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SISSEJUHATUS 
 

2011. aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud Põhikooli riiklikus õppekavas sätestatakse, et kool 

korraldab põhikooli III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid 

lõimiva loovtöö. Alates 1. septembrist 2013 on loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise 

tingimuseks. Õpilane lähtub töö teostamisel valitud teemast ning läbiviimisele ja 

vormistamisele esitatud nõuetest. Loovtööd võib teha õpilane nii individuaalselt kui ka 

rühmas (kuni 3 õpilast). 

Loovtöö etapid on:   

1. loovtöö temaatika ja juhendaja valimine,  

2. loovtöö kavandamine,  

3. loovtöö tegemine,  

4. loovtöö esitlemine ja kaitsmine, 

5. kokkuvõte. 

 

Loovtöö koostamise kord on esitatud kooli õppekava üldosas järgmiselt: 

1. loovtöö koostamise korraldamine; 

2. loovtöö teema valimine; 

3. õpilaste juhendamine;   

4. loovtöö esitlemine;  

5. loovtöö hindamine. 
 

1. LOOVTÖÖ KOOSTAMISE KORRALDAMINE 
 

(1)  Loovtööde koordineerija on 8. klassi klassijuhataja, kelle ülesanneteks  on:  

1) 8. klassis esimesel õppenädalal õpilastele loovtöö sooritamise tingimuste  

tutvustamine;  

2) loovtööde teemade ja juhendajate esitamine direktorile nende kinnitamiseks; 

3) õpilaste loovtöö koostamisprotsessi jälgimine;  

4) loovtööde esitlemise korraldamine;  

5) koostöö loovtöid juhendavate õpetajatega.   

(2)  Aineõpetajad ja klassijuhatajad tutvustavad oma ainetunnis loovtöö põhimõtteid ja 

julgustavad teemade valikul 7. klassi õpilasi kevadel. 

(3)  Täpse teemavaliku teevad õpilased 8. klassis aineõpetaja juhendamisel 15. oktoobriks. 

(4)  Loovtöö teemad fikseeritakse koordineerija poolt hiljemalt oktoobri lõpuks, kus on 

kirjas:   

1) töö sooritaja/sooritajad;   

2) loovtöö teema pealkiri;   

3) juhendaja. 

(5)  Pärast teemavaliku kinnitamist direktori poolt,  koostab õpilane plaani - loovtöö 

tegemise kava, mille esitab töö juhendajale ning mida täiendab jooksavalt kuni loovtöö 

lõpuni. Loovtöö kavas fikseeritakse: 

1) töö pealkiri ja töö teostaja/teostajad; 

2) planeeritavad töö etapid, ettevalmistused ja tähtajad; 
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(6) Loovtöö tegemise kava esitatakse koos loovtööga hindamiskomisjonile.  

(7) Loovtöö kirjalikke kokkuvõtteid säilitatakse kolm aastat. 

(8) Loovtöid esitletakse loovtööde kaitsmisel (millel osalevad 7., 8. klassi õpilased; 

aineõpetajad, juhendajad) III trimestril. 

 

LISA 1. Loovtöö tegemise kava. 

 

2. LOOVTÖÖ TEEMA VALIMINE 
 

(1) Loovtöö teema valikuks võivad teha ettepaneku nii õpilane kui õpetaja. 

(2) Loovtöö teema lepib õpilane juhendajaga kokku. 

(3) Loovtöö liigid võivad olla: 

1) uurimus; 

2) projekt; 

3) kunstitöö või muu taoline töö (foto või kunstinäitus, õppematerjali, -vahendi  loomine, 

väitlus või juhtumi uuring, robootikaprojekt, õpilasfirma,  luulekava ja selle esitlus, 

giidituuri ettevalmistamine ja läbiviimine, omaloomingulise muusikateose loomine, 

ürituse korraldamine, toidukalkulatsiooni koostamine  jne).  

 

LISA 2. Loovtööde liigid ja vormistamine. 

 

3. ÕPILASE JUHENDAMINE  
 

(1) Õpetaja ja õpilase töökoormus ei tohiks seoses loovtöö koostamisega oluliselt suureneda. 

Õpilase ja juhendaja vahel lepitakse kokku, millal ja mitu korda juhendamine toimub. 

