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1 UURIMISTÖÖ KORRALDUS
1.1 Uurimistöö eesmärgid
Uurimistöö toetab õppija
-

loovust ja loomingulisust uurimisteema valikul, uurimisküsimuse püstitamisel ja
käsitlemisel;

-

iseseisva töö ja koostöö oskust;

-

uurimismeetodi rakendamise ning uurimistulemuse analüüsi suutlikkust;

-

kriitilise analüüsi, sünteesi ja allikaanalüüsi oskust;

-

kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust.

Uurimistöö saab pakkuda õpilasele positiivse õpikogemuse.
Uurimistöö koostamine on gümnaasiumiõpingute kohustuslik osa ning gümnaasiumi
lõpetamise eeltingimus.
Uurimistöö on õppeprotsess, mis koosneb järgmistest etappidest:
1. uurimistöö aluste kursuse läbimine;
2. uurimistöö teema valimine, juhendaja leidmine ning oma uurimistöö teema ja juhendaja
kinnitamine kooli infosüsteemis;
3. uurimisküsimus(t)e püstitamine ja meetodi(te) valik;
4. uurimistöö koostamine: uurimine valitud meetodi abil erinevaid teabeallikaid kasutades,
analüüs, järelduste tegemine ning tulemuste koondamine;
5. uurimistöö kaitsmine.

1.2 Uurimistöö koostamine ja esitamine
Uurimistöö koostamise protsess kestab pikema perioodi vältel, sõltudes täpsemalt töö
formaadist ja töö spetsiifikast.
Uurimistöö on soovituslik kavandada grupitööna ehk grupiuurimusena. Uurimisgrupp tegutseb
ühise juhendajaga.
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Valminud uurimistöö tuleb esitada 1 kuu enne kaitsmist töö juhendajale ning 2 nädalat enne
kaitsmist kaitsmiskomisjonile. Uurimistöö esitatakse elektrooniliselt. Juhendaja võib läbi viia
proovikaitsmisi.

1.3 Uurimistöö juhendamine ja retsenseerimine
Uurimistöö juhendaja võib olla väljastpoolt kooli. Väljastpoolt kooli juhendamisel tuleb kinni
pidada Viljandi Gümnaasiumi uurimistöö juhendist ning uurimistöö publitseerimine või
levitamine tuleb kooskõlastada kooliga.
Kui uurimistöö valmib teaduskonkursi või teadusprojekti raames, võib lähtuda vastavatest
konkursi või projekti juhenditest ja nõuetest.
Uurimistöö juhendamine toimub uurimistöö seminaridena. Õppetöö ajakavas on uurimistöö
seminarideks kavandatud iganädalane aeg tunniplaanis. Täpne ajakava juhendamiseks lepitakse
kokku uurimistöö koostajate ja juhendaja vahel. Uurimistöö seminarile võib juhendaja otsusel
kutsuda vastava valdkonna spetsialiste või rakendada külalisretsensenti.
Uurimistöö autorid on juhendajaga suhtlemisel aktiivsed ja pühendavad järjepidevalt aega
iseseisvaks tööks.
Uurimistööd retsenseerib kaitsmiskomisjon. Komisjon võib saata uurimistööde autoritele
kaitsmise eel kirjalikult küsimusi, mis aitavad valmistuda uurimistöö kaitsmiseks.
Retsenseerimise vormiks on diskussioon uurimistöö kaitsmisel ja küsimustele vastamine.

1.4 Uurimistöö kaitsmine
Uurimistööde kaitsmine toimub kooli direktori käskkirjaga kinnitatud kaitsmiskomisjoni ees.
Kaitsmiskomisjoni võib kaasata liikmeid väljastpoolt kooli.
Uurimistöö kaitsmised toimuvad kaks korda õppeaastas: jaanuari ja märtsi kuu teisel poolel.
Täpne kaitsmiste kuupäev kinnitatakse igal õppeaastal kooli aastaplaanis.
Uurimistöö tuleb õpilasel kaitsta soovituslikult II õppeaasta jooksul.
Uurimistöö kaitsmise protseduur koosneb järgmistest osadest:
1. kaitsmiskomisjoni esimehe sissejuhatus ning komisjoni liikmete tutvustus;
2. uurimistöö autorite kaitsmiskõne;
3. uurimistöö juhendaja hinnang kaitstavale tööle;
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4. retsenseerimisarutelu ja küsimustele vastamine.
Kaitsmiskõne koostamise juhend on toodud uurimistöö juhendi vormistamise peatükis.
1.5

Uurimistöö hindamine

Uurimistöö hindamise aluseks on hindamismudelid. Hindamismudelid on toodud uurimistöö
juhendi hindamise peatükis.
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2 UURIMISTÖÖ FORMAADID
Uurimistöö formaatide võrdlev tabel
Tabeli tumedamad lahtrid tähistavad töö põhiosa.

Formaadi
selgitus

Näited
võimalikest
teemadest

Klassikaline uurimistöö

Praktiline uurimistöö

Õpimapp

Õppevahend

Õpilasfirma

Ankeetküsitluse, vaatlus- või
mõõtmis andmete, intervjuude,
kirjalike allikate, kirjandusvõi kunstiteoste analüüsi
põhjal koostatud uurimus.

Etenduse lavastamise,
loomingulises tegevuses osalemise;
kontserdikava ettevalmistamise ja
selle esitamise; kirjandus- või
kunstiteose, filmi, heliplaadi vm
loomise; koolimeedia kaastööde;
võistluse, konkursi, kontserdi,
näituse, õppekäigu vm
korraldamise (ettevalmistamise ja
läbiviimise) uurimine ning selle
protsessi analüüsimine kirjalikus
vormis.

Õpilase enesearengu uurimine
kas ühes või mitmes valdkonnas,
erinevate õppematerjalide
kogumise ja analüüsimise kaudu.
Uurida ja analüüsida võib ka
väljaspool kooli läbitud
õppetegevusi.

