandmed, ankeetküsitluse vastused, suulised mälestused, 

intervjuud jne. Mida rohkem erinevaid materjale töö käigus on läbi töötatud, seda suurema 

väärtuse uurimus omandab. Töö kirjutamisel kasutatud allikad peavad sisalduma töö lõpus 

esitatud kasutatud kirjanduse loetelus. 

Viidatud allikad loetletakse autorite perenimede tähestikulises järjekorras, autori(te) puudumisel 

pealkirja esimese sõna järgi. 

Ühe autori raamat: Autori nimi, initsiaal(id). Aasta. Raamatu pealkiri. Linn: kirjastus.  

Näide: Lõugas, V. 1989. Arheoloogia Eestimaa teedel. Tallinn: Valgus. 

Kahe autori raamat: Autori nimi, initsiaal(id) & Autori nimi, initsiaal(id). Aasta. Raamatu 

pealkiri. Linn: kirjastuse nimi. 
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Näide: Eysenck, H.J. & Eysenck, M.W. 1985. Personality and Individual Differences: A 

Natural Science Approach. New York: Plenum Press. 

Artikkel kogumikust: Autori nimi, initsiaal(id). Aasta. Artikli või peatüki pealkiri. Toimetaja 

eesnime initsiaal(id). Toimetaja perekonnanimi (Toim), raamatu pealkiri. Linn: kirjastuse nimi. 

Näide: Vapra, A. 1988. Vananemine ja eaka inimese tervishoid. H. Jänes (Toim), Tervise 

teejuht I. Tallinn: Valgus. 

Ühe autori artikkel ajakirjast: Autori nimi, initsiaal(id). Aasta. Artikli pealkiri. Ajakirja nimi, 

ajakirja number. Lehekülgede numbrid, millel artikkel asub. 

Näide: Otsing, A. 1994. Pentium tootmises ja turul. Arvutimaailm, 3, 22-24. 

Kahe autori artikkel ajakirjast: Autori nimi, initsiaal(id). & Autori nimi, initsiaal(id). Aasta. 

Artikli pealkiri. Ajakirja nimi, ajakirja number, lehekülgede numbrid, millel artikkel asub. 

Näide: Costa, P.T. & McCrae, R. R. 1992. Four Ways Five Factors are Basic. 

Personality and Individual Differences, 6, 653-665. 

Aadress Interneti koduleheküljelt: Autori nimi, initsiaal(id). Artikli pealkiri. URLaadress. 

Materjali kasutamise kuupäev. 

Näide: Nowakowsky, J. Constructivist Model for Learning. URL=http//www.ncrel. 

org/sdrs/areas/issues/content/cntreas/science/sc5model.htm. (24.02.1998). 

Kui autor puudub, tuleb viidata andmete haldajale. 

Näide: Tervise Arengu Instituut. Energiajookide koostisained. URL= 

http://toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda/toi dusoovitused/magusad-ja-soolased-

naksid/energiajoogid/energiajookide-koostisained (21.09.2015). 

Kui teatav kirjutis, andmestik vms on ilmunud trükisena ning toodud ka Internetis, tuleks 

eelistada paberkandja kasutamist.  

Aruanded, dokumendid jms: Dokumendi nimetus. Aasta. Ettevõtte nimetus, linn. Näide: 

Ametijuhend 2015. Värska  Gümnaasium, Värska. 

Arhiivimaterjalid: Arhiivi nimetus, fondi (lühend f.) number, nimistu (n.) number, toimiku (t.) 

number, lehe (l.) number. 

Näide: Eesti Ajaloo Arhiiv, f.250, n.3, t.15, l.24. 

Intervjuu: Intervjueeritava nimi, initsiaal(id). Intervjueerija nimi. Intervjuu tüüp (üleskirjutis või 

helisalvestis). Intervjueerimise koht, kuupäev. Kui intervjueerinud on autor ise, siis tuleb 

allikmaterjalide loetelus näidata intervjueeritava nimi, intervjuu tüüp (üleskirjutis või 

helisalvestis), intervjueerimise koht, kuupäev. 

Näide: Milk, M. Autori intervjuu. Üleskirjutis. Tartu, 16. 04 2005 

Jalak, L. Kati Kadak. Üleskirjutus. Meie kooli trad itsioonid enne ja nüüd. Värska, 

1.10.2006. 
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Kirjanduse loetelus toodud allikaid ei nummerdata. Allikad reastatakse autorite 

perekonnanimede järgi tähestikulises järjekorras. Sama autori tööd esitatakse nende 

ilmumisaastate järjekorras. Kui autorit ei ole võimalik välja tuua (entsüklopeedial), lähtutakse 

teose pealkirjast. Esmalt loetletakse ladina- ning seejärel kreeka– ja slaavitähestikulised 

materjalid. Intervjuud lisatakse arhiivimaterjalide lühendite järele. 