Kokkulepitud ajad märgitakse loovtöö koostamise kavva. 

(2) Juhendaja roll on suunav. Juhendaja: 

 aitab õpilast teema valikul ja tegevuskava koostamisel; 

 soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmiseks; 

 jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele; 

 jälgib ajakava täitmist; 

 nõustab õpilast esitluse ja kaitsmise edukaks läbiviimiseks; 

 täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse; 

 nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul. 

(3)  Loovtöö koostamise minimaalne ajaline maht õpilase jaoks võiks olla 15 tundi, mis 

sisaldab nii juhendamisele kulunud tunde kui ka iseseisvat tööd.  

(4) Juhendaja võib olla väljastpoolt kooli. 
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4. LOOVTÖÖDE ESITLEMINE  JA KAITSMINE 
 

(1) Loovtööd saab esitleda ja kaitsta õpilane, kes on kokkulepitud ajaks esitanud 

hindamiskomisjonile oma loovtöö. 

(2) Kõik loovtööd retsenseeritakse. 

(3) Kõik õigeaegselt loovtöö esitatud autorid saavad retsensiooni kirjalikult arvestusega, et 

neil on piisavalt aega retsensioonis esitatud küsimustele vastamiseks (kui küsimusi on). 

(4) Loovtöö kaitsmine toimub III trimestril. Olenevalt töö spetsiifikast, võib loovtöö 

esitlemine toimuda ka varem. 

(5) Mitme autori puhul osalevad loovtöö esitlusel kõik autorid. 

(6) Loovtööd esitleb õpilane ettekandena ning aega selleks võiks olla ca 10 minutit.  

(7) Ettekanne on õpilasel ettevalmistatud. Esitlust on soovitav näitlikustada kas 

stendiettekande, multimeedia, audiovisuaalsete jm vahenditega. 

(8) Loovtöö esitlemisel õpilane:  

1) selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut; 

2)  tutvustab kasutatud meeto(dit)deid; 

3) esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti. 

 

LISA 3 Loovtöö esitlemine. 

 

(9) Kaitsmiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline ning üldjuhul koosneb loovtöö 

valdkonnaga seotud aineõpetajatest.  

(10) Kaitsmiskomisjonid moodustab ja  kinnitab direktor. Kaitsmiskomisjoni tööd juhib 

komisjoni esimees. 

 

5. LOOVTÖÖDE HINDAMINE  
 

(1) Loovtöö hindamise põhimõtted ning kriteeriumid esitatakse kooli loovtööde 

hindamisjuhendis.  

 

LISA 4. Loovtöö hindamisjuhend. 

 

(2)  Loovtöö hindamise eesmärgiks on:  

1. kirjeldada loovtööle seatud eesmärkide täideviimist ning anda seeläbi tagasisidet 

loovtöö kui terviku kohta; 

2. kujundada kriitilist suhtumist oma töösse, julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks 

ning toetada seeläbi isiksuse arengut.  

 

(3) Loovtööle ja selle esitlemisele annab koondhinnangu kolmeliikmeline hindamiskomisjon. 

Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle, mis kujuneb tööprotsessi jooksul peetud 

päeviku alusel. 

 

(4) Hinnang antakse: 

 töö sisule:  töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik 

ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus;  
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kunstitöö ning omaloomingulise muusikateose  puhul hinnatakse teose ideed,       

originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust;  

muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust. 

 loovtöö protsessile: hinnatakse õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema 

valimisel, ajakava järgimist, kokkulepetest kinnipidamist, ideede rohkust, 

suhtlemisoskust. 

 loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne 

vormistamine; viitamine. 

 loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, 

kontakt kuulajatega. 

 

(5) Positiivsele hindele kaitstud loovtöö teema kantakse põhikooli lõputunnistusele. 

