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SÜG-i kogemused
n ENSV — Vanad uurimused, kooli aupäevad
n 1995 — koordinaator direktsiooni liikmena 
n 1998 — viie kooli ühendus
n 1998 — uurimistööd SÜG-i õppekavasse
n 1999 — viie kooli ühised õpilaskonverentsid
n 2001 — kogu abituurium kaitseb uurimistöid
n 2001 — kõigi õpetajate koolitus
n 2002 — õpetajate uurimistööde konverentsid
n 2003 — uuendused lõputööde korralduses
n 2007 — Saaremaa miniteaduspäevad
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Seadused – PK RÕK

n§§§§ 15 (8): III kooliastmes korraldab 
põhikool õpilastele läbivatest teemadest 
lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, 
milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või 
muu taoline. [...] Loovtöö korraldust 
kirjeldatakse kooli õppekavas.

n§§§§ 23 (1): Põhikooli lõpetab õpilane, [...] 
kes on kolmandas kooliastmes 
sooritanud loovtöö [...]
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Seadused – G RÕK + määrus

n RÕK §§§§ 18: Gümnaasiumi lõputunnistus 
antakse õpilasele, kes on sooritanud 
gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse
või praktilise töö

n HTM määrus RT I, 03.09.2013, 14:
– ÕU ja PT mõisted ning eesmärgid; 

– juhendamisel ja vormistamisel lähtutakse 
kooli õppekavaga sätestatud korraldusest;

– ÕU ja PT hindamine
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Seadused – lühikokkuvõte

n Loov- ja uurimistöid tuleb teha

n Koolile on antud väga vabad käed

n Järeldus: 
Ka aktiivsel õpetajal on vabad käed ja 
lausa kohustus avanenud võimalusi ära 
kasutada
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Füüsika on heaks baasiks
n Füüsika uurib loodust ehk kõike seda, 

mis on olemas

n Füüsika on nii empiiriline kui eksaktne

n Füüsika uurimismeetodid on 
vaatlus, katse ja andmetöötlus

n Järeldus:
Füüsik on võimeline juhendama 
õpilasuurimust pea mistahes teemal
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PÕHINÕUDED
UURIMISTÖÖLE

Probleemid ja eesmärgid
Kursisolek varemtehtuga

Plagiaadist hoidumine
Omapoolne panus

Struktuur ja vormistus
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Selge uurimiseesmärk
n Uurimistööd tehakse kindla eesmärgiga, 

mis tuleb selgelt sõnastada

n Eesmärk tuleneb mingist probleemist, 
mis vajab lahendamist

n Probleem võib olla mis iganes, näiteks:
– pole head õppevahendit

– tahaks endise õpetaja kohta rohkem teada

– klassiruum tundub olema pime ning jahe
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Hüpotees või uurimisküsimus?
n Uurimistöö saab olla: 

– kvantitatiivne (arvude abil kirjeldamine)

– kvalitatiivne (lugude läbi kirjeldamine)

n Kvantitatiivses töös kontrollitakse läbi 
uurimise hüpoteese (oletusi)

n Kvalitatiivses töös otsitakse läbi 
uurimise vastust uurimisküsimusele

n Hüpotees(id) või uurimisküsimus(ed)
tuleb kindlasti püstitada
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Uurimistöö referatiivne osa
n Teemakohase kirjanduse ülevaade 

tuleb kindlasti teha

n Õpetab allikaid otsima ja analüüsima

n Annab ideid (teema täpsustus, meetodid...)

n Võimaldab võrrelda

n Väldib jalgratta leiutamist

n NB! Kirjandusülevaade vastaku teemale
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Allikad ja neile viitamine
n Allikate vorme väga palju (raamat, 

telesaade, teatrikava, veebileht, vestlus, ...)

n Uurimistöö koostamine teadvustab 
intellektuaalse omandi olemust

n Mõtte ümbersõnastamine ei muuda 
autorlust (varastatud auto ülevärvimine?)

n NB! Allikatele viitamine on kohustuslik!

n Vormistusreeglid kehtestab kool
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Autori omapoolne panus
n NB! Omapoolne panus peab olema!

Ilma selleta on vaid referaat

n Töö peab sisaldama allikatega 
võrreldes midagi uut

n Omapoolset panust annab näiteks: 
vaatlus, katse, küsitlus, tekstianalüüs, 
süstematiseerimine, mudeli ehitamine, 
juhendi koostamine, filmi loomine,
sündmuse läbiviiminne,...
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Uurimistöö ülesehitus
n Juhendis loetletud kohustuslikud osad

n Sisulise osa jagamine kolmeks (võrdselt!)

– mida teised teinud on?

– mida ja kuidas autor tegi?

