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Loovtöö hindamismudel 

 

Hinnang 

Loovtöö  sisu, idee ja teostus 

Hindab komisjon 

Loovtöö protsess  

Juhendaja kirjalik hinnang 

Loovtöö kaitsmine  

Hindab komisjon 

Väga hea Loovtöö vastab täielikult teemale ja püstitatud 

eesmärkidele. Idee ja sisu on täielikus 

vastavuses, teostus põhjalik, faktid tõesed. 

Materjale on kasutatud piisavalt ja 

ratsionaalselt. Valitud meetodid ja nende  

rakendus sobivad täielikult. Loovtöö 

esteetiliselt korrektne ilme. Omaloomingu 

puhul on idee täiuslik. Uurimistöö korral 

vormistus igati nõuetekohane. 

Õpilane on aktiivne ja näitab üles 

algatusvõimet. Suhtlemisoskus on  väga 

hea, pakub välja oma ideid. Koostöö 

sujub hästi. Peab kinni kokkulepetest ja 

ajakavast. 

 

Esitluse ülesehitus on loogiline, 

huvipakkuv ja mitmekesine. Kõne tempo 

on mõõdukas ja vaba. Valdab teemat. 

Esitluskeskkond on sobiv. Kontakt 

kuulajatega väga hea. Oskab vastata 

küsimustele ja põhjendada vastust.  

Hea  Loovtöö vastab teemale ja püstitatud 

eesmärkidele. Idee ja sisu on vastavuses, 

teostus hea, faktid õiged. Materjale kasutatud 

piisavalt. Valitud meetodid ja nende rakendus 

sobivad. Loovtöö esteetiliselt nägus ilme. Oma-

loomingu puhul on idee hea. Uurimistöö 

vormistuses esineb mõningaid puudujääke. 

Õpilane on algatusvõimeline, vajab aeg-

ajalt meeldetuletust. Suhtlemisoskus 

hea, pakub välja mõned ideed. Koostöös 

esineb mõningaid vajakajäämisi.  

Kokkulepetest ja ajakavast kinni-

pidamisel üksikud unustamised. 

Esitluse ülesehitus on loogiline ja 

mitmekülgne. Kõne tempo kiirustav või 

aeglane. On kohati tekstis kinni. Esitlus- 

keskkond pole kõige sobivam. Kontakt 

kuulajatega on hea. Oskab vastata 

küsimustele. 

Rahuldav  Loovtöö vastab teemale ja osaliselt püstitatud 

eesmärkidele. Idee ja sisu on enam-vähem 

vastavuses, teostuses esineb puudujääke, 

ebatäpseid fakte. 

Materjalide kasutus ebapiisav. Valitud 

meetodid ja nende rakendus pole kõige 

sobivamad. Loovtöö tulemus ebakorrektne. 

Omaloomingu puhul on idee rahuldav. 

Uurimistöö ülesehitus ei ole loogiline ega 

terviklik. Vormistuses esineb olulisi puudu-

jääke. 

Õpilane vajab pidevat meelde-tuletust, 

omaalgatus vähene. Suhtlemisoskus 

rahuldav, oma ideid vähe. Koostöö osas 

vajab juhendamist. Ei pea alati kinni 

kokkulepetest ja ajakavast. 

 

Esitluse ülesehitus ei ole päris loogiline. 

Kõne tempo ebasobiv. On enamjaolt 

tekstis kinni. Esitluskeskkond pole sobiv. 

Kontakt kuulajatega on rahuldav. 

Küsimustele vastamisel ebakindel. 

 