 

(9) Loovtöö loetakse sooritatuks kui õpilane on:  

1) koostanud loovtöö kava (grupitöö puhul iga õpilane eraldi), 

a. mis sisaldab loovtöö kavandit, tegevusplaani, tööjaotust (grupitöö puhul), 

b. mis sisaldab ajakava (elektrooniliselt või paberkandjal) 

2) koostanud/loonud/ läbi viinud loovtöö;  

3) esitlenud oma loovtööd teistele;  

4) saanud komisjonilt positiivse hinde.   
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LISA 1.  Loovtöö koostamise kava 

MÕNISTE KOOLI õpilase ……………………………. loovtöö koostamise kava 

 

Töö autor/autorid 

 

Töö pealkiri 

 

Töö etapid Tegevused Tähtajad 

Kirjelda millises 

järjekorras ja mida 

tegema hakkad.  

Millised tegevusi selleks ette võtta tuleb?  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Loovtöö autori hinnang kava täitmisele 

Anna hinnang oma töö planeerimisele ja kava täitmisele. Kas  läks midagi teisiti kui 

kavandasid? Mis läks teisiti? Mida uut õppisid? Millised olid raskused? Mida oleks võinud 

teisiti teha? Rühmatöö korral kirjelda tööülesannete jaotust, kogu rühma tegevust ning oma 

panust ühistöö valmimisel. 

 

 

Juhendaja hinnang 

Hinnang tööprotsessile. Tähtaegadest kinnipidamine. Töö tulemus. 
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LISA 2. 

Loovtööde liigid ja vormistamine 

1. Õpilasuurimus 

Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile. Töö 

kirjutamine annab õpilastele esimese iseseisva uurimustöö kogemuse ning võimaluse tegeleda 

huvipakkuvate teemade ja probleemidega kas individuaalselt või koostöös kaasõpilastega. 

Uurimuse eesmärgiks on saada täpsemat teavet uuritava teema kohta ning leida teema 

olulistele küsimustele vastuseid. Samuti aitab uurimustöö kaasa oskusele oma mõtteid edasi 

anda loogiliselt nii kõnes kui kirjas. Uurimustöö peaks olema valdavalt analüüsiva 

iseloomuga, olulisel kohal on töö autori järeldused, tõlgendused ja üldistused. 

   

1.1. Uurimistöö koostamise etapid 

 Õpilane: 

1) valib valdkonna või õppeaine ning esialgse teema; 

2) koostab koos juhendajaga töö koostamise ajakava; 

3) tutvub juhendaja poolt soovitatud kirjandusega; 

4) sõnastab juhendaja abiga probleemi; 

5) kogub andmeid; 

6) kirjutab vastavalt nõuetele uurimistöö/teksti; 

7) õpilane esitleb oma tööd hindamiskomisjonile. 

  

1.2.  Õpilase uurimustöö ülesehitus koosneb järgmistest osadest: 

1) tiitelleht;  

2) sisukord;  

3) sissejuhatus;  

4) töö põhiosa (peatükid ja alapeatükid);  

5) kokkuvõte, sh hinnang  töö eesmärgi täitmisele;  

6) kasutatud kirjanduse loetelu;  

7) lisad (vajadusel). 

 

1.3. Kirjalik loovtöö sisaldab ka õpilase hinnangut eesmärkide ja töö koostamise kava täitmise 

kohta. Õpilane märgib loovtöö alustamise ja valmimise kuupäeva, koostamisele kulunud aja 

tundides ning lisab oma allkirja.  

 

 

2.  Projekt 

Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö(ülesanne) vm ettevõtmine. Projekt  

pakub hea võimaluse valitud teemadel viia ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega. Projekt 

annab korraldamiskogemust, juhtimis- ja meeskonnatöökogemust, algteadmisi eelarve 

koostamisest ja veel palju teisi elus toimetulekuks tarvilikke kogemusi. 

 

Projekti võib kaasata ka erinevaid loovtöö liike olenevalt projekti teemast, näiteks 

lühiuurimust, erinevaid õpilaste esinemisi, esitlusi, näituste korraldamist jm.  
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Projekti tegemisel loovtööna esitab õpilane kirjaliku osana loovtööna valminud projekti koos 

omapoolse hinnanguga töö eesmärkide ja töö koostamise kava täitmise kohta. Õpilane märgib 

loovtöö alustamise ja valmimise kuupäeva, koostamisele kulunud aja tundides ning lisab oma 

allkirja. 

