
MIS ON UURIMISTÖÖ

1. Uurimistöö liigid ja eesmärgid

Uurimistöö on õpilase iseseisev töö õpetaja juhendamisel.

Uurimistöö käigus toimub probleemi püstitamine ja selle analüüsimine/käsitlemine.

Uurimistöö koosneb teoreetilisest osast ja uurimuslikust osast. Uurimuslik osa peab

sisaldama õpilase oma seisukohti ja originaalset materjali.

Uurimistöö võib olla kas teaduslik uurimistöö või praktiline töö.

1.1. Teadusliku uurimistöö liigid

 Uurimus (case study), mille käigus probleemile vastuse leidmiseks viiakse läbi

andmete kogumine ja nende analüüs, ning arutletakse, mis tulemustest järeldub

(nähtustevaheliste seoste uurimine, probleemi põhjuste analüüsimine jm)

 Ülevaade (review) annab ülevaate ja üldistab teiste autorite uurimistulemusi, määrab

probleemi läbiuurituse seisu ja edasiste uurimisprioriteetide suuna.

1.2. Praktiline töö

Uurimistöö on asendatav rakendusliku tööga. Taolisel juhul koosneb töö praktilisest osast ja

selle teoreetilisest käsitlusest/põhjendusest.

Praktiline töö võib olla kollektsioon, film, etendus, ürituse korraldamine vmt. Praktiline töö

on soovitav seostada erialaga millel õpilane kavatseb oma õpinguid/tegevust jätkata pärast

gümnaasiumi lõpetamist

Praktilise töö alla läheb ka õpilasfirma. Õpilasfirma loomine toimub SA Junior Achievment

Eesti õpilasfirma programmi raames (vt. http://www.ja.ee/opilasfirma).

Uurimistöö on Tallinna Prantsuse Lütseumi õppekava osa XI ja XII klassis (0,5 + 0,5

kursust).

Uurimistöö koostamine toimub kursuse Uurimistöö alused raames ning kursust toetavad

õpikeskkonda Moodle loodud õppematerjalid ning ülesanded.



1.3. Uurimistöö koostamise eesmärgid

Uurimistöö koostaja:

 oskab püstitada eesmärke, sõnastada hüpoteesi, võtta vastutust püstitatu elluviimisel;

 oskab planeerida ja läbi viia uurimuslikke töid,

 saab aru ja õpib ajaplaneerimist uurimistöö koostamisel;

 arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;

 kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat informatsiooni;

 saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimeetoditest;

 oskab arvutil vormistada nõuetekohase uurimistöö ning koostada retsensiooni ja

annotatsiooni;

 oskab esitada uurimistöö tulemusi.

2. Uurimistöö osad
Uurimistöö osad on:

 tiitelleht

 sisukord

 sissejuhatus

 põhiosa (ca 12 lk)

 kokkuvõte

 resümee eesti ja võõrkeeles

 kasutatud materjalid

 lisad

2.1. Tiitelleht (vt kursus Uurimistöö alused 8. etapp).

Tiitelleht peab sisaldama järgmist informatsiooni:

 kooli nimetus

 töö täielik pealkiri

 töö liik

 autori ees- ja perekonnanimi

 juhendaja ees- ja perekonnanimi koos teaduskraadi või kutset näitava tiitliga

 töö valmimise koht ja aasta



2.2. Sisukord (vt kursus Uurimistöö alused 8. etapp)

Tiitellehe järel asub sisukord, mis sisaldab uurimistöö osade, sh peatükkide ja alajaotuste

pealkirju ja vastavate lehekülgede numbreid. Sisukorda ei kuulu tiitelleht ja sisukord.

