LOOVTÖÖ HINDAMISMUDEL: Uurimistöö
Väga hea (5)

Hea (4)

Rahuldav (3)

1. Põhiidee ja sisu vastavus,
põhjalikkus, faktide
paikapidavus, materjali piisavus,
meetodite valik ja rakendus

Põhiidee ja sisu täielikus vastavuses. Töö
põhjalik, faktid kontrollitud. Materjali
kasutatud piisavalt. Valitud meetodid ja
nende rakendus sobivad täielikult.

Põhiidee ja sisu vastavuses. Töö ülevaatlik, faktid
kontrollitud. Materjali kasutatud mõnevõrra
puudulikult. Valitud meetodid ja nende rakendus
sobivad.

Põhiidee ja sisu enamjaolt vastavuses. Töös on
sisulisi puudujääke, esineb kontrollimata fakte.
Materjalide valik ebapiisav. Valitud meetodid ja
rakendused sobivad osaliselt.

2. Ülesehituse terviklikkus ja
loogilisus

Töö ülesehitus loogiline ja terviklik.

Töö ülesehitus loogiline, kuid ei ole terviklik.

Töö ülesehitus ei ole loogiline. Töö ei ole
terviklik, esineb sisulisi puudujääke.

3. Keele korrektsus ja stiili
sobivus

Sõnastus selge, korrektne, sobiva stiiliga.
Ei esine õigekirjavigu.

Sõnastuses mõningane ebaselgus. Esineb üksikuid
õigekirjavigu.

Sõnastus ebaselge. Esineb mitmeid
õigekirjavigu.

4. Vormistamise korrektsus

Vormistus nõuetekohane.

Vormistuses esineb üksikuid puudujääke.

Esineb mitmeid eksimusi töö vormistamise
reeglite vastu.

5. Õpilase aktiivsus
uurimisprotsessis.
Suhtlemisoskus.

Õpilane aktiivne. Suhtlemisoskus väga
hea.

Õpilane vajab aeg-ajalt juhendajapoolset meelde
tuletamist. Suhtlemisoskus hea.

Õpilane vajab pidevat juhendajapoolset
meeldetuletamist. Suhtlemisoskus rahuldav.

6. Ajakava järgimine,
kokkulepetest kinnipidamine

Õpilane peab kinni kokkulepitud
ajakavast.

Õpilane peab enamasti kinni kokkulepitud
ajakavast.

Õpilane vajab pidevat meelde tuletamist.

7. Töö kaitsmine. Esitluse
ülesehitus, kõne tempo, esitluse
näitlikustamine, kontakt
kuulajatega

Esitluse ülesehitus loogiline, kõne tempo
mõõdukas, esitluse näitlikustamine sobiv,
kontakt kuulajatega väga hea.

Esitluse ülesehitus loogiline, kõne tempo ebasobiv,
esitluse näitlikustamine üldiselt sobiv, kontakt
kuulajatega hea.

Esitluse ülesehitus ei ole loogiline, kõne tempo
ebasobiv, esitluse näitlikustamine sobiv,
kontakt kuulajatega rahuldav.
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LOOVTÖÖ HINDAMISMUDEL: muusikateos, kunstitöö, taies, käsitöö või tehnoloogia valdkonna töö
Väga hea (5)

Hea (4)

Rahuldav (3)

1. Idee. Teostuse vastavus
püstitatud eesmärkidele.
Teoreetilise osa asjakohasus,
piisavus.

Idee originaalne, reaalselt teostatav.
Töö vastab täielikult eesmärkidele.
Teoreetiline osa piisav ja asjakohane.

Idee originaalne, kuid pole täielikult teostatav. On
läbimõeldud, kuid ei vasta täielikult eesmärkidele.
Teoreetiline osa enamasti asjakohane ja piisav.

Idee on vaid osaliselt teostatav. Juhendaja on
oluliselt sekkunud eesmärkide püstitamisse.
Enamjaolt vastab töö püstitatud eesmärkidele.
Teoreetiline osa puudulik.

2. Kunstiline teostus. Uute
seoste loomise oskus. Töö
korrektsus.

Teostatud kõrge kunstilise tasemega ja
korrektne.

Teostatud hea kunstilise tasemega ja enamjaolt
korrektne.

Teostatud rahuldavalt.

3. Ajakava järgimine,
kokkulepetest kinnipidamine

Õpilane peab kinni kokkulepitud
ajakavast.

Õpilane peab enamasti kinni kokkulepitud ajakavast,
esineb üksikuid puudusi.

Õpilane vajab pidevat meelde tuletamist.

4. Vormistamise nõuetele
vastavus ja korrektsus.

Vormistus nõuetekohane.

Vormistuses esineb üksikuid puudusi.

Esineb mitmeid eksimusi vormistamise
reeglite vastu.

5. Õpilase aktiivsus töö
valmimise protsessis.
Suhtlemisoskus.
6. Töö esitlemine ja kaitsmine.
Esitluse ülesehitus, kõne tempo,
esitluse näitlikustamine,
kontakt kuulajatega.

Õpilane on aktiivne. Suhtlemisoskus
väga hea.

Õpilane vajab aeg-ajalt juhendajapoolset meelde
tuletamist. Suhtlemisoskus hea.

Õpilane vajab pidevat juhendajapoolset
meelde tuletamist. Suhtlemisoskus rahuldav.

Esitluse ülesehitus loogiline, kõne tempo
mõõdukas, esitluse näitlikustamine
sobiv, kontakt kuulajatega väga hea.

Esitluse ülesehitus loogiline, kõne tempo ebasobiv,
esitluse näitlikustamisel mõned puudused, kontakt
kuulajatega hea.

Esitluse ülesehitus ei ole loogiline, kõne
tempo ebasobiv, esitlust ei ole näitlikustatud,
kontakt kuulajatega rahuldav.

Kui loovtööd on hinnatud mitterahuldava hindega, antakse õpilasele võimalus korduvaks loovtöö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.
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