 

 

3. Loovtöö kui kunstitöö või muu taoline töö 

Loovtöö muusikateose või kunstitööna kätkeb endas uudseid, innovaatilisi ideid ning  on 

eneseteostusrõõmu pakkuv ja silmaringi avardav. Loovtöö võib olla nii praktiline töö kui ka 

vaimse idee kandja.  

 

Juhul, kui loovtöös kasutatakse fragmente teiste autorite loomingust, tuleb autorikaitse 

seadusest lähtudes viidata kasutatud teose autorile. 

 

Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase omalooming aga ka muusikateose esitamine. 

 

Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur,  keraamika, 

videofilm, animatsioon, perfomance jne.   

 

Kunsti- ja projektitöö puhul koostab õpilane ka kirjaliku osa, mis vormistatakse vastavalt 

kooli poolt kehtestatud  nõuetele. Töö ülesehitus lepitakse kokku juhendajaga. 

 

Näide kunsti- ja projektitöö kirjaliku osa ülesehitusest  

Töö ülesehitus: 

tiitelleht 

sisukord 

sissejuhatus 

töö käigu kirjeldus 

kokkuvõte, sh enesehinnang tööle 

kasutatud kirjandus 

 

Töö kirjalikus osas annab õpilane omapoolse hinnangu töö eesmärkide täitmise ja töö 

koostamise kavast kinnipidamise kohta. Õpilane märgib loovtöö alustamise ja valmimise 

kuupäeva, koostamisele kulunud aja tundides ning lisab oma allkirja. 
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4. Loovtöö arvutil vormistamise nõuded. 

 

4.1. Töö maht ja nummerdamine 

 

Töö maht sõltub loovtöö teemast, kuid on orienteeruvalt uurimustöö puhul 10-14 lehekülge.  

 

Loovtöö kirjalik osa vormistatakse arvutil lehe ühele küljele, kasutatakse paberi formaati A4.  

 

Kõik leheküljed töös nummerdatakse. Lehekülgi arvestatakse alates tiitellehest, kuid lehekülje 

numbrit sellele ei kirjutata. Lehekülje number trükitakse lehe alaserva (jalusesse) keskele või 

paremasse nurka. 

  

 

4.2. Tiitelleht 

 

Tiitellehe korrektne vormistus on väga oluline, kuna see loob tööst esmamulje. Tiitelleht tuleb 

vormistada käesolevale juhendile lisatud näidise järgi. 

 

 

4.3. Teksti põhiosa 

 

Kirja tüüp peaks olema läbivalt kogu töös sama, soovituslikult Times New Roman. 

Tähesuurus peab olema 12 punkti, reavahe 1,5 (ka tiitellehel, sisukorral). Lehe üla- ja 

alaservast jäetakse tühjaks 3 cm, lehe paremast servast 2 cm, vasakust servast 4 cm.  Tekst 

paigutatakse leheküljele ühtlaselt, lehekülje parempoolne serv jääb sirge. 

 

 

4.4. Viited 

 

Kõik kasutatud allikad tuleb töös viidata (näiteks lõik, lause, tsitaat kellegi tööst, raamatust, 

intervjuust, sh internetiallikast). Viide on kasutatud kirjanduse või muu allika mainimine sinu 

töö põhiosas. Iga kasutatud allika järel esitatakse autori perekonnanimi ja allika avaldamise 

aeg (aasta). Kõik viited peavad olema leitavad kasutatud kirjanduse loetelus. Viite kohta 

esitatakse kasutatud kirjanduse (allikate) loetelus täpsemad andmed, mille abil saab lugeja 

näiteks töö raamatukogust üles otsida. Viide kirjutatakse sulgudesse.  

 

 Näiteks internetiallika viitamine tekstis:  

 

Eestis leidub kuusikuid enam mandri idaosas; Lääne-Eestis on kuusikuid vähe. Kuusikud ja kuuse-

segametsad kuuluvad tüübilt sageli laanemetsade hulka (https://et.wikipedia.org/wiki/Kuusik, 2017). 

 

Harilik kuusk ei kuulu kaitstavate taimede nimekirja. Tõsiseks probleemiks võib olla juuri mööda leviv 

juurepessi kahjustus, samuti kuivamine kahjurite, põua ja saastatud õhu koosmõjul 

(http://bio.edu.ee/taimed/okaspuu/kuusk2.htm, 2017). 

