
LOOVTÖÖ HINDAMINE 

Loovtöö hindamisel arvestatakse  

1) protsessi (20% hinde mahust), 

2) töö sisulist külge (40% hinde mahust), 

3) töö vormistust (20% hinde mahust), 

4) kaitsmist (20% hinde mahust). 

Töö eest on võimalik saada kokku 100 punkti (20+40+20+20). Punktid teisendatakse 

numbriliseks hindeks vastavalt Tartu Hansa Kooli hindamisjuhendile. 

1. Protsess  

Maksimaalne tulemus on 20 punkti (iga aspekt annab kuni 5 punkti). Tööprotsessi hindab 

juhendaja. 

 Aspekt Maksimaalse soorituse kirjeldus  

1. Ajagraafikust 

kinnipidamine 

Töö etapid ja osad valmisid planeeritud ajagraafiku alusel; 

kõikumised olid põhjustatud objektiivsetest teguritest. 

Õpilane esitas töö kaitsmiseks õigeks ajaks. 

2. Õpilase motiveeritus Õpilane suhtus töösse hoolikalt, hoidis juhendajaga 

kontakti, arvestas juhendaja soovitustega.  

3. Juhendaja hinnang tööle Töö vastab täielikult loovtöö esitatud nõuetele.  

4. Õpilase areng töö käigus Õpilane on omandanud uusi töövõtteid ja oskusi, saanud 

juurde teadmisi. Õpilase iseseisva töö oskus on suurenenud 

ja enesekindlus kasvanud. 

 

2. Sisuline külg 

Töö sisuline külg annab kokku kuni 40 punkti (iga aspekt annab kuni 10 punkti). Hindab 

retsensent. 

 Aspekt Maksimaalse soorituse kirjeldus  

1. Pealkiri, eesmärgid, töö 

struktuur 

Loovtöö pealkiri on töö sisuga vastavuses; eesmärgid on 

sõnastatud täpselt ja selgelt. Kõik loovtöö kohustuslikud 

osad on töös olemas ja proportsionaalsed. 

2. Teema teoreetiline käsitlus Teema teoreetiline käsitlus on piisav. Allikate valik 

(vähemalt 2) on põhjendatud, ülevaade selge ja täpne.  

3. Teema loov käsitlus Teema loov käsitlus on huvitav ning õpilasele jõukohane. 

4. Sisuline analüüs, 

kokkuvõte 

Materjali analüüs on korrektne ja põhjalik, arutelu on 

selge, täpne ja süsteemne. Kokkuvõte annab selged ja 

konkreetsed vastused sissejuhatuses püstitatud 

eesmärkidele. 



 

3. Loovtöö vormistus 

Vormistus annab kuni 20 punkti (iga aspekt annab kuni 5 punkti). Hindab retsensent. 

 Aspekt Maksimaalse soorituse kirjeldus 

1. Teksti suuruse, reavahede, 

joondamise, pealkirjade, 

diagrammide, fotode, 

jooniste, tabelite 

kasutamine.  

Töö üldilme 

Tekst ja pealkirjad on õiges kirjas ja õige suurusega, 

korrektselt joondatud. Joonised on nummerdatud, 

pealkirjastatud, allikatele on viidatud. Tabelid on loetavad, 

arusaadavad, pealkirjastatud ja nummerdatud, kogu töö 

ulatuses ühtselt vormistatud. Töö üldilme on esteetiline.  

2. Sisukord, kasutatud 

allikate nimekiri. 

Sisukord vastab tööle. Allikad on süstematiseeritud ja 

korrektseks nimekirjaks vormistatud. 

3. Viitamine Viitamissüsteem on kogu töö ulatuses ühtne. Viited on 

vormistatud nõuetekohaselt. 

4. Keelekasutus Töö on keeleliselt korrektne. Sõnavara teemakohane.   

 

4. Kaitsmine 

Loovtöö kaitsmise eest saab õpilane kuni 20 punkti (iga aspekt annab kuni 5 punkti). 

Kaitsmist hindab komisjon. 

 Aspekt Maksimaalse soorituse kirjeldus 

1. Ettevalmistus Õpilane tunneb kaitsmise korda, on töö kaitsmiseks koos 

juhendajaga põhjalikult valmistunud. 

2. Kaitsekõne Õpilase kaitsekõne on selge, loogiline, ammendav. Kõnes 

tutvustab õpilane nii töö teemat, eesmärki, loovtöö 

protsessi kui ka tulemusi. 

3. Näitlikustamine Õpilane kasutab oma kaitsekõne näitlikustamiseks 

sobivaid esitlusvahendeid, esitlus toetab ettekannet. 

4. Vastus retsensioonile Õpilane on tutvunud retsensiooniga ja esitab läbimõeldud 

vastulause(d). Õpilane oskab vastata loovtööd 

puudutavatele küsimustele. 

 


