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1.Uurimis- ja praktilise loovtöö esitlus 

  

Töö esitlemisele, mis toimub  kindlaks määratud korra järgi,  pääseb õpilane, kes on kokkulepitud 

ajaks esitanud juhendajale ja hindamiskomisjonile oma uurimistöö või praktilise loovtöö koos 

kirjaliku osaga. Mitme autori puhul osalevad loovtöö esitlusel kõik rühma liikmed. 

Töö esitlus toimub koolis selleks ette nähtud päeval. Kokkuleppel hindamiskomisjoniga võib 

loovtööde esitlus toimuda  ka väljaspool kooli  või  teatud teema- või ainenädala raames. Kui 

komisjon ei saa kohale tulla, peab õpilane töö (ürituse, näituse avamise vms) jäädvustama. 

 

1.1. Uurimistöö 

Uurimistöö esitluseks valmistab õpilane ette 7-10 minutit kestva suulise ettekande (soovitav eelnevalt 

valmis kirjutada),  mis koosneb sissejuhatusest (teema valiku põhjendused, töö eesmärk), töö sisu 

kirjeldusest ( töö käik, kasutatud meetodid, kasutatud materjalid) ja kokkuvõttest ( hinnang tehtud 

tööle, põhijäreldused). Kuulajate huvi suurendamiseks on kasulik ettekannet illustreerida. Üks 

võimalikest näitlikustamise vahenditest on PowerPoint. Proovida võib ka posterettekannet. Pärast 

esitluse kõnet vastab õpilane küsimustele. 

 

PowerPoint esitluse koostamisel tuleb kasutada ühte slaidi ühe põhiidee, illustratsiooni, tabeli, 

joonise jms edasiandmiseks, illustratsioonid ja taust peavad olema vastavuses teemaga ning kirja 

suurust valides tuleb lähtuda auditooriumi kaugusest ekraanist (mitte väiksem kui 22p).  Slaidide 

vaheldumise efekte või animatsioone tuleb kasutada mõõdukalt, efektid ei tohiks varjutada uuritava 

teema esitlust.   

 

Posterettekanne. Vormilt on poster suureformaadiline teksti ja piltidega plakat, millel olevat teksti, 

pildimaterjali, jooniseid, skeeme jms  kommenteeritakse esitlusel suuliselt. 

Posterilt edasi antav info peab olema loogiliselt liigendatud, ilma keeruliste graafiliste kujundite ning 

liigsete detailideta. Pealkirjade ja alapealkirjade kujundamisel peab jälgima, et kiri oleks piisavalt 

suur ja nähtav, kiirelt loetav ja laused lühidad. 

 

1.2. Praktiline loovtöö 

Praktilise loovtöö puhul tutvustab õpilane  valminud tööd  või kannab selle terves mahus või osaliselt 

kohapeal ette. Lisaks peab ta esitama praktilise töö kirjaliku osa, mis koosneb sissejuhatusest, 

tööprotsessi kirjeldusest ja kokkuvõttest. 

Sissejuhatuses  tutvustab õpilane praktilise töö ideed ja vormi, põhjendab oma valikut, töö eesmärki,  
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kasutatud teoreetilisi materjale.   

Tööprotsessi osas kirjeldab õpilane protsessi etappe (mida, millal, kuidas, milliste vahenditega tehti),  

tööprotsessi käigus esile tõusnud probleeme ja nende lahendusi.  Mitme autoriga töö puhul tuuakse 

välja, kuidas toimis meeskonnatöö, milline oli iga meeskonnaliikme isiklik panus.  Tööprotsessi 

kohta võib lisada fotosid, skeeme, visandeid, videomaterjale. 

Kokkuvõttes annab õpilane oma tööle (lähtuvalt eesmärgist ja tööprotsessist) hinnangu, räägib, mida 

ta tööd tehes õppis, teeb üldistusi-järeldusi, milleni tööd tehes jõudis. Õpilane põhjendab töö 

teostamise vajalikkust ja kasulikkust.  Lõpuks vastab küsimustele. 

 

 

2. Hindamine 

Uurimis- ja loovtööde  esitlust  hindab vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuulub ka 

õpilase juhendaja. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle. 

2.1. Hindamisalus 

2.1.1. Töö sisu: vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik, otstarbekus ja 

rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, nõuetekohane töö ülesehitus. 

