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Olümpiaadiuurimuse hindamine

Uurimistööde juures hinnatakse
– teemale ja eesmärgile vastavust,
– oskust materjali analüüsida ja selle põhjal 
järeldusi teha, 
– töö terviklikkust ja sidusust ning 
– keele ja vormistuse korrektsust. 

Leia fookus!



Hea uurimistöö

• Hea uurimistöö on loogiline tervik, milles 
järeldused on tehtud analüüsi põhjal!

• Hea töö vastab teemale. 

• Heas töös moodustavad laused lõigu, lõigud 
peatüki jne. 

• Hea töö on kirjutatud teaduslikku stiili järgides 
(täpne, informatiivne,objektiivne).



Sõnastusviiside näiteid
Referaadis antakse ülevaade…
Varasemate uurimuste põhjal...
Uurimistöö eesmärk on…
Siinse töö eesmärgiks on välja selgitada, …
Uurimise alla võetakse/võeti…
Tööd alustades eeldati, et…
Vaadeldes …,
Võrreldes …., võib märgata/öelda …
Analüüsides X-i, selgub, et…
Näidete põhjal selgub ...
Tulemustele toetudes saab/võib väita, et...
Minu töö käsitleb…/ Minu töös tulevad vaatluse alla...
Töö materjali kogusin…
Koostasin/jagasin küsitluslehed…
Lindistasin… / Uurisin…
Olen esitanud ülevaate…



Kui oluline on töö vormistus?

• Töö hea sisu võib raskesti loetavuse ja 
lohakuse tõttu varju jääda.

• Võrdväärsete tööde puhul jääb hindaja jaoks 
peale nõuetekohaselt vormistatud töö.

• Kas vormistamise kohta on üks kindel mall?

• Põhireegel: Kasuta töös läbivalt ühte ja sama 
(vormistamis)süsteemi! 



Uurimistöö/teadustöö kriteeriumid

• objektiivsus

• täpsus

• tõestatavus

• kontrollitavus

• uudsus

• süsteemsus

• kriitilisus



Töö struktuur

Õpilasuurimuse osad:
– tiitelleht
– sisukord
– sissejuhatus
– töö põhiosa (peatükkide ja alapeatükkidena)
– kokkuvõte
– lühendid (vajaduse korral)
– kirjandus
– lisad (vajaduse korral)



Sissejuhatus ja kokkuvõte. 
Lisad

• Sissejuhatus ja kokkuvõte peaksid olema 
esitatud nii, et neid lugedes saaks ülevaate 
töö probleemidest, metoodikast ja 
tulemustest ka ilma põhiteksti lugemata.

• Lisad paigutatakse töö lõppu. Kõikidel 
lisadel on pealkirjad, mis kajastuvad ka 
sisukorras. Kui on rohkem kui üks lisa, tuleb 
lisad nummerdada.

Kas kogu uurimismaterjal tuleb esitada töö 
lisas?



NÄIDE. Perekonnanimed Eestis
Sissejuhatus
Valisin selle teema, sest juba esmapilgul teemale 
peale vaadates tundus huvitav teada saada, kuidas 
me oma nimed oleme saanud. 
Meie ümber on uskumatult palju informatsiooni, millest 
me ise ei pruugi teadlikudki olla. Mis muidu näib 
loogilise ning üsna tavapärase osana elust, võib 
endaga kaasas kanda midagi märksaolulisemat, 
mistõttu ka antud “objekti” väärtus kasvab. Sama 
kehtib ka perekonnanimede kohta. Perekonnanimed 
kannavad endas koodi meie mineviku kohta, mille 
juurteni on tänapäeval keeruline jõuda. Missugune oli 
see informatsioon, mida nimed endas pärisorjuse 
päevil kandsid? Kuidas  toimus nimede eestistamine 
ja andmine talupoegadele? 

.



Kokkuvõte

Eestlaste tee perekonnanimede 
saamiseni oli pikk ning konarlik. On 
põhjust aga julgelt väita, et ootamine 
tasus end ära. Ühes sajandeid 
püsinud maarahva staatusega kasvas 
nii eneseusk kui ka identiteedi 
küsimus, mis leidis väljundi 1820. 
aastatel nimereformis.



Töö liigendamine
• Liigendus lähtub teemast ja analüüsitud materjalist.
• Töö jagatakse peatükkideks, mis nummerdatakse. Nii 

saab juba sisukorrast ülevaate tööst.

• Kui pikk on optimaalne lõik/alapeatükk/peatükk?
• Üks lause ei moodusta lõiku!
• Üks lõik ei moodusta peatükki!
• Sissejuhatus ei ole sisupeatükk.
• Üksikuid alapeatükke ei nummerdata ega 

pealkirjastata.

Kasutada rööpjoondust ning esitada töö pdf-failina!



Kust leiab eeskujuks sobilikke 
teadustekste?