Eksami/olümpiaadi
kordamisülesannete kogumiku
koostamine; veebipõhise
õppekeskkonna loomine;
õppevahendite valmistamine
(õppevideod,
muusikainstrumendid,
geomeetriliste kujundite
mudelite komplekt, näitlikud
tabelid jm) ning selle protsessi
uurimine ja analüüsimine
kirjalikus vormis.

Õpilasfirma asutamise ja
tegevuse protsessi
uurimine ja analüüs, mida
teostatakse vastavalt
Junior Achievment
õpilasfirma juhendile.

“Moekollektsiooni “Siga ja Kägu”
valmimine”.
“Ööorineteerumine. Sündmuse
korraldamine ja protsessi analüüs.”

“Areng soome keele
valikkursuse läbimise jooksul”
“Matemaatikaolümpiaadidel
osalemise arengu analüüs.”

“Õppefilm tõkkejooksu tehnika
arendamiseks ja selle valmimise
protsessi analüüs.”

“Õpilasfirma CocoSkin
asutamine ja tegevus.”

“Kunstinäituse valmimine ja selle
kureerimise protsessi analüüs.”

“Minu areng sõudjana kahe aasta
vältel”

Formaat sobib kõikide
uurimisküsimuste uurimiseks.

Link juhendile.

“Ajalooteemalise lauamängu
valmise protsess ja
piloteerimine.”
“Matemaatika töölehtede
kogumik riigieksamiks
valmistujale”.
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Sissejuhatus

Klassikaline uurimistöö

Praktiline uurimistöö

Õpimapp

Õppevahend

Õpilasfirma

Uurimisteema tutvustamine,
teema valiku põhjendus ja
teema aktuaalsus;

Teema tutvustamine, teema valiku
põhjendus ja teema aktuaalsus;

Uurimisteema tutvustamine,
teema valiku põhjendus ja teema
aktuaalsus;

Uurimisteema tutvustamine,
teema valiku põhjendus ja teema
aktuaalsus;

Vastavalt juhendile

Uurimisprobleemi esitamine,
püstitatavad eesmärgid ja
uurimisküsimused või
hüpoteesid; Uurimismeetodi
lühitutvustus;

Uurimisprobleemi esitamine,
püstitatavad eesmärgid ja
uurimisküsimused või
hüpoteesid; Uurimismeetodi
lühitutvustus;

Õpimapi ja töö ülesehituse
lühitutvustus. Grupitöö puhul
tuuakse välja iga liikme panus.

Töö ülesehituse lühitutvustus.
Grupitöö puhul tuuakse välja iga
liikme panus.

Uurimisprobleemi esitamine,
püstitatavad eesmärgid ja
uurimisküsimused või
hüpoteesid;
Uurimismeetodi lühitutvustus;
Kasutatud materjalide
ülevaatlik tutvustamine;
Maht: 1 lk

Uurimisprobleemi esitamine,
püstitatavad eesmärgid ja
uurimisküsimused või hüpoteesid;
Uurimismeetodi lühitutvustus;
Töö ülesehituse lühitutvustus.
Grupitöö puhul tuuakse välja iga
liikme panus.

Töö ülesehituse lühitutvustus.
Grupitöö puhul tuuakse välja
iga liikme panus.

Teoreetiline
taust

Lühiülevaade varasematest
uuringutest ja olulistest
seisukohtadest antud
valdkonnas. Selgitatakse
teema mõistmiseks vajalikke
teooriaid, mõisteid ja
termineid.

Lühiülevaade varasematest
sarnastest töödest ja/või
tutvustatakse teose või projekti
kontseptsiooni või idee kujunemist.
Selgitatakse teema mõistmiseks
vajalikke teooriaid, mõisteid ja
termineid.

Tutvustatakse enesearenguks
valitud valdkonda ning õpimapi
ülesehituse kujunemist ja selle
seost arengu analüüsimisega.
Selgitatakse teema mõistmiseks
vajalikke teooriaid, mõisteid ja
termineid.

Lühiülevaade varasematest
sarnastest õppevahenditest,
tutvustatakse õppevahendi
kontseptsiooni ja idee
kujunemist. Selgitatakse teema
mõistmiseks vajalikke teooriaid,
mõisteid ja termineid.

Vastavalt juhendile

Metoodika ja
tulemused

Meetodi valiku põhjendus ja
sisuline selgitus, meetodi
rakendamise
(uurimisprotsessi) kirjeldus.

Loomingulise või praktilise töö
valmimise protsessi uurimise
meetodi selgitamine. Töö protsessi
etappide kirjeldamine,
põhjendamine ja analüüs.

Oma arengu uurimiseks
kasutatud meetodi selgitus.
Õpimapi ülesehituse põhimõtte
selgitus. Õpimapi koostamise
protsessi kirjeldamine ja analüüs.

Õppevahendi koostamise ja
kasutamise meetodi tutvustus.
Õppevahendi koostamise
protsessi etappide kirjeldus ja
analüüs. Juhul, kui
õppevahendile on küsitud
tagasisidet, kirjeldada tagasiside
küsitluse meetodit

Vastavalt juhendile

Tulemuste esitlemine ja
analüüs.

Kogutud materjali esitlemine.
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Klassikaline uurimistöö

Praktiline uurimistöö

Õpimapp

Tulemuste esitlemine (võib olla
lisatud tööle pildina, videona,
salvestusena jne).

Arutelu ja
järeldused

Kokkuvõte

Maht: 1 lk

Õppevahend

Õpilasfirma

Õppevahendi või selle kirjelduse
esitlemine. Juhul, kui
õppevahendile on küsitud
tagasisidet, tutvustada küsitluse
tulemusi.

Arutletakse tulemuste
usaldusväärsuse ja
võimalike vigade üle ning
tehakse järeldused.
Võrreldakse võimalusel
teiste autorite analoogsete
uurimuste tulemustega,
analüüsitakse erinevusi ja
uudsuse asjaolusid.