Kunstitöö, omaloomingulise muusika- või kirjandusteose, muusikateose või etenduse esitamise,   või 

muude samalaadsete praktiliste loovtööde puhul hinnatakse teose ideed, selle originaalsust ning 

kunstilist teostust. Hindab komisjon. 

 

2.1.2. Õpilase aktiivsus tööprotsessis: õpilase algatusvõime ja initsiatiiv töö teema valimisel, 

ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkus, suhtlemisoskus. Hindab juhendaja. 

 

2.1.3. Töö vormistamine: korrektne nõuetekohane vormistamine, sh viitamine (vt Uurimistöö 

juhend) . Praktilise loovtöö puhul eesmärgist ja ideest lähtuv  vorm, kunstiline/tehniline teostus. 

Hindab komisjon. 

 

2.1.4. Töö esitlemine: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega. 

Praktilise loovtöö puhul valminud töö (teos, etendus, kunstitöö vms) esitus; eseme, leiutise vms 

demonstreerimine. Hindab komisjon. (Lisa 2. Hindamisjuhend) 
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 Lisa 1. Hindamisalused 

 
Hindamise aspektid Väga hea 

 

Rahuldav 

Töö vastavus teemale. 

Hindab komisjon 

Teemapüstitus on huvitav ja 

uurimisküsimus väga hästi sõnastatud. 

Pealkiri kajastab töö sisu. 

Teema on laialivalguv, uurimisküsimus ja 

uuritav materjal ei ole hästi kooskõlas. 

Pealkiri ei vasta töö sisule. 

Uurimismaterjal. 

Hindab juhendaja 

Uuritav materjal on kogutud 

süstemaatiliselt ning korrektselt. 

Uuritav materjal on kogutud süsteemitult või 

esitatud juhuslikult. 

Teema arendus, sisu 

Hindab komisjon 

Töö annab ülevaate teoreetilisest 

alusmaterjalist. 

Töö uurimismeetodit on selgelt 

kirjeldatud, kasutatud mõisteid on 

selgitatud, kogutud materjali on 

süstemaatiliselt analüüsitud. 

Teoreetiline ülevaade on antud, kuid see ei ole 

järjepidev ega mõtestatud. Mõisteid kasutatakse 

juhuslikult. Kogutud  materjali analüüs on 

kesine või puudub. 

Uurimistöö  tulemused. 

Hindab komisjon 

Töö tulemused on  selgelt sõnastatud 

ning kajastuvad ka töö kokkuvõttes. 

Töö tulemused on kooskõlas 

uurimiseesmärgiga. 

Töö tulemused on olemas, kuid neid ei ole esile 

toodud või ei vasta need uurimiseesmärgile. 

Töö osad. 

Hindab komisjon 

Töös on olemas kõik osad (tiitelleht, 

sissejuhatus, sisuosa, kokkuvõte, 

kasutatud materjalide loetelu, vajadusel 

ka lisad jm). 

Töö osad on õiges proportsioonis. 

Mõni töö osa on puudu või teiste osade suhtes 

ebaproportsionaalselt lühike. 

Töö ülesehitus ja 

sidusus. 

Hindab komisjon 

Töö osad on pealkirjastatud ning 

loogilises järgnevuses. 

Peatükid moodustavad hästi jälgitava 

terviku. 

Töö ülesehitus ei ole päris loogiline, pealkirjad 

või alapealkirjad on puudu. 

Töö põhiosa peatükid ei ole omavahel seotud. 

Kasutatud materjalid. 

Hindab komisjon 

Kasutatud on erinevaid materjale. 

Allikad on usaldusväärsed. Kõikidele 

kasutatud allikatele on viidatud. 

Töö põhineb 1–2 allikal. Tuginetud on 

arvamusartiklitele, allikad ei ole usaldusväärsed 

(Vikipeedia vms). 

Keelekasutus 

Hindab komisjon 

Töö keelekasutus on neutraalne või 

teaduslik. Töös on mõningaid keele- ja 

stiilivigu, kuid need ei riku üldmuljet. 

Töö keelekasutus on kohati arusaamatu, 

kõnekeelne ja/või kohmakas. Töös on palju 

kirjavigu. 

Vormistus. 

Hindab komisjon 

Töö vastab vormistusnõuetele 

(tiitelleht, teksti paigutus lehel, 

leheküljenumbrid, peatükkide 

numeratsioon, joonised, tabelid jms). 

Töö vormistuses on palju väiksemaid vigu või 

mõned suured eksimused. 