 

3.8. Pealkirjad 

Töö iseseisvate osade või peatükkide pealkirjad esitatakse suurtähtedega, alapeatükkide ja 

alapunktide pealkirjad väiketähtedega. Kõik peatükid, alapeatükid ja alapunktid nummerdatakse 

hierarhiliselt araabia numbritega, alustades ühest, vastavalt kehtivale peatükile ja alapeatükkidele 

(Joonis 1).  

 

Joonis 1. Pealkirjade kirjutamine  

Pealkirjade vormistamisel peab järgima järgmisi nõudeid:  

1) pealkirjad joondatakse lehe vasakusse serva;  

2) pealkirjad esitatakse paksus kirjas (Bold), kirjasuurusega 12 punkti;  

3) pealkirjade lõppu kirjavahemärke ei lisata, erandiks on mitmest lausest koosnev pealkiri.  

Peatüki pealkirja ning talle järgneva alapunkti pealkirja vahele võib paigutada sissejuhatava 

tekstilõigu, mis ei sisalda teema arendust. Sisukorra, sissejuhatuse, kokkuvõtte ja kasutatud 

allikmaterjalide ette numbrit ei kirjutata. Kõik pealkirjad peavad olema lühikesed, lakoonilised ja 

vastama sisule, pealkirjaks ei sobi küsi- ega hüüdlaused. Sõnade poolitamine pealkirjas ei ole 

soovitatav.  
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3.9. Tabelid, joonised, lisad, valemid ja loetelud 

3.9.1. Loetelud  

Kui loetelu koosneb üksikutest sõnadest või lühikestest fraasidest, on võimalik kirjutada loetelu 

punktid üksteise järele ja eraldada komaga (Joonis 2). Kui kas või üks loetelu punktidest sisaldab 

koma(sid), tuleb eraldusmärgina kasutada semikoolonit. Järjekorda tähistatakse ümarsuluga 

varustatud numbrite või tähtedega.  

 
Joonis 2. Loetelu üksikute sõnadega  

Kui loetelu punktideks on laused, tuleb kirjutada iga lause uuelt realt. Loetelus kasutatakse 

nummerdamist tavaliselt siis, kui on oluline nende järjekord või arv, kui tekstis mõnele neist 

viidatakse või kui loetelu punktid koosnevad mitmest lausest. Numbri või tähe järel on ümarsulg, 

alustatakse väiketähega ja laused eraldatakse üksteisest semikooloniga (Joonis 3).  

 

Joonis 3. Loetelu lausetena  

Tuleb silmas pidada, et erinevalt vormistatud loetelud annavad edasi erinevat sisu, ning jälgida, 

et kirjavahemärgid ei oleks vastuolus eesti keele grammatika reeglitega. Kogu töö ulatuses tuleks 

kasutada ühtset loetelude esitust ning vältida liiga paljude stiilide kasutamist. 

Töö peatükke ja muid osasid ei sobi lõpetada loeteluga. Igasugusele loetelule peab sel juhul 

järgnema hinnang või lähem selgitus. 

3.9.2. Tabelid  

Tabeleid kasutatakse arvulise materjali süstematiseeritud ja kompaktseks esitamiseks. Töö 

põhiosa ei tohi sisaldada suuri, üle üheleheküljelisi tabeleid töötlemata arvmaterjaliga (näiteks 
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eelarve), vaid need pannakse lisasse. Kõik töös esinevad tabelid nummerdatakse araabia 

numbritega läbivalt kogu töö ulatuses (lihtnumeratsioon). Kirjaliku töö ükski peatükk ega muu 

osa ei tohi alata ega lõppeda tabeliga. Iga tabel peab olema viidatud enne tabeli esitamist või 

tehtud eelnevalt lühike sissejuhatus tabelis toodud andmetele. Selleks kasutatakse otsest viitamist 

(alljärgnev Tabel 2 iseloomustab ...); kaudset viitamist ning sel juhul märgitakse lause lõppu 

sulgudesse tabeli number (Tabel 2). 

Tabeli pealkiri joondatakse vasakule, selle ette kirjutatakse sõna “Tabel” (Joonis 4) koos tabeli 

numbriga (paksus kirjas) ning pärast tühikut järgneb tabeli pealkiri tavalises kirjas kirjasuurusega 

12 punkti reavahega 1,5. Pealkirja ja tabeli vahele ei jäeta tühja rida. Tekst ja arvud tabelis 

esitatakse kirjasuurusega 12 punkti, reavahega 1,5 ja tabel paigutatakse lehe keskele. Kõigil 

tabeli veergudel ja ridadel peab olema nimetus, soovitatavalt ka esimesel veerul. Veergude 

pealkirjastamisel tuleb vältida üldisi sõnu nagu näiteks “liik”, “nimetus”.  

