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Aastatöö kaitsmine 

Enne kaitsmist 

Tuleta täpselt meelde, mis oli Sinu töö sisu. Mõtle läbi, mis oli Sinu töö eesmärk ning mis 

mahus see täidetud sai. Otsusta, millist näitlikustavat materjali Sa kasutad (pildid, videod, 

graafikud vms). Koosta slaidiesitlus (PowerPoint, Prezi vms). Harjuta oma esitlust, et Su kõne 

oleks sorav ning loogiline ja mahuks 15 minuti sisse. Tähtis on harjutada kõlava selge häälega 

koos kõigi vajalike slaidivahetustega. Kaitsmisel ei saa teksti maha lugeda. 

Slaidiesitluse koostamisel meenuta aastatöö tunnis õpitut: taust ja tekst peavad olema selgelt 

eristatavad, slaidil ei tohi olla liiga palju teksti ning slaidi eesmärk on Sinu kõnet illustreerida 

või liigendada. Lõpeta esitlus lühikese kokkuvõttega, kus kordad, mis oli Sinu töö eesmärk 

ning mis mahus see täidetud sai. 

Tule kaitsmisele varem, et saaksid tutvuda ruumiga, kontrollida, kas Sinu esitlus 

kaitsmisruumi arvutis korralikult töötab ning vajadusel tekkinud probleemid ka lahendada. 

Mälupulgalt või pilvest oma esitluse otsimine Sulle antud 15 minuti jooksul raiskab Sinu ja 

teiste aega ning jätab Sinu esitlusest halva mulje.  

Kaitsmise ajal 

Enne päeva esimest kaitsjat teeb klassijuhataja või kaitsmiskomisjoni liige sissejuhatuse, kus 

nimetab kaitsjate nimed ning esinemise järjekorra. Igale kaitsjale on 15 minutit töö 

tutvustamiseks, siis saab retsensent küsida oma küsimused (Sa tead neid juba varem ning oled 

neile ka vastused valmis mõelnud) ning pärast seda on publikul võimalus esitada küsimusi. 

Lõpetuseks saavad lühidalt sõna juhendaja, et rääkida, kuidas töö kirjutamise protsess 

õnnestus, ning retsensent, et kommenteerida Sinu töö kvaliteeti.  

Räägi hea diktsiooniga, piisavalt valjult ja aeglaselt. Ütle, kes Sa oled, mis oli Su töö teema 

ning kuidas on Sinu esitlus üles ehitatud. Kui oled oma esitlust piisavalt harjutanud, ei pea Sa 

aja pärast muretsema. Minut enne esitluse lõppu antakse kellahelinaga märku, et peaksid oma 

jutu kokku võtma. 

Vasta küsimustele selgelt; ära asu küsijaga vaidlusse, vaid väljenda oma seisukohta. 

Pärast kaitsmist 

Kaitsmiskomisjon teeb otsuse arvestuse/mittearvestuse või töö hinde osas üldjuhul kohe 

pärast kaitsmispäeva lõppu. Vajadusel võib otsuse teha ka kuni viis tööpäeva pärast kaitsmist. 

Hindest teavitab õpilast klassijuhataja. 


