Tähtajaline uurimistöö korralduse kava 11.klassile
Tähtaeg

Teema

Tegevused/ ülesanded

Täitjad

hiljemalt
Esialgsete
Õpetajad saadavad
10.klassi jaanuari uurimistööde teemade õppealajuhatajale esialgsed
lõpuks
esitamine
uurimistööde teemad

õpetajad

10.klassi
Uurimistööde
Õpilastele tutvustatakse kursuse
veebruari jooksul teemade tutvustamine „Uurimistöö alused“ raames
uurimistööde teemasid,
koostamise juhendit ning
töökorraldust ja tegevuskava

uurimistöö aluste
õpetaja

hiljemalt
10.klassi märtsi
lõpuks

Teema esialgne
valimine

10.klassi maikuu Uurimiskava
viimane nädal
esitamine

Valitakse teema ning koostatakse õpilased, juhendajad,
esialgne ajakava
uurimistöö aluste
õpetaja
Õpilased esitavad uurimiskava
kursuse „Uurimistöö alused“
raames, mis on kursuse üheks
lõpetamise tingimuseks.

Õpilased,
juhendajad,
uurimistöö aluste
õpetaja

hiljemalt
11.klassi 25.
septembriks

Teema täpsustamine
ja kinnitamine

Õpilased esitavad
õppealajuhatajale kirjalikud
avaldused, milles on märgitud
uurimistöö teema, töö koostaja
ning lisatud juhendaja nõusolek
ja allkiri.

õpilased, juhendajad,
õppealajuhataja,

11.klassi
1.oktoober

Uurimistööde
kinnitamine

Direktor kinnitab uurimistöö
teema, töö vormi, õpilase,
juhendaja

õppealajuhataja,
direktor

11.klassi
novembri
viimane nädal

Uurimistöö
vahekokkuvõtte
esitamine

Õpilased esitavad uurimistööde
koordinaatorile uurimistöö
vahekokkuvõtte, kus on
ülevaade senisest tööst ning
juhendaja hinnang töö sisule ja
senisele koostööle.

Õpilased,
juhendajad,
uurimistööde
koordinaator

1 kuu enne
kaitsmist

Uurimistöö
valmimine, töö
esitamine juhendajale,
eelkaitsmine

Õpilane esitab valminud
uurimistöö või praktilise töö
kirjaliku osa elektrooniliselt
juhendajale. Juhendaja kontrollib
tööd ning kui töö vajab
parandamist, annab selle
õpilasele tagasi. Õpilane ja
õpetaja lepivad kokku töö
printimise võimalused.
Õpilane koostab eelkaitsmiseks
kaitsekõne koos esitlusega.
Eelkaitsmine toimub
klassikaaslaste, klassijuhataja,
uurimistööde koordinaatori ees.

Õpilased,
juhendajad,
klassijuhataja,
uurimistööde
koordinaator

Hiljemalt 2
nädalat enne
kaitsmist

Uurimistöö
retsenseerimine

Juhendaja leiab retsensendi ja
esitab töö retsensendile.
Retsensent tutvub tööga ning
kirjutab retsensiooni 5 päeva
jooksul. Pärast retsensiooni
lisandumist annab juhendaja loa
esitada töö kaitsmisele.

Juhendaja, retsensent

Hiljemalt 5
tööpäeva enne
kaitsmist

Töö esitamine
kaitsmiskomisjonile.
Kaitsmisettekande
koostamine.

Õpilane esitab uurimistöö või
praktilise töö kirjaliku osa
paberkandjal õppealajuhatajale.
Praktilise töö puhul täpsustatakse
õpilase poolt, kus või mil moel
saab komisjon tööd näha.
Õppealajuhataja teavitab
komisjoniliikmeid töödega
tutvumise võimalustest.
Kaitsmiskomisjon tutvub
töödega.
Õpilane koostab kaitsekõne ja
esitluse. Juhendaja konsulteerib
sisuliselt ja vormiliselt.

Õpilased,
juhendajad,
õppealajuhataja,
kaitsmiskomisjon

Õpilased kaitsevad uurimistöid
IX-XI klassi õpilaste ning
kaitsmiskomisjoni ees.
Võimalusel osalevad kaitsmisel
ka retsensendid.

õpilased, juhendajad,
kaitsmiskomisjon,
retsensendid.

11.klassi maikuu Tööde kaitsmine
II pool