Õpilase huvi ja 

iseseisvus töö 

koostamise  protsessis. 

Hindab juhendaja 

Õpilane on tööprotsessist huvitatud, 

aktiivne ning püüdlik, peab kinni 

ajakavast, järgib nõuandeid, on 

koostöövalmis. 

Õpilane vajab pidevat motiveerimist, ei suuda 

oma vigadest õppida, neid parandada. 

Töö kaitsmine 

komisjoni ees 

Hindab komisjon 

Uurimuse kaitsja on enesekindel, töö 

tutvustus on selgelt struktureeritud ja 

ette kantud. 

Töö tutvustaja on ebakindel. Ettekanne ei ole 

järjekindel, loogiline ega anna edasi 

uurimistulemusi. 

 
Allikas: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Soovitusi ja näiteid loovtöö läbiviimiseks 

põhikooli III kooliastmes. Tallinn 2011. http://www.oppekava.ee 
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Lisa 2. Pärnu Mai Kooli III kooliastme uurimistööde hindamisjuhend 

 

 

 

1. TÖÖ SISU   Hindab komisjon 

Kriteerium Hindamisskaala 

Väga hea (5) Hea (4) Rahuldav (3) Puudulik (2) 

Vastavus 

teemale, 

eesmärkide 

saavutamine, 

sobiv meetodite 

valik,   

materjalide 

kasuta mine. 

Vastab täielikult tee- 

male, eesmärgid 

täielikult saavutatud. 

Valitud meetodid on 

efektiivsed. 

Kasutatud materjale 

on küllaldaselt, faktid 

kontrollitud. 

Esineb väikseid kõrva- 

lekaldeid teemast. Ees- 

märgid enamjaolt saa- 

vutatud. Valitud 

meetodid sobivad, kuid 

materjale napib. Töö 

on ülevaatlik, faktid 

kontrollitud. 

Seos teemaga on nõrk. 

Eesmärgid osaliselt saa- 

vutatud. Töös on sisulisi 

puudejääke, esineb 

kontrollimata fakte. 

Materjali valik juhuslik. 

Ei vasta teemale. 

Eesmärgid on saavuta- 

mata. Töö sisu on 

puudulik, faktid 

kontrollimata. Materjali 

valik puudulik. 

Ülesehituse 

loogilisus. 

Ülesehitus loogiline, 

töö terviklik. 

Ülesehitus üldiselt 

loogiline, töö terviklik, 

kuid esineb üksikuid 

vigu. 

Ülesehitus pole loogi- 

line, töö pole päris 

terviklik. 

Töö ülesehituses puudub 

loogika, töö ei moodusta 

tervikut. 

 

2. TÖÖ PROTSESS   Hindab juhendaja 

Kriteerium Hindamisskaala 

Väga hea (5) Hea (4) Rahuldav (3) Puudulik (2) 

Koostöö, 

aktiivsus. 

Väga hea koostöö, 

õpilane on aktiivne. 

Õpilane vajab 

meeldetuletamist, 

muidu koostöö hea. 

Õpilane vajab pidevat 

meeldetuletamist, 

koostöö rahuldav. 

Õpilane ei pea koostöö 

tingimustest kinni. 

Ajakavast 

kinnipidamine. 

Õpilane peab kinni 

ajakavast. 

Esineb üksikuid 

unustamisi. 

Õpilane ei pea enamasti  

ajakavast kinni. 

Õpilane ei pea üldse 

ajakavast kinni. 

Eeldatavad tule- 

mused (sisu, 

vorm). 

Lähtub juhendajaga 

kokkulepitust, 

vormistus 

nõuetekohane. 

Lähtub üldjoontes 

juhendajaga kokku- 

lepitust, üksikud 

vormistusvead. 

Sisu ja vorm ei vasta 

kokkulepitule, esineb 

mitmeid eksimusi ja 

puudujääke. 

Sisu ja vorm ei vasta 

üldse kokkulepitule. 

 

3. TÖÖ STIIL, KEEL, VORMISTAMINE   Hindab komisjon 

Kriteerium Hindamisskaala 

Väga hea (5) Hea (4) Rahuldav (3) Puudulik (2) 

Korrektne keel ja 

sobiv stiil. 

Sõnastus selge, sobiv 

stiil, ei esine õige- 

kirjavigu. 

Esineb üksikuid stiili- 

ja õigekirjavigu. 