• Varasemad õpilasuurimused
• Akadeemiake www.akadeemiake.ee
• Oma Keel
• Teadusartiklid

• Vikipeedia?



Plagiaadioht
• Kõik võõrad mõtted peavad olema viidatud ning 

algupärast teksti ei kopeerita. 
• Lähtetekstile saab viidata metateksti abil, nt

– Nagu kirjutab...,
– ... andmetel /järgi...
– Artiklis on esile toodud…
– Referaadis/artiklis/töös 

võrreldakse/uuritakse/käsitletakse…
– Reet Kasiku (2013: 378) sõnul…
– Kokkuvõttes tõdeb autor, et…
– Huno Rätsep (1973: 41) on välja pakkunud järgmise 

liigituse…
jne



Viitamine
• Viitamissüsteeme on erinevaid. Järgige oma kooli 

malli!

• Lause- ja lõiguviide. Lugedes peab selge olema, 
mis on mis!

• Kolme ja enama autori puhul ei kirjutata kõiki 
nimesid tekstiviitesse välja.

• Pikki internetiaadresse ei kirjutata teksti sisse. 
Vajadusel võib pika aadressi esitada joonealuse 
märkuse osana (footnote).



Viitamine. Viite vormistus

• Nime ja aastaarvuga viitamisel 
pannakse sulgudes paiknevasse viitesse 
kindlad elemendid.

• Ka kirjavahemärkidel on oma roll!
– (Erelt 2004: 125)
– (Ehala, Raik 2003: 12–13)
– (Aavik 1924; Erelt 2004; Veski 1958)
– (Pajusalu jt 2004: 89)
– (Kirjakeele... 1985: 74)



NÄIDE. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on 
välja selgitada, kuidas on muutunud Eesti 
juhtiva ajalehe Postimees (Tähismaa 2005) 
uudiste pealkirjad viimase kümne aasta 
jooksul. Töö autorit huvitab, kui palju on 
kasutatud uudiste pealkirjades nimesid, kas ja 
missugused muutused on toimunud 
pealkirjade ülesehituses ning missuguseid 
ajavorme pealkirjades tarvitatakse. 

Kus paikneb viide ja millele viitab?



NÄIDE. Arnold Kase (Kask 1980: 40) järgi on 
pikenemisega seotud muutused vokaalide 
kvaliteedis suhteliselt hilised.

Alam-Pedja looduskaitseala valitseja on Tartumaa 
Keskkonnateenistus. 1995. aastal 
Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud lepingu 
alusel tegeleb looduskaitsealal kaitse 
planeerimise, järelevalve, kaitsetegevuse 
korraldamise, matkaradade hooldamise ning 
kaitsealade tutvustamisega. 
(www.elfond.ee/php1426/)

Kuidas tegelikult tuleks viidata?



Kirjanduse loetelu. 
Selle vormistamine (I)

• Kõik tekstis viidatud allikad peavad leiduma 
kasutatud kirjanduse hulgast ja kõikidele 
kasutatud kirjanduse hulgas olevatele kirjetele 
peab olema töö tekstis viidatud.
– Aavik, Johannes 1924. Keeleuuenduse äärmised 

võimalused. Tartu: Kirjastus Istandik.
– Kõverjalg, A. 2003. Üliõpilastööde koostamise 

metoodika. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.
– Eesti keele sõnaraamat ÕS 2006. Neljas, täiendatud 

trükk. Toimetanud Tiiu Erelt. Koostanud Tiiu Erelt, 
Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus.



Kirjanduse loetelu. 
Selle vormistamine (II)

• Ehala, Martin, Margit Raik 2003. Eesti keel eesti 
koolis. – Eesti kirjakeele kasutusvaldkondade 
seisundi uuringud. Toimetanud Maire Raadik. 
Tallinn: TPÜ Kirjastus, 11–35.

• Vainik, Ene, Heili Orav 2005. Tee tööd ja näe 
vaeva, ... aga ikka oled vihane. – Keel ja Kirjandus 
4, 257–277.

• Voolaid, Piret 2003. Jaanuar, veerpalu, märts, 
aprill, mae... Pilk spordimaailma läbi 
folklooriprisma. – Mäetagused 21.
http://www.folklore.ee/tagused/nr21/jaanuar.htm
7.10.2012



Õpilasuurimuste tüüpvead
• Töö on kehvasti liigendatud, ei ole loogiline tervik.
• Viitamine on puudulik, ei selgu, missuguse 

allikmaterjaliga on tegemist. Tekstis leiduvad viited ei 
juhi kasutatud kirjanduse loetelus allikmaterjali 
juurde.

• Sidusa teksti asemel kasutatakse näiteloetelusid, 
jaotisi ja liigset lakoonilisust. 

• Joonised ja tabelid on töös omaette nähtusena, 
puudub vajalik selgitav tekst.

• Töös ei ole läbivalt kasutatud ühte 
vormistussüsteemi.

• Töö ei ole teaduslikus keeles.
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