Kuressaare Gümnaasium
Uurimuslike, referatiivsete ja projektitööde vormistusnõuded KG-s
Valdkond*
(sõltuvalt töö liigist on
kaasatud valdkondade
hulk erinev)

Kirjalike tööde
liigid

Vormistus

Tiitelleht

Resümee

Sisukord

Struktuuriosad
Sissejuhatus

Kokkuvõte

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

Gümnaasium

Raamatutöö,
lühiuurimus,
herbaarium,
stendiettekanne
Vormistatud käsivõi arvutikirjas,
vormi ja materjali
määrab õpetaja
Pealkiri, koostaja
ees- ja prk.nimi,
klass, kool

Referaat, õpimapp,
lühiuurimus,
herbaarium,
stendiettekanne
Arvutis
vormistatud, valge
A4 paberi ühel
poolel
Pealkiri, koostaja
ees- ja prk.nimi,
klass, kool

Referaat, uuring, praktikaarunne, herbaarium,
stendiettekanne, õpimapp, õpiprojekt, loovtöö
(praktiline või uurimuslik)

Referaat, uuring, praktikaaruanne, herbaarium,
essee, arutlus, stendiettekanne, õpimapp,
õpiprojekt, uurimistöö

Arvutis vormistatud, A4 valge kirjutuspaberi ühel
poolel, vastab tavateksti vormistuse nõuetele,
lisatud tiitelleht, lk numbrid (vt juhend).
Esitatakse digitaalselt või vastavalt õpetaja soovile.
Kool, pealkiri, töö liik, koostaja ees- ja prk.nimi,
klass, juhendaja, koostamise koht ja aeg

Arvutis vormistatud, A4 valge kirjutuspaberi ühel
poolel, vastab tavateksti vormistuse nõuetele,
lisatud tiitelleht, lk numbrid (vt juhend).
Esitatakse digitaalselt või vastavalt õpetaja soovile.
Kool, pealkiri, töö liik, koostaja ees- ja prk.nimi,
klass, juhendaja, koostamise koht ja aeg

kui struktureeritud
töö* - näitab töö
struktuuri
Tiitelleht, põhiosa

kui struktureeritud
töö* - näitab töö
struktuuri
Tiitelleht, põhiosa
(peatükid)

Näitab töö struktuuri: üksikute alajaotuste täielikud
pealkirjad koos lk numbritega, ka lisade pealkirjad
ja alguslehekülje numbrid (automaatselt lisatud)
Tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, põhiosa (peatükid
ja alapeatükid), kokkuvõte, allikad, lisad
Loovtöö sissejuhatus vastavalt praktilisele või
uurimuslikule tööle (vt juhend)

Uurimistööl eesti või võõrkeelne, max 1lk,
eesmärgiks töö olulisemate tulemuste
lühitutvustus. Esitatakse peamised mõtted ja
järeldused, millest on töös juttu ning olulisemad
märksõnad.

Sisaldab: töös leitud tulemuste tõlgendamine/
põhjendamine, järeldused, ettepanekud; vastus
sissejuhatuses püstitatud probleemile.

Näitab töö struktuuri: üksikute alajaotuste täielikud
pealkirjad koos lk numbritega, ka lisade pealkirjad
ja alguslehekülje numbrid (automaatselt lisatud)
Tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, põhiosa (peatükid
ja alapeatükid), kokkuvõte, allikad, lisad, resümee
Sisaldab: teema valiku põhjendus, aktuaalsus,
tähtsus; töö kirjutaja eesmärk; mida uut annab töö
juurde olemasolevale teadmisele selle teema kohta;
hüpoteesid, ülesanded, mida käsitletakse probleemi
lahendamiseks; kasutatav metoodika, ülevaade töö
alaosadeks jaotamise põhimõtetest.
Sisaldab: töös leitud tulemuste tõlgendamine/
põhjendamine, järeldused, ettepanekud; vastus
sissejuhatuses püstitatud probleemile.

Kuressaare Gümnaasium
Viited ja
tsitaadid

Allikatele
viitamine
Allikad

Kasutatud
materjalidele
viitamisel tuleb
kasutada ühtset
süsteemi.

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd,
põhimõttelised seisukohad, kirjandusallikatest
pärinevad tsitaadid, arvulised andmed jm on
viidatud. Kasutatud materjalidele viitamisel tuleb
kasutada ühtset süsteemi.
Loovtöös vähemalt 1 viidatud allikas

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd,
põhimõttelised seisukohad, kirjandusallikatest
pärinevad tsitaadid, arvulised andmed jm on
viidatud. Kasutatud materjalidele viitamisel tuleb
kasutada ühtset süsteemi.
Uurimistööl min. 10 erinevat allikat

Loetelu peab sisaldama kõiki allikaid, mida antud
töö käigus kasutati ja millele on viidatud.

Loetelu peab sisaldama allikate liikide järgi
sorteerituna kõiki materjale, mida antud töö käigus
kasutati ja millele on viidatud: kirjalikud allikad
(arhiivimaterjalid, käsikirjalised materjalid,
kirjavahetus,  perioodika, internet); suulised allikad
(mälestused, intervjuud, video- ja audiomaterjalid);
kasutatud kirjandus jne
Lisad nummerdatakse iseseisvalt (paremale
ülanurka LISA nr) ja pealkirjastatakse, fotod
allkirjastatakse (kes v. mis on fotol, millal ja kelle
poolt jäädvustatud, kelle omanduses on originaal
jms). Lisadele tuleb põhitekstis viidata.

Lisad

Lisad nummerdatakse iseseisvalt (paremale
ülanurka LISA nr) ja pealkirjastatakse, fotod
allkirjastatakse. Lisadele tuleb põhitekstis viidata.

Maht
Töö esitlemine,
kaitsmine
Retsensioon
Hindamisjuhend
ja juhendid

Loovtöö kuni 15lk
Õpilase esitlus (vt juhend) kaitsmisel
Loovtöö hindamine vastavalt juhendile
Loovtöö hindamisjuhend
Kirjalike tööde vormistamise juhend
Kirjalike tööde vormistuse kontrollleht

Uurimistöö 20-30 lk
Töö tutvustuse esitlemine slaidiettekandena või
muus kokkulepitud vormis
Vastavalt kokkuleppele
Uurimistöö koostamisest
Kirjalike tööde vormistamise juhend
Kirjalike tööde vormistuse kontrollleht