– võrdlus, analüüs, järeldused, soovitused...

n Otstarbekas liigendatus alapea-
tükkideks kergendab arusaamist
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Uurimistöö vormistus
n Vastaku kehtivale juhendile

(kehtestatakse kooli poolt)

n Korrektne ladus keel (oma sõnadega, 
kirjavigade, minavormi ja slängi vältimine,...)

n Optimaalne hulk illustratiivset materjali 
(pildid, tabelid, graafikud,...)
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UURIMISTÖÖD, MIS
TOETAVAD FÜÜSIKAÕPET

Võimalikud uurimistööde liigid
Hea teema tunnused

Sobiva teema leidmine
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Eesmärk pole süvateadus
n Õpilasuurimuseks pole vaja keerukat 

eksperimenti kaasaegses laboris

n Eesmärk pole süvateaduse tegemine, 
vaid tunnetusprotsessi ning töö
koostamise ja vormistamise õpetamine

n Õpilasuurimus võib olla pelgalt teaduse 
tegemise mängimine

n Võimalikud väga eri liiki uurimused
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Eksperimentaalsed uurimistööd
n Katsete tegemine ja mõõtmine
n Mõõtmistäpsuse hindamine
n Võimalik kasutada automaatse 

andmekoguriga ühendatud andureid
n Õpilane saab näiteks:

– uurida õpi- ja elukeskkonda
– võrrelda valgusallikaid
– otsida energiasäästuvõimalusi
– määrata kehade erinevaid omadusi ...
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Eksperimendi näide:
valgusallikate võrdlemine
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Praktilise väljundiga tööd
n Sobivad neile, kellele meeldib 

meisterdamine
n Teoreetiline taustauuring + millegi 

valmistegemine + hinnang valminule
n Õpilane saab näiteks:

– rajada tuulegeneraatori
– ehitada elektrikitarri
– restaureerida kummuti
– tuunida automootorit ...
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Praktilise väljundi näide:
tuulegeneraatori ehitamine
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Füüsika metoodika alased tööd
n Tarbimisväärtus õpetajale 
n Materjali loomine + katsetamine
n Õpilane saab näiteks:

– koostada ülesannete kogu
– ehitada demonstratsioonkatse vahendi
– filmida õppevideoklippe
– koostada lingikogusid või interaktiivseid 

õpilehekülgi
– kavandada ja läbi viia füüsikaõhtu ...
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Metoodika-alase töö näide:
teadusteatri etendus
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Kvalitatiivsed uurimistööd
n Otsitakse lugu ehk narratiivi
n Koduloouurimused
n Isiku-uurimused
n Keele- või kirjandusuuringud
n Õpilane saab näiteks:

– uurida koduküla elektrifitseerimist
– koguda mälestusi kodukoolist pärit insenerist
– selgitada füüsikaterminite keelelist päritolu
– analüüsida füüsikanähtuse kajastust luules
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Kvalitatiivse töö näide:
terminite keeleline päritolu
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Teema: võimaldagu maksimumi
n Sõnastada hüpotees või uurimisküsimus

ja sellest tulenev uurimuslik eesmärk

n Leida teemakohast allikmaterjali

n Valida ja põhjendada sobiv meetod 

n Oma uuring iseseisvalt läbi viia

n Uurimistulemusi teistele arusaadavalt 
interpreteerida ning vormistada
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Teema: uudne ja päevakajaline
n Originaalne — sisaldab seniuurituga 

võrreldes midagi uut ja esmakordset, 
uurija lisab omapoolse panuse

Juba realiseeritud teemasid 
võib korrata!

n Aktuaalne — kaasajas huvipakkuv
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Teema: teaduslik

n Võimaldab midagi kirjeldada
Mis on? Kuidas on? Missugune on?

n Võimaldab seletada

n Võimaldab seoseid leida (klassikaline 
teadus) Mispärast? Mille jaoks?

n Võimaldab prognoosida

n Võimaldab uurida ja tulemuseni jõuda



2929
SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

Teema: konkreetne ja kitsas
n Ei tohi olla mahukas ega laialivalguv

“Elekter”, “Füüsikaülesannete kogu”

n Teema olgu täpne ja võimalikult kitsas
“Katsevahend pendlite resonantsi
demonstreerimiseks”
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Teema: jõukohane 
n Vajalik allikmaterjal kättesaadav
n Vahendid kättesaadavad
n Odav teostada
n Alusteooria mõistetav
n Uurimismeetodid arusaadavad
n Füüsiline maht sobiv
n Ajaline maht sobiv
n Andmete töötlemise ja interpreteerimise 

meetodid arusaadavad
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Teema: mänguline
n Eesmärgiks pole tingimata 

süvateaduslikud tulemused

n Eesmärgiks on uurimistöö koostamise 
protsessi õpetamine

n Teema võimaldagu kõik nõutu läbi teha

n Teema võimaldagu teadusliku töö
tegemine läbi mängida
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Teema: kuidas leida
n Õpilase enda huvid (pakuvad ise teema)

n Õpetajad  pakuvad
– võimalike teemade nimekiri (teemapank)
– ettepanekud konkreetsetele õpilastele

n Varasemad uurimistööd 
raamatukogus ja kooli kodulehel
Vaata ka http://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=482

n Juurdepääs põnevatele andmetele
n Kooli vajadused
n Päevauudised
n Konkursitööde teemad
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UURIMISTÖÖDE 
JUHENDAMINE

Juhendaja roll
Õpilase motiveerimine
Juhendamise protsess
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Juhendaja roll
n Juhendaja peab valdkonda tundma
n Juhendab tõsiselt, mitte kuidagimoodi.