Antakse hinnang tulemustele,
arutletakse võimalike puuduste ja
nende põhjuste üle ning tehakse
järeldused. Võrreldakse vajadusel
teiste analoogsete töödega,
analüüsitakse erinevusi ja uudsuse
asjaolusid.

Arutletakse oma arengu
tulemuste üle, tehakse
tähelepanekuid terve
arenguprotsessi kohta (mis oli
raskem ja mis lihtsam ning miks,
millele kulus rohkem, millele
vähem aega, mis oli tõhus ja mis
mitte ja miks vmt). Tehakse
järeldused arengu kohta.

Põhiosa maht kokku: 10-15
lk

Põhiosa maht kokku: 4*

Põhiosa peab lisaks kogutud
materjalidele sisaldama
vähemalt 4 lehekülge
analüüsivat teksti.

Tuuakse üldistatud kujul
välja uurimistöö olulisemad
tulemused, järeldused.
Õpilane analüüsib oma
arengut uurimisprotsessi
jooksul - mida õppisin?

Tuuakse üldistatud kujul välja
uurimistöö olulisemad tulemused,
järeldused. Õpilane analüüsib oma
arengut uurimisprotsessi jooksul mida õppisin?

Tuuakse üldistatud kujul välja
uurimistöö olulisemad
tulemused, järeldused. Õpilane
analüüsib oma arengut
uurimisprotsessi jooksul - mida
õppisin?

Antakse hinnang tulemustele,
arutletakse võimalike puuduste
üle ning tehakse järeldused.
Võrreldakse võimalusel teiste
analoogsete töödega,
analüüsitakse erinevusi ja
uudsuse asjaolusid.

Vastavalt juhendile

Põhiosa peab lisaks
õppevahendile või selle
kirjeldusele sisaldama
vähemalt 4 lehekülge
analüüsivat teksti.

Tuuakse üldistatud kujul välja
uurimistöö olulisemad
tulemused, järeldused. Õpilane
analüüsib oma arengut
uurimisprotsessi jooksul - mida
õppisin?

Tuuakse üldistatud kujul
välja uurimistöö
olulisemad tulemused,
järeldused. Õpilane
analüüsib oma arengut
uurimisprotsessi jooksul
- mida õppisin?

* Grupitööde puhul tuleb põhiosa mahtu proportsionaalselt suurendada, kuid see ei tohiks ületada 20 lk piiri. Joonised (sh fotod) ei lähe põhiosa
mahu arvestusse.
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3 UURIMISTÖÖ HINDAMISMUDELID
Uurimistöö hinne kujuneb hindamismudelite alusel kaitsmise järel.
Hindamismudelid on järgmised: juhendaja hindamismudel, sisu hindamismudel ning vormistuse
ja kaitsmise hindamismudel.
Uurimistöö juhendaja hindamismudeli täitab uurimistöö juhendaja ning esitab selle
kaitsmiskomisjonile hiljemalt kaitsmise ajal. Sisu, vormistamise ja kaitsmise hindamismudeli
täidab kaitsmiskomisjon.
Kaitsmiskomisjon võib kaasata hindamise arutellu juhendaja. Kaitsmiskomisjon annab vajadusel
uurimistöö hindamise kohta tagasisidet kaitsmisele järgneva töönädala jooksul.
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Juhendaja hindamismudel
Uurimisprotsessi komponentide punktid skaalal 5-1, kus 5 punkti kriteerium on kirjeldatud
vasakpoolses tulbas ja 1 punkti kriteerium on kirjeldatud parempoolses tulbas.
Protsessi
komponent
Õpilane oskab
Tähtaegadest kinni planeerida aega ja peab
kokkulepitud
pidamine
tähtaegadest kinni
Pakub initsiatiivikalt
Õpilase initsiatiiv
omapoolseid
uurimisküsimuse
ettepanekuid
seadmisel ja
uurimisküsimuse
uurimistöö
seadmisel ja uurimistöö
täiendamisel
täiendamisel
Õpilase aktiivsus ja Õpilane on materjali
otsimisel või praktilise
areng materjali
töö ettevalmistamisel
otsimisel /
aktiivne ja/või on tema
praktilise
võimed selles osas
uurimuse
ettevalmistamisel märgatavalt paranenud
Õpilane on materjali
Õpilase aktiivsus ja läbitöötamisel või
praktilise töö läbi
areng materjali
viimisel aktiivne ja/või
läbitöötamisel /
praktilise töö läbi on tema võimed selles
osas märgatavalt
viimisel
paranenud
Õpilane on aktiivne
oma töö analüüsis ja
Õpilase aktiivsus ja korrektse vormistuse
areng analüüsis ja tegemises ja/või on
tema võimed
vormistamises
selles osas märgatavalt
paranenud
Õpilase kontakt
juhendajaga on kogu
Koostöö
töö vältel olnud aktiivne
juhendajaga
ja regulaarne

