
PRAKTILINE TÖÖ GÜMNAASIUMI LÕPUTÖÖNA

1. Mis on praktiline töö

Praktilise töö eesmärgiks on soodustada õpilaste loomingulist algatusvõimet, arendada loovust, mis näitab

hetkel õpilase omandatud teadmiste ja oskuste taset. Praktilise töö valmimise tööprotsess annab õpilasele

uusi iseseisva töö kogemusi. Oluline osa selles loomingulises protsessis on suhtlusel õpetaja(-te)

(juhendaja) ja õpilase (-te) vahel. On oluline, et praktiline töö oleks õpilast arendav ning väärtuseks ka

teistele.

Praktiline töö tehakse individuaalselt või meeskonnatööna, kaasates otsustusprotsessi õpilased ja

juhendavad õpetajad. Praktiline töö koosneb kirjalikust osast (näiteks praktilise töö teostamise protsess) ja

praktilisest tööst (näiteks omaloominguline kunstiteos).

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritatav praktiline töö on terviklik ja juhendatud protsess, nn projekt, mis

koosneb kolmest põhietapist:

 ettevalmistus (ideede ja taustainfo kogumine, koondamine ning analüüsimine, samuti selle

vormistamine ning tööplaani koostamine);

 praktilise töö teostamine koos teoreetilise osa koostamisega kavandatud plaani järgi, mida

vajadusel töö käigus muudetakse;

 töö kaitsmine. Õpilane esitab komisjonile praktilise töö ning sellega seotud teoreetilise osa või

õpimapi, mis sisaldab protsessi kirjeldust, töö teostamise analüüsi ning hinnangut lõpptulemusele.

Kaitsmisel teeb õpilane töö teostamise protsessist ja lõpptulemusest suulise kokkuvõtte.

Praktilise töö võib liigitada järgmistesse valdkondadesse:

 Loomingulised tööd: etenduse lavastamine; kontserdikava ettevalmistamine ja selle esitamine;

kirjandus- või kunstiteose, filmi, heliplaadi vm loomine.

 Üritused: konverentsi, konkursi, kontserdi, näituse, õppekäigu vm korraldamine.

 Õppematerjalid: eksami/olümpiaadi kordamisülesannete kogumiku koostamine; veebipõhise

õppekeskkonna loomine; õppevahendite valmistamine (muusikainstrumendid, geomeetriliste

kujundite mudelite komplekt, näitlikud tabelid jm).



 Õpilasfirma: põhineb Junior Achievement Eesti õpilasfirma programmil. Õpilasfirma

registreeritakse JA Eesti juures. Ta tohib tegutseda üksnes JA Eesti koolituse läbinud ja

õpetamise õiguse omandanud õpetaja/konsultandi juhendamisel, kes vastutab ÕF tegevuse eest.

ÕF lõpetatakse kooliaasta lõppedes. Minimaalne õpilasfirma liikmete arv on kolm.

Õpilasfirmasse võivad kuuluda ainult õpilased. Õpilasfirma programm on ehitatud üles

väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma firma, valivad toote, jagavad ametid

ja tööülesanded. Alustamisel koostatakse äriplaan, mida tegevuse käigus järgitakse. Õpilased

toodavad ja müüvad oma tooteid või osutavad teenuseid. Õppeperioodi lõpus õpilasfirma tegevus

lõpetatakse. Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust ja õpilasfirma tegevuse lõpetamisel

koostatakse aastaaruanne. Aruanne esitatakse hindamiskomisjonile

2. Teema valimine ja ettevalmistav etapp

2.1. Õpilane on läbinud sissejuhatava teooriakursuse gümnaasiumi uurimis- või praktilise töö

ettevalmistamisest, tingimustest ja kaitsmisest (vt. kursus Uurimistöö alused” 1. etapp).

2.2. Juhendamine

Praktiliste tööde valikuteks kasutatakse kooli aineõpetajate ettepanekuid ja soovitusi ning lepitakse

kokku teema(-de) valikutes. Kõige esimeseks probleemiks on ilmselt töö mahu ning iseloomu kindlaks

määramine – millisest hetkest võib praktilist õppeülesannet pidada lõpueksami vääriliseks. Juhendaja

aitab selgitada õpilasele teoreetilise, kirjaliku ja praktilise tööga kaasnevat materjali mahtu, lahendamist

vajavaid probleeme. Juhendaja suunab juhendamisprotsessis õpilast abistavate allikmaterjalidega

tutvumisel ning rõhutab õpilasele töö protsessi ja esteetilise lõpptulemuse tähtsust praktilises töös.

