KURTNA KOOLI III KOOLIASTME LOOVTÖÖDE HINDAMISKRITEERIUMID
1. Uurimistöö hindamismudel
Hindamise
aspektid
Töö vastavus
teemale
Uurimismaterjal
Teema
arendus, sisu

Uurimuse
tulemused
Töö osad

Töö ülesehitus
ja sidusus

Kasutatud
materjalid

Keelekasutus

Viitamine

Väga hea

Rahuldav

Teemapüstitus on huvitav ja
uurimisküsimus väga hästi
püstitatud. Pealkiri kajastab töö sisu.
Uuritav materjal on kogutud
süstemaatiliselt ning korrektselt.
Töö annab ülevaate teoreetilisest
alusmaterjalist.
Töö uurimismeetodit on selgelt
kirjeldatud, kasutatud mõisteid on
selgitatud, kogutud materjali on
süstemaatiliselt analüüsitud.
Töö tulemused on olemas, selgelt
sõnastatud ning kajastuvad ka töö
kokkuvõttes. Töö tulemused on
kooskõlas uurimiseesmärgiga.
Töös on olemas kõik osad (tiitelleht,
sissejuhatus, sisuosa, kokkuvõte,
kasutatud materjalide loetelu,
vajadusel ka lisad jm).
Töö osad on õiges proportsioonis.
Töö osad on pealkirjastatud ning
loogilises järgnevuses.
Peatükid moodustavad hästi
jälgitava terviku.
Kasutatud on erinevaid materjale.
Allikad on usaldusväärsed.
Kõikidele kasutatud allikatele on
viidatud.
Töö keelekasutus on neutraalne või
teaduslik. Töös on mõningaid keeleja stiilivigu, kuid need ei riku
üldmuljet.
Kirjandus on korrektselt viidatud
(läbi töö on kasutusel üks
viitamisviis, viitekirjed on nii
tsiteeritud/refereeritud materjali järel
kui ka kasutatud materjalides).
Refereeringud ja tsiteeringud on
autori mõtetest eristatavad ning

Teema on laialivalguv, uurimisküsimus
ja uuritav materjal ei ole hästi kooskõlas.
Pealkiri ei vasta töö sisule.
Uuritav materjal on kogutud süsteemitult
või esitatud juhuslikult.
Teoreetiline ülevaade on antud, kuid see
ei ole järjepidev ega mõtestatud.
Mõisteid kasutatakse juhuslikult.
Kogutud empiirilise materjali analüüs on
kesine või puudub.
Töö tulemused on olemas, kuid neid ei
ole esile toodud või ei vasta need
uurimiseesmärgile.
Mõni töö osa on puudu või teiste osade
suhtes ebaproportsionaalselt lühike.

Töö ülesehitus ei ole päris loogiline,
pealkirjad või alapealkirjad on puudu.
Töö põhiosa peatükid ei ole omavahel
seotud.
Töö põhineb 1–2 allikal. Tuginetud on
arvamusartiklitele, allikad ei ole
usaldusväärsed (Vikipeedia vms).
Töö keelekasutus on kohati arusaamatu,
kõnekeelne ja/või kohmakas. Töös on
palju kirjavigu.
Kasutatud allikatele on viidatud
ebajärjekindlalt, kasutatud on enam kui
kahte viitamisviisi.
Refereeringutena on esitatud
mahakirjutusi, tsiteeringud on ebatäpsed
või tähistamata. Kasutatakse “kopeeri” ja
“kleebi” tehnikat.

Vormistus

Õpilase huvi ja
iseseisvus töö
koostamise
protsessis
Töö kaitsmine
komisjoni ees

korrektsed.
Töö vastab vormistusnõuetele
(tiitelleht, teksti paigutus lehel,
leheküljenumbrid, peatükkide
numeratsioon, joonised, tabelid jms).
Õpilane on tööprotsessist huvitatud,
aktiivne ning püüdlik, peab kinni
ajakavast, järgib nõuandeid, on
koostöövalmis.
Uurimuse kaitsja on enesekindel, töö
tutvustus on selgelt struktureeritud ja
ette kantud.

Töö vormistuses on palju väiksemaid
vigu või mõned suured eksimused.
Õpilane vajab pidevat motiveerimist, ei
suuda oma vigadest õppida, neid
parandada.
Töö tutvustaja on ebakindel. Ettekanne ei
ole järjekindel, loogiline ega anna edasi
uurimistulemusi.

2. Kõne ja esitluse hindamismudel
Hindamise alused
Häälekasutus:
tempo
(kiire/aeglane);
tugevus
(kõva/vaikne);
artikulatsioon
Ülesehitus,
argumentatsioon

Suurepärane
Rääkijat on meeldiv
kuulata,
kasutab pause ja rõhke
kõne rütmistamiseks.
Hääl kõlab loomulikult,
väljendus on selge.
Kõne/esitluse ülesehitus
on korras, st tekst on
liigendatud tervik,
ülesehitus on
loogiline ja sidus.

Hea
Kõne on selge,
esitus pisut
monotoonne.

Ülesehitus on
jälgitav,
mõtted on esitatud
selgelt.

Kõne ülesehitus on
ebaloogiline.
Mõtted on kohati
seosetud.
Sõnumit on raske
mõista.
Kõneleja usub
Kõneleja on ette valmistunud,
oma sõnumisse,
kuid ei esine enesekindlalt.
on esinemiseks hästi Peab pigem monoloogi kui
ette valmistunud,
dialoogi.
püüab luua sidet
Silmside publikuga on kasin.
publikuga.

Kõnelejal on hea
kontakt publikuga,
esineja usub oma
sõnumisse, paneb end
kuulama.
Esitus on loov ja
teemakäsitlus
isikupärane.
Näitliku lisamaterjali Kasutab esinemise
Kasutab näitlikku
kasutamine
ilmestamiseks erinevaid lisamaterjali
(lisapunktid)
vahendeid (tabelid,
graafikuid).
Näitmaterjalide
kvaliteet on hea.
Mulje:
entusiasm,
siirus,
originaalsus

Vajab arendamist
Kõne monotoonne, hääl liiga
vaikne, tempo liiga kiire või
liiga aeglane;
pikad mõtlemispausid, kasutab
verbaalseid täiendeid.

Kasutatud lisamaterjal ei toeta
sisu,
kvaliteet kõikuv.

