
 

JUHENDAJA HINNANGUD ÕPILASE ......................................................................... LOOVTÖÖLE. 

1. TÖÖ PROTSESSI HINNE 

Kriteerium Kriteeriumi selgitus Hinnang 

Töö protsess. Uurimistöö koostamine on sisuliselt toimunud terve õppeaasta vältel. 
Õpilane on saanud väga hea ettekujutuse uurimistöö koostamise 
protsessist ja olemusest. 

........ täiesti nõus 

........ nõus  

........ peaaegu nõus 

........ ei ole nõus 

........ ei ole üldse nõus 

Õpilase aktiivsus 
juhendajaga suhtle-
misel. Tähtaegadest 
kinnipidamine. 

Õpilane on andnud töö käigus perioodiliselt aru juhendajale. Aruandmine 
on toimunud vastavalt kokkulepetele. 
Õpilane on uurimistöö koostamisel näidanud üles aktiivsust ja iseseisvust. 
Õpilane on pidanud kinni ajaplaanist ja juhendaja määratud tähtaegadest. 
Õpilane ei ole hilinenud, ilma mõjuva põhjuseta, materjali esitamisel.  

........ täiesti nõus 

........ nõus  

........ peaaegu nõus 

........ ei ole nõus 

........ ei ole üldse nõus 

Juhendaja märkuste 
arvestamine. 

Õpilane on arvestanud juhendaja märkustega. 
Märkused ja parandusettepanekud on viidud  sisse koheselt peale nende 
esitamist. 

........ täiesti nõus 

........ nõus  

........ peaaegu nõus 

........ ei ole nõus 

........ ei ole üldse nõus 

Õpilase isiklik 
tööpanus. 

Õpilane on kogunud uurimistöö jaoks teemakohast kirjandust/ materjali 
ja näidanud seejuures üles isiklikku initsiatiivi. 
 

........ täiesti nõus 

........ nõus  

........ peaaegu nõus 

........ ei ole nõus 

........ ei ole üldse nõus 

Materjali analüütiline 
esitamine. 

Õpilane on analüüsinud uurimismaterjali sisuliselt.  
Vastavalt juhendajapoolsetele juhistele on õpilane koondanud tööga 
seonduvat materjali. 

........ täiesti nõus 

........ nõus  

........ peaaegu nõus 

........ ei ole nõus 

........ ei ole üldse nõus 
 

 

2. TÖÖ SISU HINNE 

1. Hinnake töö sisu järgmiste kriteeriumide põhjal 10- palli süsteemis:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

10 punkti tööle, kui  
 Teema aktuaalsus on välja toodud ning teema valikut on põhjendatud. Tööl on olemas praktiline väärtus. Töö 

eesmärgid on välja toodud selgelt ja arusaadavalt ning need annavad ülevaate kavandatavast uuringust. 
 Töö teema ja sisu on kooskõlas ja moodustavad terviku. Töös esitatud teoreetiline materjal on seotud töö teema ja 

eesmärkidega. Peatükid ja alapeatükid on omavahel loogilises seoses. 
 Allikmaterjale on kasutatud piisavalt ning need pärinevad usaldusväärsetest allikatest.  
 Viitamine on kogu töö raames ühtne ja korrektne. 
 Töös ei esine õigekirjavigu. 
 Teksti ja väljendusviisi stiil on ladus ning vastab töö olemusele ja akadeemilistele tavadele.  
 

2. Mida soovite lisada/kommenteerida. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev:                                                          

 

Juhendaja nimi:                                                                                 

Juhendaja allkiri: 

 