2.3. Sissejuhatus

Sissejuhatus on soovitavalt lühike, sisaldab järgmist:

 teema ja probleemi aktuaalsust

 teema valiku põhjendamine

 töö eesmärgi sõnastamine (millisele probleemile otsitakse lahendust, mis on selles

valdkonnas tehtud)

 sõnastatakse uurimistöö hüpotees

 ülevaade töömeetoditest

 ülevaade peamistest allikatest

 ülevaade töö alaosadeks jaotamise põhimõtetest

 heaks tooniks on ka kõigi töö valmimisele kaasa aidanud isikute tänamine

sissejuhatuses

2.4. Põhiosa

Põhiosa (sisu) koosneb peatükkidest, mis sisaldavad:

 probleemi seletavat kirjeldust

 probleemi analüüsi

 tulemuste esitamist

Töö sisulises osas antakse vastused sissejuhatuses tõstatatud küsimustele. Üldjuhul on

nõutavad vähemalt kaks peatükki. Peavad olema eristatud allikatel põhinev teoreetiline osa

ning autori uurimus. Peatükk omakorda võib olla jagatud alapeatükkideks. Spetsiifiliste

uurimistööde puhul võib töö ülesehitus olla erinev.

Sisu põhijaotised nummerdatakse araabia numbritega. Iga põhijaotise alljaotised

nummerdatakse samal viisil, jättes alles ka põhijaotise numbri. Numbrite vahel ja lõpus on

punkt. Tekstis osutamisel lõpus punkti ei ole (näiteks punkti 3.2.2 kohaselt).



Põhiosa tekst peab olema viidatud. Kuidas täpselt viidata erinevatele kasutatud materjalidele

ja kuidas vormistada tekstis toodud tabelid ja joonised, sellest loe täpsemalt juhendmaterjalist

Kuidas viidata (vt kursus Uurimistöö alused 4. etapp).

2.5. Kokkuvõte

Kokkuvõte on vastus sissejuhatuses püstitatud probleemile. Antakse vastus küsimusele, kas

hüpotees leidis kinnitust või mitte. Lühidalt esitatakse kõige olulisemad järeldused, milleni

töö käigus jõuti. Kirjeldatakse tekkinud ja edaspidist uurimist vajavaid probleeme, kuid uusi

andmeid enam ei esitata. Ei viidata kirjandusallikaile ega esitata teiste autorite seisukohti.

Kokkuvõte peab võimaldama lugejal põhiteksti vahele jättes ikkagi aru saada, mida töös on

käsitletud.

2.6. Resümee

Eesti- ja võõrkeelne kokkuvõte, lühike ja infotihe ülevaade kogu tööst. Resümee algusesse

tuleb kirjutada töö pealkiri vastavas keeles. Sisaldab uuritava nähtuse, uurimisprobleemi,

uuringu meetodi, olulisemate tulemuste ning järelduste lühikirjeldust.

2.7. Kasutatud materjalid

Kasutatud materjalide loetelu peab sisaldama kõiki allikaid, mida antud töö käigus kasutati ja

millele on viidatud. Kuidas seda loetelu koostada ja millised andmed kasutatud materjalide

kohta peavad olema ära toodus, seda loe täpsemalt juhendmaterjalist Kuidas koostada

kasutatud materjalide loetelu (vt kursus Uurimistöö alused 8. etapp).

2.8. Lisad

Lisad (vajaduse korral) sisaldavad materjali, mida on töö eesmärkide saavutamiseks vaja

läinud, kuid mis töö sisuga ei ole otseselt seotud (küsitluslehed, plaanid, kaardid, mõõtmis-,

uurimis- jm protokollid, illustreeriv materjal nagu dokumendi või fotokoopiad, CD või DVD

plaadid jms). Lisadele tuleb põhitekstis viidata. Lisad loetletakse sisukorras ühekaupa,

nummerdatakse iseseisvalt vasakusse ülanurka (Lisa 1) ja pealkirjastatakse, lisade pealkirjad

märgitakse ka sisukorda.

Lisades esitatud joonised, tabelid, fotod jne allkirjastatakse, millest selgub materjalide

päritolu (Autori erakogu; Autori andmete alusel koostatud tabel; J. Tamme eraarhiivist;

Scanpix jne). Lisas olevaid joonised, tabelid, fotod jne ei nummerdata.



Kui uurimistöö juurde on lisatud CD või DVD plaate, tuleb plaadile kirjutada järgmised

andmed: uurimistöö pealkiri ja autor, aasta ning mis andmed plaadil on. Kõik uurimistööde

juurde kuuluvad plaadid säilitatakse kooli raamatukogus.