 

 Näiteks autori (raamatud, artiklid jms, ka internetiallikad, millel on autor märgitud!) 

viitamine tekstis: 

 

Kuusk on paljasseemnetaimede hõimkonda kuuluv perekond umbes 35 liigiga. Kuusk on levinud 

Euraasias ja Põhja-Ameerikas peamiselt parasvöötmes ja arktilises kliimavöötmes (Laas, 1998) 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti
https://et.wikipedia.org/wiki/Laanemetsad
http://bio.edu.ee/taimed/okaspuu/kuusk2.htm
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4.5. Tsitaadid  

 

Tsitaadid pannakse jutumärkidesse. Tsitaadi järele kirjutatakse sulgudesse tsitaadi autori nimi 

ja aasta.  

 

Näiteks: 
„Kogemustega on juba kord nii, et neid leiab ainult minevikust.“ (Meri, 1998) 
 

 

4.6. Joonised ja tabelid 

 

Kirjalikku tööd võib illustreerida jooniste ja tabelitega. On oluline, et joonised ja tabelid 

hõlbustaksid lugejal info mõistmist. Kõik pildid, fotod, graafikud on joonised.  

 

Kõikidele joonistele tuleb tekstis viidata. Joonised tuleb nummerdada tekstis esinemise 

järjekorras. Soovitav on paigutada joonised lehekülje üla- või alaosasse, mitte tekstiplokkide 

vahele. See näeb korrektsem välja ja teksti on lihtsam lugeda. 

 

Igal joonisel peab olema nn joonise allkiri, kus on joonise number ja selgitus selle kohta, mida 

joonisel kujutatakse. Selgituse järele kirjutatakse sulgudesse joonise või pildi autor ja selle 

tegemise  aasta. 

 

Näiteks:  

 

 

Joonis 1. Algklasside õpilased õppekäigud Ähijärve äärde (Sild, 2015). 

 

4.7. Tabelid 

Tabeleid kasutatakse suurte andmehulkade süstemaatiliseks ja kompaktseks esitamiseks. 

Tabelina on väga mugav esitada arvandmeid. Tabelite vormistamise reeglid on väga sarnased 

jooniste vormistusreeglitega, välja arvatud see, et tabelil on pealkiri. 

 

http://tsitaadid.ee/quote/326/86


 12 

Näiteks: 

Tabel 1. Õpilaste osavõtt huviringidest mais 2016 

klass nimi osaluskordi mais 

II Peeter 12 

IV Jaana 14 

I Tuuli 4 

VI Stein 16 

 

4.8. Kasutatud kirjanduse loetelu 

Kasutatud kirjanduse loetelu esitatakse loovtöö lõpus. Kasutatud kirjanduse loetaelu pannakse 

tähestiku järjekorda. Kasutatud kirjanduse loetelus tuuakse allika kohta saadaolev info: 

 autor(id);  

 avaldamise aasta;  

 raamatu (või muu allika) pealkiri; 

 kui on, siis  peatüki, artikli vms pealkiri; 

 lehekülgede numbrid, kust info on võetud; 

 internetilehekülgede puhul info kasutamise kuupäev. 

 

Kõik kasutatud allikad peavad olema ka kirjanduse loetelus. Jälgida tuleb, et kõik viited, mis 

on loovtöös kasutatud, oleks leitavad ka kirjanduse loetelus.  

Näiteks: 

Kui tekstis on viide (Tammik, Kõiv 2015), siis kasutatud kirjanduse loetelus peab olema kõik 

muu nõutav info selle kirjandusallika kohta: 

 Tamm, E., Kõiv, K. 2015. Lindude välimääraja. Sulestik. Lk 56 – 67. 

Lahtikirjutatuna: Perenimi, Eesnime esitäht., Perenimi, Eesnime esitäht. Avaldamise aasta. 

Raamatu pealkiri. Peatüki pealkiri. Kasutatud lehekülgede numbrid) 

 

Veel näiteid kasutatud kirjanduse vormistamise kohta: 

 2015. 150 aastat ilmavaatlusi Eestis. http://www.eas.ee/kosmos/et/kosmosebueroo 

(01.02.2017). 