5
4
3
2
1
punkti punkti punkti punkti punkt
Õpilane ei ole enamasti
kokkulepetest kinni
pidanud.
Õpilase initsiatiiv
uurimisküsimuse
seadmisel ja uurimistöö
täiendamisel praktiliselt
puudub.
Õpilane pole enamasti
võimeline iseseisvalt
materjali otsima ja /või
tema võimete paranemist
selles osas pole märgata.
Õpilane pole enamasti
võimeline iseseisvalt
materjali läbi töötama
või praktilist tööd läbi
viima ja
/või tema võimete
paranemist selles osas
pole märgata.
Õpilane on oma töö
analüüsis ja korrektse
vormistuse tegemises
passiivne ja/või tema
võimete paranemist
selles osa pole märgata.
Õpilase kontakt
juhendajaga peaaegu
puudub.
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Sisu hindamismudel
Uurimistöö sisu komponentide punktid skaalal 5-1, kus 5 punkti kriteerium on kirjeldatud
vasakpoolses tulbas ja 1 punkti kriteerium on kirjeldatud parempoolses tulbas.
Sisu komponendid
Töö sisu vastab teemale
- uuritud on seda, mis
Teemavalik,
on eesmärgiks seatud.
pealkiri ja
Uurimistöö eesmärk on
küsimuse püstitus
realistlik. Teema on
aktuaalne.
Töö teostamiseks on
valitud sobivad
meetodid, neid on
Meetodid
kirjeldatud ja hästi
rakendatud.
Uurimistöö põhiosa
(andmete kogumine ja
või praktiline töö) on
Uurimus /
hästi läbi viidud ja
praktiline osa
piisavalt seostatud
teoreetilise osaga.
Analüüs on põhjalik,
Analüüs ja arutelu arutelu selge, täpne ja
süsteemne.
Uurimistöös on
Allikate
kasutatud mitmekesiseid
kasutamine
ja asjakohaseid allikaid.
Välja on toodud
uurimistöö olulisemad
tulemused. Õpilane
Töö kokkuvõte
mõistab tehtud töö
tulemust ja näha enda
arengut selle tegemisel.
Klassikalise
uurimuse või
Töös on kõik vajalikud
praktilise loovtöö
osad. Töö jätab
kirjaliku osa
tervikliku mulje.
ülesehitus ja
terviklikkus

5
punkti

4
punkti

3
2
punkti punkti

1
punkt
Töö pealkiri ja sisu on
omavahel nõrgalt
seotud. Uuritakse
muud, kui seda, mis on
uurimisküsimusena
sõnastatud.
Meetodite valikult ja
rakendamisel esineb
suuri puudujääke.
Uurimuse põhiosa
(andmete kogumine
ja/või praktiline töö) on
läbi viidud puudulikult,
puudub seos teoreetilise
osaga.
Analüüs ja arutelu on
puudulikud.
Allikaid pole kasutatud
või on puudu olulisi
allikaid.
Kokkuvõte on
pealiskaudne ja
puuduvad isiklikud
seosed.

Esineb palju puudusi.
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Vormistamise ja kaitsmise hindamismudel
Vormistuse komponentide punktid skaalal 5-1, kus 5 punkti kriteerium on kirjeldatud
vasakpoolses tulbas ja 1 punkti kriteerium on kirjeldatud parempoolses tulbas
Vormistuse komponendid

5
punkti

Tähesuurus 12 pt,
reavahe 1,5;
rööpjoondus, leheküljed
nummerdatud, korrektne
sisukord ja tiitelleht
Kõik tabelid,
diagrammid, joonised,
fotod, lisad jne on
Tabelid, joonised, pealkirjastatud,
nummerdatud
lisad jne
ja
viidatud
teksti
põhiosas
(nt vt lisa1 jne)
Kõik töös esitatavad
seisukohad ja andmed,
mis pärinevad kasutatud
Viitamine ja
materjalidest on
kasutatud
korrektselt viidatud.
kirjandus
Kõik kasutatud allikad
on olemas kasutatud
materjalide loetelus
Sobiv ja loogiline
Eneseväljendus ja lausestus. Korrektne
õigekiri. Puudub slängi
õigekiri
ja võõrkeelete mõju.
Kaitsmise komponendid
5
punkti
Välja on toodud tööd
puudtav
Kõne
olulisem info. Kõne on
selge ja korrektne
Kasutatud kohaseid ja
korrektseid
Illustreerivad
illustreerivaid materjale
materjalid
(esitlus jääb mõistliku
aja piiridesse)
Õpilane vastab
Küsimustele
kompetentselt
vastamine
küsimustele

4
3
2
punkti punkti punkti

1
punkt

Üldvormistus,
tiitelleht ja
sisukord

Esineb palju
vormistusvigu

Puuduvad vähemalt kaks
nimetatud tingimustest

Puudub viitamine või
kasutatud materjalide
loetelu.

Esineb palju õigekirja või
keelelise eneseväljenduse
vigu.
4
3
2
punkti punkti punkti

1
punkt
Kõne pole ette
valmistatud ega anna
tööst ülevaadet.
Illustreerivaid
materjale pole
kasutatud (esitlus
venib ja on
laialivalguv)
Õpilane ei oska
küsimustele valdavalt
vastata.
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4 UURIMISTÖÖ VORMISTAMINE
4.1 Uurimistöö osad
Uurimistöö koosneb järgmistest osadest:
-

tiitelleht;

-

sisukord;

-

kasutatud lühendite, mõistete loetelu (vajadusel;

-

sissejuhatus;

-

põhiosa;

-

kokkuvõte;

-

võõrkeelne kokkuvõte (resümee);

-

kasutatud materjalid;

-

lisad (vajadusel).

Uurimistöö osade soovitatav maht sõltub uurimistöö formaadist. Formaatide võrdlev tabel on
toodud uurimistöö juhendi IV osas.
Tiitellehe, sisukorra, tabelite, jooniste, loetelude, valemite ja kasutatud materjalide loetelu
vormistamise näidis on toodud juhendi käesolevas osas, vormistamise üldnõuete all.
Sissejuhatus on uurimistöö osa, millel on järgmised ülesanded:
-

teema valiku argumenteeritud põhjendamine (aktuaalsus / tähtsus / uudsus);

-

uurimisprobleemi esitamine ja põhjendamine;

-

töö eesmärgi, uurimisküsimuste või hüpoteeside väljatoomine;

-

grupitöö puhul tuuakse välja iga liikme panus;

-

töö ülesehituse selgitamine.

Sissejuhatus ei täida peatüki ülesandeid ning seda ei nummerdata. Sissejuhatuse soovitatavaks
pikkuseks on üks lehekülg.