Sõnastus ebaselge, 

esineb mitmeid stiili- ja 

õigekirjavigu (kuni 15). 

Sõnastus arusaamatu, 

esineb palju stiili- ja 

õigekirjavigu (enam kui 

15). 

Vormistamine 

juhendi alusel. 

Nõuetekohane Esineb üksikuid 

puudujääke. 

Esineb suuremaid 

eksimusi. 

Vormistus ei vasta üldse 

nõuetele. 

 

4. ESITLEMINE  Hindab komisjon 

 

Kriteerium 

Hindamisskaala 

Väga hea (5)  Hea (4) Rahuldav (3) Puudulik (2) 
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Esitluse 

ülesehitus 

Tekst on hästi 

liigendatud, väga hea 

jälgida. 

Tekst on üldiselt 

jälgitav, kuid esneb 

ebaselgust. 

Tekst on halvasti 

liigendatud, halb jälgida. 

Teksti ülesehitus on 

ebaloogiline,   räägib 

kõigest läbisegi. 

Kõne Väljendus on selge, 

kontakt kuulajaga 

väga hea. 

Väljendus üldiselt 

selge, kontakt kuula- 

jaga hea. 

Kõne on monotoonne, 

raskesti jälgitav, kuula- 

jaga suhtlus ebakindel. 

Kõne on raskesti jälgitav, 

kontakt kuulajaga 

puudub. 

 

Näitlikustamine 

 

Asjakohane, 

näitmaterjali kvaliteet 

väga hea. 

 

Üldiselt sobiv ja hea 

kvaliteediga. 

 
Näitmaterjal ei toeta 
esitlust või on vähene. 

 

Näitmaterjali pole 

kasutatud või on täiesti 

sobimatu. 

Küsimustele 

vastamine 

Vastab kompetentselt 

kõikidele 

küsimustele. 

Vastab, kuid ei oska 

alati oma seisukohti 

argumenteerida. 

Üritab vastata, kuid ei 

suuda oma mõtet   selgelt 

väljendada. 

Ei oska vastata. 

 

 

 

 

Lisa 3. Hindamisjuhendi kasutamine praktilise loovtöö korral 

 

1. IDEE JA TEOSTUS  Hindab komisjon 

Kriteerium 

 

Hindamisskaala 

Väga hea (5) Hea (4) Rahuldav (3) Puudulik (2) 

Idee Idee on originaalne ja 

huvitav. 

Idee on huvitav, kuid 

mitte väga origi- 

naalne. 

Idee ei ole originaalne 

ega ka huvitav. 

Idee on laenatud või 

kasutatud mõne 

eelneva aasta töö 

ideed. 

Teostus Pisiasjadeni läbi 

mõeldud, omapärane, 

tehniliselt/kunstiliselt 

väga heal tasemel . 

Vastab täielikult 

püstitatud 

eesmärkidele. 

Teostuses üksikud 

vead, ei vasta täielikult 

püstitatud 

eesmärkidele. 

Teostus stereotüüpne , 

puudub isikupära 

vastab üldiselt 

püstitatud 

eesmärkidele. 

Puudub täielikult 

isikupära, teostus 

ebakorrektne,  pole 

saavutanud püstitatud 

eesmärki. 

2. TÖÖ PROTSESS  Hindab juhendaja NB! „punkt 3.” alusel hinnatakse  praktilise 

loovtöö   juurde kuuluvat kirjalikku osa. 
3. TÖÖ STIIL, KEEL, VORMISTAMINE  Hindab komisjon 

4. ESITLEMINE  Hindab komisjon 

 

Hindega „nõrk” (1)  hinnatakse tööd, mis pole tähtajaks lõpetatud ega saa osaleda esitlusel. 
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Lisa 3. Hindamisleht 

 

Õpilase nimi .................................................................................................................................... 

Juhendaja nimi................................................................................................................................. 

Töö teema........................................................................................................................................ 

 

Kriteerium Hinded                                        Märkused 

  5       4       3        2        1 

1. Töö sisu/ töö idee ja teostus       

2.Töö protsess (hindab juhendaja)       

3. Töö stiil, keel, vormistamine       

4. Esitlemine 

 Esitluse ülesehitus       

 Kõnelemine       

 Näitlikustamine       

 Küsimustele vastamine       

Lõplik hinne sõna ja numbriga   Allkiri 

 

 

Esitluse kuupäev.............................................................. 

Hindaja nimi.................................................................... 
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