(artikli avaldamise aasta. Pealkiri. internetiaadress, kust info on võetud (info võtmise 

kuupäev). Antud näite puhul ei olnud artikli autorit nimetatud, seepärast alustati aastast. 

Taimekoed. http://bio.edu.ee/taimed/general/kude.html (03.08.2017) 

(Nii kirjutatakse kirjanduse loetelus artikkel, millel pole nimetatud autorit ega avaldamise 

aastat. Viitena tekstis kasutatakse sel juhul internetiaadressi). 

http://www.eas.ee/kosmos/et/kosmosebueroo
http://bio.edu.ee/taimed/general/kude.html
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LISA 3. 

Loovtööde esitlemine 

 

1. Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on kokkulepitud ajaks esitanud 

hindamiskomisjonile oma uurimis- või praktilise töö (kunsti- või projektitöö, vm) koos 

kirjaliku osaga. 

2. Loovtöö esitlemise korralduse põhimõtted: 

1) loovtöö esitlus toimub  üldjuhul koolis; 

2) mitme autori puhul osalevad loovtöö esitlusel kõik loovtöö autorid; 

3) loovtööd esitleb õpilane suulise ettekandena ning aega selleks võiks olla  10 minutit;  

4) ettekanne on õpilasel kirjaliku tekstina ettevalmistatud;  

5) esitlust on soovitav näitlikustada kas stendiettekande, multimeedia, audiovisuaalsete 

jm vahenditega.  

 

3. Loovtöö esitlemisel õpilane:  

1) selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut; 

2)  tutvustab kasutatud meeto(dit)deid; 

3) esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti. 

 

      

Näiteid loovtöö esitlemise  vormidest 

 

Posterettekanne  

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

pildimaterjali, jooniseid, skeeme jm  kommenteeritakse esitlusel suuliselt. Posterettekandes 

esitatakse eesmärgid,  järeldused, tulemused ja lõppsõna. 

 

Poster peab olema visuaalselt atraktiivne. Posterilt edasiantav info peab olema loogiliselt 

liigendatud, ilma keeruliste graafiliste kujundite ning liigsete detailideta. Pealkirjade ja 

alapealkirjade kujundamisel peab jälgima, et kiri oleks hästi loetav ka kaugemalt vaadates. 

PowerPoint esitluse koostamisel tuleb kasutada ühte slaide põhiidee edasiandmiseks. 

Illustratsioonid ja taust peavad olema vastavuses teemaga ning kirja suurust valides tuleb 

lähtuda auditooriumi kaugusest ekraanist. Esitlusele tuleb kasuks, kui kasutada slaidide 

vaheldumise efekte või animatsioone mõõdukalt, efektid ei tohiks varjutada uuritava teema 

esitlust. Ühele slaidile võiks paigutada vaid ühe illustratsiooni. Slaididelt ei tohi puududa ka 

viited autorlusele. 

 

 

 

 

 

 



 

LISA  4 

Hindamisjuhend 

Hindamise 

aspektid 

Väga hea 

 

Rahuldav 

Töö vastavus 

teemale 

 

Teemapüstitus on huvitav ja 

uurimisküsimus väga hästi 

püstitatud. Pealkiri kajastab töö sisu. 

Teema on laialivalguv, uurimisküsimus 

ja uuritav materjal ei ole hästi 

kooskõlas. 

Pealkiri ei vasta töö sisule.  

Uurimis-

materjal 

Uuritav materjal on kogutud 

süstemaatiliselt ning korrektselt.  

Uuritav materjal on kogutud 

süsteemitult või esitatud juhuslikult. 

Teema 

arendus, sisu 

 

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 empiirilise materjali analüüs on 

kesine või puudub.  

Uurimuse  

tulemused 

 

Töö tulemused on olemas, selgelt 

sõnastatud ning kajastuvad ka töö 

kokkuvõttes. Töö tulemused on 

kooskõlas uurimiseesmärgiga.  

Töö tulemused on olemas, kuid neid ei 

ole eile toodud või ei vasta need 

uurimiseesmärgile. 

Töö osad 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 

 

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 

 

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 

 

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.  

Viitamine 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 

korrektsed. 

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 

 

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 

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 

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.  

 

  

  

 

 

 

 