Töö põhiosas käsitletakse lahendusteid püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja esitatud
probleemide lahendamiseks, esitatakse lahendused, tulemused ja järeldused. Töö põhiosa
13
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liigendatakse peatükkideks ja alapeatükkideks, mis peavad olema sisuliselt ja loogiliselt
üksteisega seotud ning moodustama teemale vastava terviku. Uurimistöös ei toetuta ainult
refereeringutele või tsitaatidele, tulemuste esitamisel on tähtis osa autoripoolsel tekstil.
Arutlustes peavad selguma töö autori arvamused ja seisukohad uurimistulemuste kohta.
Töö põhiosa iseloom, maht ja ülesehitus sõltuvad uurimistöö formaadist. Formaatide iseärasusi
on täpsustatud uurimistöö formaatide võrdlevas tabelis (vt lisa1).

Kokkuvõttes esitatakse vastused sissejuhatuses püstitatud küsimustele. Kokkuvõttes tuuakse
lühidalt välja uurimistöö kesksed teemad, lähtudes uurimisprobleemist, eesmärgist ja
uurimisküsimustest või hüpoteesidest. Kokkuvõttes osutatakse piirangutele või vigadele, mis
tekkisid uurimistöö koostamisel.
Kokkuvõttes ei püstitata uusi probleeme ja ei tõsteta töö eelnevate osade tekstilõike
mehhaaniliselt kokku, samuti ei sisalda kokkuvõte viiteid tekstile ega kirjandusele. Kokkuvõtet
ei nummerdata ning selle soovitatavaks pikkuseks on üks lehekülg. Heaks tooniks on kõigi töö
valmimisele kaasa aidanud isikute ja firmade tänamine.

4.2 Uurimistöö stiil ja keel
Uurimistöö keeleks on reeglina eesti keel. Rahvusvahelise keelediplomi õppe korral (DSD, Certi
Lingua) või vastava kokkuleppe alusel töö autori ja juhendaja vahel võib töö keeleks olla ka mõni
teine keel, eeldusel, et nii töö koostaja kui juhendaja seda keelt valdavad. Võõrkeeles kirjutatud
tööle lisatakse eestikeelne kokkuvõte.
Töö keel on teaduslik ja selle tagamisel peetakse silmas järgmisi nõudeid:
-

sõnastus peab olema korrektne ja loogiline ning vastama kasutatava keele ortograafiale;

-

töös kasutatakse üldtunnustatud terminoloogiat ja lühendeid;

-

väljenduslaad peab olema lihtne, tuleb hoiduda paljusõnalisusest;

-

välditakse võõrsõnadega liialdamist ja tõlkevääratusi;

-

hoidutakse emotsionaalsetest väljenditest.

Valitud vorm peab olema ühtne kogu töö ulatuses. Uurimistöös on soovituslik eelistada
umbisikulist tegumoodi (töös käsitletakse, vaadeldakse, analüüsitakse jne) või kindlat kõneviisi
(töö käsitleb, autor vaatleb, analüüsib jne). Töö kirjutamisel välditakse nii kõne- kui
konspektistiili. Kõnestiilile on omane näiteks liialdamine mina-vormi kasutamisega.
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4.3 Tsiteerimine ja refereerimine
Kõik teistele autoritele kuuluvad seisukohad ja andmed tuleb töös esitada kas täpselt viidatud
tsitaatidena või refereeringutena. Viidata tuleb allikatele, mida on teksti koostamisel kasutatud.
Viide peab olema täpne ja selge. Viitamissüsteeme on erinevaid, Viljandi Gümnaasiumi
uurimistöödes kasutatakse APA süsteemi (selle on koostanud Ameerika Psühholoogide
Assotsiatsioon).

Tsitaat on sõna-sõnaline väljavõte suulisest või kirjalikust kõnest, mis esitatakse koos viitega
autorile või allikale. Tsitaat pannakse jutumärkidesse, vajadusel välja jäetud lauseosad või sõnad
asendatakse punktiiriga. Viide märgitakse kohe pärast lause lõpu jutumärke.

Refereering on vabas vormis teise autori seisukohtade edasi andmine oma sõnadega
(ümbersõnastatult). Refereeringut muust tekstist ei eraldata (jutumärke ei kasutata), kuid
kindlasti osutatakse autori nimele ja allika ilmumise aastale. Refereering sõnastatakse nii, et
oleks arusaadav, millised on refereeritava autori ideed ja kus algavad refereerija tõlgendused ning
kommentaarid.

Plagiaadiks loetakse teiste autorite mõtete, ideede, andmete, visuaalsete materjalide jne esitamist
enda omadena. Ka teiste töödele või materjalidele viitamata jätmine on plagiaat ning see on
keelatud! Plagiaadina käsitletakse ka muutmata sõnastuses kopeeritud ja tsitaadina
vormistamata teksti ka juhul, kui viited on olemas (paari sõna asendamine seejuures ei ole piisav,
refereeringu puhul peaks algse teksti sisu olema edasi antud täielikult oma sõnadega).