Praktilise tööga seonduvat õppeülesannet tuleb kavandada nii, et see nõuaks õpilaselt pingutust, kuid

arvestaks ka jõukohasust. Tähtis on rakendada õppetöö käigus juba õpitud ja omandatud teadmisi ning

praktilisi oskusi. Mahukamate projektide teostamine võib toimuda ka rühmatööna, kuid sellisel juhul peab

iga õpilane panustama nii praktilise kui ka kirjaliku osa valmimisse ning viimases tuleb iga õpilase

individuaalne panus selgelt välja tuua.

2.3. Kui on selgeks tehtud, milleni tahetakse protsessi lõpuks jõuda, järgneb töö planeerimise etapp. On

vajalik kokku leppida tööplaan – jagada protsess alaülesanneteks ning määrata igaühe täitmiseks kindel

tähtaeg. Kui õpilane teadvustab, et komisjon hindab lisaks lõpptulemusele ka protsessi kulgu, võib loota,

et praktilise tööga ei alustada vahetult enne kaitsmist.



Lisaks koolipoolsele juhendajale võib õpilane praktilise töö juhendaja (võimalusel ja vajadusel) valida

väljastpoolt kooli. Selleks tuleb õpilasel õigeaegselt 11. klassi II- poolaasta alguseks kokku leppida

juhendajaga praktilise töö teostamise ajakava (teemad, tehnika, praktilise töö maht, kuidas toimub

juhendamine jne.). Praktilise töö valiku, mis sisaldab teemat, tehnikat ja formaadi vms, registreerib

õpilane Moodle keskkonnas II poolaasta II õppenädala lõpuks.

3. Praktilise töö kirjalik osa ja praktilise töö vorm ning vormistamine

3.1. Praktilise töö kirjalik osa peab olema vormistatud A4 formaadis läbipaistva kaanega spiraalköites.

3.1.1. Tiitelleht ja sisukord (vt kursus Uurimistöö alused 8. etapp).

3.1.2. Sissejuhatus - annab ülevaate praktilise töö teemast, tehnikatest, materjalidest. Tutvustatakse ja

iseloomustatakse näiteks nii tänapäevaseid kui ka ajaloolisi lähtekohti kunstiteose teemade, tehnikate,

lahendusvõimaluste jne kohta.

3.1.3. Praktilise töö eesmärk – kirjeldatakse praktilise tööga seonduvaid eesmärke, -lahendusvariante, -

võimalusi jne.

3.1.4. Tööprotsess – praktilise töö tegemiseks vajalikud materjalid, - tööetapid, tööprotsessi käigus

üleskerkinud probleemid ja lahendused jne.

3.1.5. Kokkuvõte – enesekriitiline hinnang praktilise töö teostamise protsessist, juhendaja soovitused ja

nendest kinnipidamine, abistavate infoallikate tugi praktilise töö teostamiseks, oodatav tulemus ning

hinnang oma tööle.

3.1.6. Resümee ( võõrkeeles koostöös kooli aineõpetajatega) – lühikokkuvõte praktilisest tööst.

3.1.7. Lisad – visandid, pildid, fotod, heli- ja videolõigud jne CD plaadil jms, mis täiendab, kinnitab või

kirjeldab tööprotsessi.

3.1.8. Kasutatud kirjandus (vt kursus Uurimistöö alused 4. etapp) – tähestikulises järjekorras reastatud

kasutatud kirjandus, ajakirjad ja/või ajalehed, arhiivimaterjalid, interneti materjalid, suulised allikad.

3.2. Praktiline töö tuleb nõuetekohaselt vormistada vastavalt valitud praktilise töö vormile (näit.

portfoolio valmis objektist erinevate kaadrite, vaatenurkade ja variantidega või korraldatud üritus –

võimaldab õpilasel tutvustada oma loomingut sisseastumiseksamitel, töövestlustel või mujal ).



Praktilise töö teostamisega ja vormistamisega seonduvad rahalised kulutused kannab praktilise töö autor(-

id) või võimalusel kool (kirjalikul kokkuleppel praktilise töö teostajaga).

4. Praktilise töö kaitsmine ja hindamine

4.1. Retsensent tutvub praktilise töö kirjaliku osaga ja praktilise tööga vähemalt kaks nädalat enne

kaitsmist. Retsensendid määratakse vähemalt kuu aega enne praktilise töö kaitsmise tähtaega. Retsensenti

on õpetaja, kes pole otseselt seotud retsenseeritava õpilase juhendaja õpetaja rolliga. Retsensioon on

kirjalik. Määratud tähtajaks (soovitavalt kursuse või õppeperioodi lõpuks) esitatakse praktiline töö koos

kirjaliku osaga hindamiseks komisjonile, kuhu kuuluvad kooli juhtkonna liikmed ja aineõpetajad

(vähemalt kolmeliikmeline komisjon). Komisjon kinnitatakse kooli poolt direktori käskkirjaga. Praktilise

töö esitamisel ja kaitsmisel osalevad õpilasi õpetanud ja juhendanud aineõpetajad.