Juhendaja peab tundma vastutust.
n Peab võimaldama õpilasel olla 

juhendatava rollis
n On õpetav, abistav, meeldetuletav ja 

innustav (ei tohi midagi ise ära teha)
n Laseb õpilasel endal otsustada 

(otsustamisega kaasneb õpilase vastutus)
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Õpilase motiveerimine
n Soov või vajadus?

n Huvi ja rõõm, mitte sund ja hirm

n Tunnustamine
– märkamine

– kiitmise asemel võib ka imestada

n Lisaväljundite pakkumine

n Koostööpartneri rolli teadvustamine

n Eeskuju — õpetaja uurib ka ise
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Uurimistoo juhendamise protsess
n Teema täpsustamine
n Tegevuste ajakava paikapanemine
n Lähemate kohtumiste kokkuleppimine
n Sisulise kava koostamine
n Töö edenemise jälgimine ja toetamine
n Vormistuse ülevaatamine
n Kaitsmise ettevalmistamine
n NB! Juhendaja ei tee ise, vaid toetab!

Ei oota õpilasepoolset initsiatiivi!
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NÄITEID TEEMADEST

Statistikat
Otse füüsikaga seotud uurimused

Füüsikaga kaudsemalt seotud uurimused
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SÜG-is kaitstud uurimistööd
n Alates 1990. a. kaitstud 1214 tööd

n Enamus on kooli raamatukogus olemas

n Füüsikaga otse seotud 81

n I. Peil juhendanud 94 (füüsika-alaseid 62)
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Küünal kui valgusallikas
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Tuulegeneraator
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Moskvitši mootori 
toitesüsteemi modifitseerimine 
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LED- tabloo 
ehitamine ja katsetamine
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Tesla trafo
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Füüsika õppevahend
videoklippidega slaidiesitus
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Lorentzi jõu laboritöö
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Kartulipüssi 
ehitamine ja katsetamine
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Elektrikinnas 
kui kondensaatori rakendus



4848
SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

Õpilaste arvamused UFO-dest
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Veel teemasid
n Kõnekeele ajaühikud
n 2006. a. äikesevaatlused Muhus
n Elektri säästlik kasutamine 11C klassi 

õpilaste kodudes
n Füüsikaõpetaja Endel Kurgpõllu elust ja 

tööst
n Globaalse soojenemise (võimalike 

üleujutuste) mõjust Kuressaare 
kinnisvarahindadele
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Veel teemasid 2
n Tahmasisaldus Vilsandi õhus

n Klapiga võrrimootori ehitamine

n Klassiruumi 320 õhutemperatuuri 
vastavus tervisekaitsenõuetele

n Kodune biodiisli valmistamine ja 
katsetamine

n Lubja tootmine Lümandas

n Helkurid ja kingalusikad
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Esimese kinkuri esitlemine
n kingalusikas + helkur = kinkur
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Veel teemasid 3
n Patareide võrdlus

n Päike–õhk küttepaneeli ehitus ja selle 
kasutamine Saaremaa talves

n Ruuporkõlar LABhorn 

n Saaremaa jõgede vooluhulgad

n SÜG-i füüsika riigieksamitulemuste 
analüüs 2007-11. a..

n Saarlaste mõõtmetest
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Saarlaste mõõtmetest
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Veel teemasid 4
n Autole turbo paigaldamine 

n Digipeegelkaamerate võrdlus 

n Elektriautod ja nende tasuvusaeg 
võrdluses sisepõlemismootoriga 
autodega 

n Ilma ennustamine 

n Paberkromatograafia

n Rootormootor
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Veel teemasid 5
n Ruuporkõlar LABhorn 

n Saaremaa jõgede vooluhulgad. 

n Saaremaa ümbruse merede soolsus ja 
läbipaistvus. 

n Tuumaenergeetika kasutuselevõtu 
tõenäosus 

n Vee karedus ja selle määramine. 

n Värvipimedus
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Veel teemasid 6
n Õhu koostis SÜG-i klassiruumis 320

n SÜGi koolitoidu toiteväärtuse analüüs

n Erinevad tõrvasegud katusekimmidel

n SÜGi õpilaste kopsumahu seos 
sportlikkusega

n Küsimusülesanded füüsikas

n Elektrikitarri modifitseerimine ja selle 
väärtus järelturul
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Õppefilm õhurõhu kohta
http://video.delfi.ee/video/bwQmebEV/
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Moekollektsioon
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Noore ema tähelepanekud
lapse esimesel kuuel elukuul
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JÕUDU UURIMAKS!

Füüsik saab kõigega hakkama