4.4 Viitamine
Viide koosneb kahest osast:
⎽ Tekstisisene viide või joonealune viide.
⎽ Viitekirje kasutatud materjalide loetelus (vt Kasutatud materjalide koostamine).
NB! Ühe lause kohta käiv viide pannakse enne lõpetavat punkti, pikema teksti kohta käiv viide
pannakse pärast viimast lauset lõpetavat punkti ehk siis lõigu lõppu. Viide peab olema iga lõigu
lõpus ka siis, kui mitu järjestikust lõiku on võetud samast allikast.
15
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Kõikidele kasutatud teiste autori materjalidele tuleb viidata. Töös kasutatakse läbivalt ühte
viidete vormistusviisi, kas tekstisisest või joonealust viitamist.
Tekstisiseses viitamises tuuakse ümarsulgudes välja autori nimi või selle puudumisel trükise
(veebimaterjali) pealkiri, ilmumisaasta (veebimaterjali puhul ilmumisaasta puudumisel
kasutamise kuupäev). Kui tekstis, millele viidatakse, on autori nimi, siis viites pole seda vaja
korrata. Vastavalt vajadusele võib lehekülje numbriga viidata (näiteks kui kasutatakse kogu töö
jooksul ühte kirjandusteost).
Tekstisisese viitamise näited
Tsitaadi näide (APA stiilis):
Joonistades teemal „Ellujäämisretk rabasügavustes“ on kasulik teada, et „rabadele eriomased
veekogud on laukad ja älved“ (Valk, 1988, lk 172)
Refereeringu näide 1 (APA stiilis), kus viitamine käib ühe lause kohta:
⎽ Hinne on õiglane siis, kui ta võtab arvesse õpilase pingutusi hinde saamiseks (Vernik,
1995).
Refereeringu näide 2 (APA stiilis), kus viitamine käib lõigu kohta:
⎽ Paljud rahvusvahelised uurimused näitavad, et vanemad sageli ei taju laste probleeme ega
tundeid. Näiteks selgub Eesti ja Soome ühisuurimustest, et vanemad ei tunneta kuigi hästi
põhjusi, mis tekitavad väikelastel mitteturvalisusetunnet. (Krull, 2000)
Refereeringu näide 3 (APA stiilis), veebimaterjali kohta, kus puudub autor, aga on teada artikli
ilmumise aeg:
⎽ Lapsevanemad on väga erilised ja olulised lapse arengut toetava meeskonna liikmed
(Alushariduse juhendmaterjal, 2014).
Refereeringu näide 4 (APA stiilis), veebimaterjali kohta, kus puudub autor ja pole teada artikli
täpset kirjutamise aega, siis kirjutatakse kasutamise kuupäev:
⎽ Lapsevanem saab olla oma lapse jaoks näiteks sõber, juhendaja ja infoallikas. See
tähendab erinevates rollides käitumist vastavalt olukorrale ja vajadusele. (Rajaleidja,
23.03.2014)
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Joonealuse viitamise näited
Joonealuse viitamise puhul tekib viide vastava lehekülje alla äärde (allmärkus). Sellist
viitamisviisi on mugavam kasutada, kui enamus kasutatud materjalidest on internetiallikad. Kui
ei ole teada autor, siis lisatakse leheküljenimi ja/või artikli pealkiri ja kasutamise aeg.
Internetiaadresse ei lühendata, kirja suurus 10 pt, suurte sõrenduste vältimiseks kasutada
vasakjoondust.
Autor on teada:
⎽ Peamiselt tuntakse ja kasutatakse metafoore, mille on välja öelnud arvamusliidrid,
poliitikud või ajakirjanikud. Sellised väljendid jõuavad inimmassidesse peamiselt meedia
vahendusel. 1
Autor ei ole teada:
⎽ Javascript on Netscape’i loodud objektorienteeritud programmeerimiskeel, mida
kasutatakse peamiselt veebilehtede skriptimiseks. Javascript on ülemhulk ECMAScripti
standardi poolt defineeritud keelest.2
Kui töö ühel leheküljel viidatakse järjest samale teosele3, siis kirjet ei korrata vaid kasutatakse
sõna „Samas“.4

4.5 Vormistamise üldnõuded
-

Uurimistöö kirjalik kokkuvõte vormistatakse formaadis A4 vertikaalse asetusega
(portrait);

-

Kirja tüübiks on läbivalt Times New Roman suurusega 12 punkti;

-

Reavahe 1,5, välja arvatud sisukord, loendid ja tabelid kus kasutatakse reavahet 1;

-

Tekst paigutatakse kasutatakse rööpjoondust, vältimaks põhjendamatuid sõrendusi
(näiteks joonealuses viitamises, kasutatud materjalides) võib kasutada erandjuhtudel
vasakjoondust;

-

Lõigud eraldatakse täiendava tühja reaga ehk lõigu järel vahe 12pt;

-

Lehe üla- ja alaservast jäetakse tühjaks 2,5 cm, lehe paremast servast 2 cm, vasakust
servast 3 cm;

1

Õim, Asta. Komistusi metafooridega, 2011.
Mozilla Firefox kodulehekülg. About Javascript https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/JavaScript/About_JavaScript (4.04.2014)
3
Valge, J. Lahtirakendamine: Eesti Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918 – 1924. Tallinn, 2003. Lk. 15.
4
Samas, lk 18.
2
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-

Töö iseseisvad osad (sissejuhatus, teoreetiline ülevaade, tulemused, kokkuvõte jne)
alustatakse uuelt leheküljelt. Alapeatükke alustatakse samalt lehelt, kui pealkirjaga
samale leheküljele mahub vähemalt kaks rida järgnevat teksti;

-

Peatükid tähistatakse araabia numbritega, näiteks 1., 1.1., 1.2., 2. jne. Sissejuhatuse,
kokkuvõte, võõrkeelse kokkuvõtte, kasutatud materjalide puhul nummerdamist ei
kasutata;

-

Pealkirjades ei kasutata lühendeid, sõnu ei poolitata. Pealkirjade lõppu kirjavahemärke ei
lisata. Küsi- ja hüüdlauseid uurimistöödes reeglina pealkirjades ei kasutata;

-

Pealkirjade vormistamisel kasutatakse vasakjoondust, 1,5 kordset reasammu, paksu kirja
(Bold) ning pealkirja ees ja järel tühja rida (vahe 12 punkti);

-

Pealkirjad vormistatakse vastavalt hierarhiale järgnevalt:
1. esimese taseme pealkiri suurusega 16 pt, läbiva suurtähega, stiiliga Pealkiri 1;
1.1. teise taseme pealkiri suurusega 14 pt, esisuurtähega, stiiliga Pealkiri 2;
1.1.1. kolmanda taseme pealkiri suurusega 12 pt, esisuurtähega, stiiliga Pealkiri 3.