Nõuetekohaselt vormistatud praktilist tööd kaitseb selle teostanud õpilane või õpilased.

Praktilise töö kaitsmisel esitab õpilane vormistatud kirjaliku kokkuvõtte ja praktilise töö.

4.2. Praktiliste tööde hindamine

Praktilist tööd hinnates arvestab erapooletu kooli eksamikomisjon

- töö autori suulist kokkuvõtvat kaitsmist,

- töö teostamisel juhendist kinnipidamist,

- retsensendi arvamust

- juhendaja hinnangut

- autorikaitse nõuetest kinnipidamist.

Praktilise töö hindamisel lähtutakse 5 – palli süsteemis ning juhindutakse koolis kinnitatud

hindamisjuhendist!

„5“ – väga hea - on omandanud väga heal tasemel ainealased pädevused säilitades seejuures isikupärase

väljenduslaadi, suurepärased praktilise töö tehnilise teostuse oskused, tasakaalustatud praktilise töö sisu ja

vormistuse hea kooskõla, esteetiliselt korrektne vormistus, juhendist lähtuvate nõuete täpne

kinnipidamine.



„4“ – hea - on omandanud heal tasemel ainealased pädevused, hea praktilise töö tehniline teostus

(juhendaja näeb õpilases paremaid võimeid, kuid neid ei suutnud õpilane kasutada valitud praktilise töö

teostamiseks), võimetekohased ideed, kuid puudub isikupärane lahendus, korrektne vormistus, järgitud on

eelkontrolli ja koolipoolseid praktilise töö eeskirja nõudeid.

„3“ – rahuldav - on omandanud rahuldaval tasemel ainealased pädevused, praktilise töö autori(-te)

tehnilised oskused on tagasihoidlikud, praktilise töö idee ja teostus on vastuoluline, praktiline töö on

korrektselt vormistamata ning koostöö juhendaja ja õpilase vahel on olnud ebapiisav ning lünklik, liiga

üldistav jne, autori(-te) kaitsmine on ebalev, kahtlev ja ükskõikne, praktiline töö on teostatud lohakalt või

puudulikult vormistatud.

„2“ – puudulik - praktilise töö teostamisel ja esitamisel pole järgitud koolipoolseid praktilise töö juhise

nõudeid, läbimata on eelkontroll nõuded ja praktiline töö on poolik, osaliselt teostamata või

silmatorkavalt lohakalt vormistatud, õpilase käitumine kaitsmisprotsessis on ükskõikne, väljakutsuvalt

provokatiivne või ebaõpilaslik.

„1“ – nõrk - esitamata praktiline töö, eiratud on kõiki koolipoolseid praktilise töö juhendi punkte.

Praktilise töö eest nõrga või puuduliku hinde saanud õpilased võivad esitada praktilise töö uuesti

kokkulepitud kaitsmise ajaks (kuni 10 päeva algsest praktilise töö kaitsmisest). Hindamisest tekkinud

ebakõlad komisjonis ja komisjoni ning õpilas(-te)e vahel lahendatakse kohapeal ja hääletatakse

hindamiskomisjoni liikmete osavõtul (positiivne hinnang üle 50% komisjoni liikmetest). Hindamise

aluseks on kooli poolt vastu võetud praktilise töö juhend ja sellest nõuetekohane kinnipidamine.

Hindamistulemused (hinded) tehakse teatavaks kohe pärast praktiliste tööde kaitsmist (samal päeval).

Praktilise töö teema ja hinne märgitakse lõputunnistusele.

4.3. Praktiliste tööde kasutamine

Praktilised tööd tagastatakse nende autoritele.

Praktilised tööd arhiveeritakse kooli poolt digitaalsel kujul (teksti-, pildi-, heli-, või videofailidena) ja/või

säilitatakse koolis (näiteks koolipoolne praktilise töö kasutamise kokkuleppe autoriga ühe aasta jooksul)

ja tagastatakse autorile kirjaliku avalduse esitamisel.

Õpilaste praktiliste töödega seonduvaid materjale kasutatakse kooli õppetegevuses, kooli tutvustavates

trükistes, kooli õppematerjalidena jne.