 

Tabel 2. Veerg on ülalt alla, rida on vasakult paremale (Allikas: Eesti Statistika … 2016) 

 Mehed Naised Kokku 

Vanus 15-18    

Vanus 16-20    

Vanus 20-25    

Joonis 4. Tabeli loomine  

  
Näiteks ei kasutata väljendit “Ettevõtte nimi”, vaid “Ettevõte”, mitte “Näitaja nimetus”, vaid 

“Näitaja” jne. Üldreeglina veerge ei nummerdata. Samuti ei soovitata ilma erilise vajaduseta 

kasutada veergu “jrk nr”.  

Tabeli koostamisel kasutatud andmete kohta, mida ei ole kogunud autor ise, peab esitama 

vastavad allikad tabeli pealkirja järel (joonis 5) (kirjastiil Times New Roman, suurus 12 punkti, 

reavahe 1,5). Kui tegemist on autori arvutustega, tulebki märkida nagu on esitatud joonisel 5.  
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Joonis 5. Tabelis esitatud andmete allikad  

3.9.3. Joonised  

Joonisteks nimetatakse kõiki töös sisalduvaid illustratsioone, olgu need siis diagrammid, 

graafikud, geograafilised kaardid, joonistused, skeemid või fotod. Igal joonisel peab olema 

allkiri, mis joonisel kujutatut lakooniliselt sõnastab. Joonise allkiri märgitakse joonise alla, 

joondatuna vasakule, mille ette kirjutatakse paksus kirjas sõna “Joonis” koos joonise numbriga 

ning pärast punkti järgneb joonise allkiri tavalises kirjas kirjasuurusega 12 punkti reavahega 1,5  

(Joonis 6). Joonise ja allkirja vahele ei jäeta tühja rida.  

 

Joonis 6. Joonise allkirja märkimine  

Tekst ja arvud joonisel tuleb esitada kirjasuurusega 12 punkti, reavahega 1,5 ja joonis tuleb 

paigutada lehe keskele. 

Joonist kujundades tuleks silmas pidada, et seal olev informatsioon oleks selgesti eristatav ning 

jälgitav, kasutades selleks kohaseid tähistusviise, kuid ei soovitata kasutada taustavärve. Tuleks 

veenduda, et arvutis värviliselt nähtav joonis on must-valges trükivariandis sama 

eristumistasemega. Kõik töödes esitatud tabelid ja joonised peaksid võimaluse korral vastama 

vormistusnõuetele. 
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Igale joonisele tuleb töö tekstis viidata enne joonist, pärast joonist võib esitada pikema 

kommentaari. Jooniste ja tabelite allikatele viitamine  toimub vastavalt viitamise üldnõuetele. 

3.9.4. Lisad 

Tihti tekib uurimistöö käigus sellist materjali ( näiteks fotod, tabelid, küsitlusankeet, jne), millel 

on küll suur väärtus ja mida töö eesmärkide saavutamiseks on vaja läinud, kuid mis ise töö 

sisuga otseselt seotud pole. See materjal paigutatakse lisana töö lõppu, kasutatud materjali 

loetelu taha. Pealkiri kirjutatakse kasutades kirjastiili Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 

paksus kirjas. Pealkiri joondatakse vasakule.  

Näide: Lisa 4. Eakate inimeste harrastused 

 

3.9.5. Valemid 

Valemid eraldatakse muust tekstist kirjavahemärkidega, mis vastavad üldistele eesti keele 

reeglitele. Kõik märgid, arvud ja tähed tuleb paigutada valemis korrektselt ning kooskõlas 

valemi sisuga. Valemite vormistamiseks tuleb kasutada valemiredaktorit. Kogu töö ulatuses 

tuleb silmas pidada valemite ühtset kirjastiili. Valemid kirjutatakse kaldkirjas kirja suurusega 12 

punkti. 

3.10. Resümee 

Resümee on õpilasuurimuse ja praktilise töö lühikokkuvõte, mis on mõeldud eelkõige lugejale, 

kes ei valda keelt, milles töö on koostatud. Resümees tuleb välja tuua töö eesmärgid, 

uurimisküsimus ja/või hüpotees, nendeni jõudmise metoodika, töö ülesehituse tutvustus ja tehtud 

ettepanekud. Resümee algab uuelt lehelt pärast kasutatud kirjanduse loetelu ning seda peatükina 

ei nummerdata. Lisast 4 leiab näidise, kuidas võõrkeelset resümeed kirjutada. 

 

3.11. Töö kirjutamise stiil ja keel 

Töö keeleks on eesti keel.  

Töö keel on teaduslik ja selleks tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

• Sõnastus peab olema selge, täpne ja korrektne. 