-

Lehekülje numbreid hakatakse arvestama alates tiitellehest, kuid tiitelleht numbreid ei
näidata. Numbri koht on lehekülje all paremas servas (paremjoondus);

-

Töö põhiteksti täiendavad osad (tabelid, joonised, pildimaterjal jne), mis on liiga
mahukad (mitme leheküljelised tabelid jne), paigutatakse lisadena töö lõppu;

-

Kui lisasid on rohkem kui üks, pealkirjastatakse ja nummerdatakse need vastavalt tekstis
viitamise järjekorrale (Lisa 1. Tiitellehe näidis, Lisa 2. Intervjuu treeneriga jne). Lisad ja
nende pealkirjad tuuakse välja ka sisukorras (ilma leheküljenumbrita) ja viidatakse töös.
Iga lisa algab uuelt lehelt.

Uurimistöö saadetakse autori poolt elektroonselt pdf failina kooli haridustehnoloogi
meiliaadressile: marika.anissimov@vilgym.edu.ee. Kirja teemaks: uurimistöö, faili nimeks on
autori nimi ja uurimistöö teema. Töö esitamise tähtaeg on määratud õppekorralduse ajaplaanis.
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4.6 Tiitellehe vormistamine

Uurimistöö tiitellehel on kindel vorm.

Joonis 1. Tiitellehe vormistamise näidis
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4.7 Sisukorra vormistamine
Uurimistöö sisukord paigutatakse töös pärast tiitellehte ning selles näidatakse kõik töö
alajaotused ranges vastavuses töös kasutatud pealkirjade, alajaotuste järjenumbrite ning
leheküljenumbritega (ainult algusnumbrid). Sisukorra automaatseks koostamiseks tuleb
kõikidele pealkirjadele ja alapealkirjadele määrata õige stiil (pealkiri 1, pealkiri 2 jne). Seejärel
saab vastavalt tekstitöötlusprogrammiga koostada sisukorda automaatselt.

Joonis 2. Sisukorra vormistamise näidis
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4.8 Tabelid, joonised, lisad, valemid ja loetelud
Tabelid
Tabelid võimaldavad arvandmeid esitada süstematiseeritult ja ülevaatlikult. Kõik töös esinevad
tabelid pealkirjastatakse ja nummerdatakse araabia numbritega kogu töö ulatuses. Tabeli number
ja pealkiri paigutatakse tabeli kohale lehe vasakusse serva, kirja suurusega 10 punkti, pealkirja
järele punkti ei lisata. Kui tabel pole koostatud uurimistöö autori poolt, tuleb märkida allikas.
Tabeli sisu tuleb esitada kirjasuurusega 11 punkti, ühekordse reavahega ja paigutada vasakusse
serva. Kõigil tabeli veergudel peab olema nimetus. Tabeli veergude pealkirjade puhul võib
kasutada nende esile toomiseks paksu kirja. Kui tabel jätkub teisel leheküljel, tuleb tabeli
veergude nimetusi korrata.
Tabelites esitatud andmed tuleb siduda töö tekstiga. Selleks kasutatakse:
⎽ otsest viitamist - Alljärgnev tabel 3 iseloomustab ...;
⎽ kaudset viitamist (vt tabel 8).
Pärast kaudset viitamist peab töös kas kohe või järgmisel leheküljel järgnema tabel.
Näide.
Tabel 1. Osalejate arv vanuserühmiti

Vanuserühm

Osalejate arv

Osalejate %

kuni 10aastased

1884

35%

11-13aastased

2071

39%

14-18aastased

1288

24%

üle 18aastased

94

2%

Töö teksti paigutatavad tabelid olgu võimalikult lihtsad ja lühikesed. Tekstis esitatakse tavaliselt
tabelid, mille maht ei ületa ühte lehekülge. Mahukamad tabelid tuuakse lisades.
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Joonised
Jooniste alla kuuluvad kõik töös sisalduvad illustratsioonid, olgu need siis diagrammid,
graafikud, geograafilised kaardid, joonistused, skeemid või fotod. Kõik joonised nummerdatakse
analoogiliselt tabelitega kogu töö ulatuses ning neile viidatakse tekstis. Järjekorranumber
kirjutatakse allkirja ette ja eraldatakse sellest punktiga. Igal joonisel peab olema allkiri, mis sellel
kujutatut lakooniliselt sõnastab (näiteks Joonis 3. Joonistusvõistlusel osalenud tööd teemade
kaupa). Joonis paigutatakse vasakule ja allkiri reastatakse vasakule. Allkirja kirjasuurus 10
punkti, allkirja lõppu punkti ei panda. Joonisele kantavad tähised, arvud ja sõnaline osa trükitakse
suurusega 11 punkti. Väikeste mõõtmetega joonis paikneb teksti vahel sobivas kohas, suurem
eraldi lehel, pärast viidet. Kui joonis pole uurimistöö autori enda poolt koostatud, siis tuleb
analoogiliselt tabeliga märkida allikas. Joonisel peavad olema kõik joonise lugemiseks vajalikud
andmed.

Joonis 3. Joonistusvõistlusel osalenud tööd teemade kaupa

Lisad
Töö põhiteksti täiendavad osad (tabelid, joonised, pildimaterjal jne), mis on liiga mahukad,
paigutatakse lisadena töö lõppu. Erineva sisuga materjal vormistatakse erinevate lisadena. Lisad,
kui neid on rohkem kui üks, pealkirjastatakse ja nummerdatakse eraldi araabia numbritega (Lisa
1, Lisa 2 jne). Töö tekstis viidatakse lisadele (vt Lisa 4). Lisade pealkirjad esitatakse sisukorras
ilma lehekülje numbrile viitamata.
Alljärgnevalt on toodud valik võimalikest materjalidest, mida lisadena esitatakse:
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-

fotod valminud praktilistest töödest või töö tegemise protsessist;

-

tööjoonised;

-

mudelite fotod;

-

õpilasfirmade aruanded;

-

heli- ja videosalvestised;

-

ankeetküsitluse vorm ja vajadusel ka vastatud ankeedid;

-

andmete statistilise töötluse tulemused koondtabelina;

-

graafikud ja diagrammid, kui neid on palju ja neile suhteliselt vähe viidatakse;

-

suuremad plaanid ja kaardid;

-

keeleuurimistes kasutatud sedelid;

-

mõõtmis- ja vaatlusprotokollid;

-

töös kasutatud intervjuude tekstid, kirjad, memuaarid;

-

suuremahulised skeemid ja joonised;

-

reproduktsioonid;

-

või muud praktilise töö seisukohalt olulised materjalid.

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
järgida valemite ühtset kirjutusviisi. Valemid kirjutatakse kaldkirjas kirja suurusega 12 punkti.
Kui töös on mitu valemit, tuleb need nummerdada. Valemi number paigutatakse valemiga samale
reale paremale sulgudesse. Valemi sümbolite seletus algab sõnaga “kus” ning seletused
kirjutatakse üksteise alla.
Näide.

kus FG – gravitatsioonijõud (N),
G – gravitatsioonikonstant,
m1, m2 – kehade massid (kg),
R – kehade vaheline kaugus (m).
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Loetelud
Loetelud, mis koosnevad üksikutest sõnadest või lühikestest fraasidest, kirjutatakse üksteise
järele ja eraldatakse komaga.
Näide 1. Modernistlikud kunstivoolud on sümbolism, impressionism, ekspressionism, kubism ja
konstruktivism.

Pikematest fraasidest koosnevad loetelud eraldatakse semikooloniga. Kui loetelu punktideks on
üksikud laused või lauseosad, võib need kirjutada üksteise järele või alustada iga lauset uuelt
realt. Numbri või tähe järel on ümarsulg, alustatakse väiketähega ja laused eraldatakse üksteisest
semikooloniga.
Näide 2.
2011. aastal viidi läbi uuring, mille eesmärgid olid:
a) diagnoosida 2. kooliastme õpilaste mõtlemisoskuse taset;
b) analüüsida ja võrrelda õpetaja sihipärase töö tulemusi, õpilaste mõtlemise arendamisel
loodusõpetuse tundides.
Loetelus kasutatakse nummerdamist tavaliselt siis, kui on oluline nende järjekord või arv, kui
tekstis mõnele neist viidatakse. Muudel juhtudel võib järjekorra tähistuse asendada
mõttekriipsuga (kui loetelu punktid on eelneva teksti otseseks jätkuks).

Näide 3.
Aastapäevaga seoses andis kool välja mitmesuguseid trükiseid ja meeneid:
⎽

kooli tutvustav voldik;

⎽ kutsekaart;
⎽ õpilastööde almanahh;
⎽ kooli logoga pastapliiats.
Silmas tuleb pidada, et erinevalt vormistatud loetelud annavad edasi erinevat sisu ning et
kirjavahemärgid ei oleks vastuolus eesti keele grammatika reeglitega. Loetelu igal tasandil peab
olema vähemalt kaks alapunkti. Kogu töö ulatuses tuleks kasutada ühtset loetelude esitust ning
vältida liiga paljude erinevate stiilide kasutamist.
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4.9 Kasutatud materjalide loetelu koostamine
Igas uurimistöös kasutatakse teiste autorite materjale: ajalooürikuid, kirju, fotosid, raamatuid,
ajakirjandust, filme, mõõtmis- või küsitlustulemusi, vaatlusandmeid, suulisi mälestusi,
intervjuusid jne. See on vajalik taustsüsteemide kirjeldamiseks ning oma järelduste ja
seisukohtade võrdlemiseks. Kasutatud materjalidest koostatakse viitekirjete (kasutatud
kirjanduse) loetelu, mis sisaldab ainult töös viidatavaid materjale. Viidete järgi on võimalik töös
esitatut kontrollida. Seepärast kuulubki kasutatud materjali loetelu kohustusliku osana
uurimistöö juurde.
Kasutatud kirjanduse loetelus järjestatakse viitekirjed tähestikuliselt autorite või nende
puudumisel trükiste pealkirjade esimeste sõnade järgi. Kõik kasutatud materjalid vormistatakse
kindla reegli kohaselt, mis sõltub materjali liigist. Pealkirjades lühendeid ja jutumärke ei
kasutata.

Joonis 4. Kasutatud materjalide loetelu vormistamise näidis
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Aluseks on võetud Akadeemiakese viitamisjuhend, http://akadeemiake.ee/wpcontent/uploads/2011/09/Akadeemiake_viitamisjuhend.pdf (20.03.2014).

4.10 Kaitsmiskõne
Kaitsekõne tuleb ette valmistada. Koostatud tekstiga tuleb olla tuttav, nii et oleks võimalik
hoiduda täielikust paberilt mahalugemisest, monotoonsest esitusest, veerimisest või
vuristamisest.
Kõne pikkus on 5-7 minutit. Paberil on see maksimaalselt 2 lehte 12-punktilises kirjas.
Kaitsekõne toetab illustreeriv esitlus, fotod, video, plakat vms. Kaitsekõne esitamist on soovitav
harjutada kodus või koos juhendajaga. Kaitsmiskõnes tuuakse oma uurimistööst välja vaid kõige
olulisem. Uurimistöö kaitsmisel peab kaitsja käitumine, välimus ja eneseväljendus olema
soliidne. Soovituslikult peaksid märkmed olema kaante vahel või tugeval alusel.
Kaitsekõne osad:

-

Pöördumine – “Austatud uurimistööde kaitsmise komisjon, juhendaja, kaasõpilased” /
“Austatud kaitsmiskomisjon, lugupeetud kohalviibijad”

-

Enese tutvustamine – mina olen …

-

Töö teema …

-

Töö EESMÄRK ehk põhiprobleemi kirjeldus/olemus antud valdkonnas. Töö ülesehitus,
teostatud ülesanded, uuringud vms (siin võib olulisemaid asju demonstreerida –
graafikuid, tabeleid, midagi, mida on visuaalselt hea jälgida);

-

Põhilised tulemused milleni jõudsite, teie järeldused ja ettepanekud, mida võiks
töö/probleemi arendamisel edasi teha;

-

Juhendajate ja teiste abiliste tänamine.
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