• Kasutatakse üldtunnustatud ja väljakujunenud sõnu. 

• Kasutatakse enamasti umbisikulist tegumoodi (töös käsitletakse, analüüsitakse, uuritakse 

või on käsitletud, analüüsitud vms). 

• Võõrsõnadega ei liialdata. 
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• Välditakse sõnakordusi ja kasutatakse teemakohast sõnavara. 

• Kirjutatakse nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vaja. 

• Ei kasutata oleviku ja mineviku vorme läbisegi. 

• Välditakse slängi ning ajakirjanduslike ja poeetiliste (üliemotsionaalsete) fraaside 

kasutamist. Näited:   „...   vee karedus kasvas antud katse tulemusena tohutu suure 

kiirusega...“,  „... hinnad  tõusid maru vähe...“,  „...  antud uurimuse  tegemine  oli päris 

cool...“. 

Valitud stiil ja keelekasutus peab olema ühtne kogu töö ulatuses. Lühendite kasutamisel tuleb 

need enne defineerida täieliku kirjapildi kaudu (näiteks: sisemajanduse koguprodukt (SKP), 

Maailmapank  (WB  – World Bank)).  Erandi  moodustavad  vaid üldlevinud  lühendid,  mille 

täisnime ei ole üldiselt tavaks kasutada (näiteks, USA, ÜRO). Kõikidest kasutusele võetud 

lühenditest tuleb kogu töö ulatuses kinni pidada. 

Kirjavigade vältimiseks peab töö autor ise oma teksti korduvalt ja hoolikalt kontrollima. 

Soovitav on kasutada ka võõra lugeja abi, sest kõiki oma  vigu  autor  tavaliselt  ei märka. 

Võõrsõnade ja vähekasutatavate mõistete tähendust ja õigekirja on võimalik kontrollida 

“Võõrsõnade leksikoni” ja/või “Eesti keele seletava sõnaraamatu” abil. Internetis leiab 

“Õigekeelsuse sõnaraamatu” aadressil http://www.eki.ee/dict/qs/ ja “Eesti keele seletava 

sõnaraamatu” leheküljel http://www.eki.ee/dict/ekss/. 



20 

4. ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMINE JA E SITAMINE 

KAITSMISELE 

 

Juhendaja nõusolekul kaitsmisele lubatud uurimistöö tuleb komisjonile esitada vähemalt 3 päeva 

enne kaitsmispäeva ka elektroonilisel kujul.  

Avalik töö kaitsmine toimub direktori poolt kinnitatud plaani alusel suulise ettekandena, mida on 

soovitav illustreerida näitliku abimaterjaliga (stendiettekanne, multimeedia, audiovisuaalsed jm 

vahendid). Ettekandeks on aega 5-7 minutit. Ettekandes ei ole soovitatav kulutada aega 

üldtuntud seisukohtade esitamisele. Õpilane peab suutma lühidalt selgitada töö eesmärki, 

põhjendama uurimisobjekti valikut, välja tooma tulemused, üldistused, järeldused. 

 

Töö kaitsmine algab esitlemise ja pöördumisega komisjoni ja kuulajate poole, millele järgneb: 

• töö sisuline tutvustus; 

• diskussioon (küsimused komisjoni liikmetelt ja kuulajatelt, autori vastused); 

• juhendaja arvamus; 

• autori lõppsõna. 

 

Kaitsmistulemus selgub eksami lõpuks. Selle võib tühistada, kui selgub, et 

• kaitsmisel on rikutud kehtivaid eeskirju või juhendeid; 

• kaitstud uurimistöö on plagiaat või töös esitatud andmed osutuvad võltsituks. 

Õpilasel on õigus kolme päeva jooksul vaidlustada kaitsmisprotseduuriga seotud küsimused, 

esitades direktorile kirjaliku apellatsioonikaebuse. 
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LISAD 

Lisa 1. Kokkuleppeleht 

Kokkulepe uurimistöö teostamiseks 

Õpilane   _______________________ 

Klass   _______________________ 

Juhendav õpetaja _______________________ 

Kaasjuhendaja  _______________________   

Õppeaine  _______________________ 

 

Uurimistöö esialgne teema ______________________________________________ 

 

Põhiprobleemi lühikirjeldus 

* Mida soovitakse uurida? 

* Uurimistöö eesmärgid ? 

* Milline on loodetav tulemus? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

Meetodi lühitutvustus 

* Milliseid uurimisvõtteid kasutatakse? 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

Ajakava 

Tähtaeg Tegevus 
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Lisa 4. Resümee näidis 
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Värska Gymnasium 

Mari Maasikas 

Supervisor: Juhan Juurikas 
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2016 

Summary should include:  

1. the aim of the research;  

2. short description of methods;  

3. main results of the research;  

4. conclusions. 

 


