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Hindamise eesmärgid:
PGS §29

• toetada õpilase arengut;

• anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;

• innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;

• suunata õpilase enesehinnangu kujunemist;

• suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu

toetamisel;

• anda alus õpilase järgmisesse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise 

otsuse tegemiseks.



Põhikooli riiklik õppekava 
§20

Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille 
käigus 

• analüüsitakse 

• antakse tagasisidet 

• innustatakse ja suunatakse 

• kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed 

Kujundav hindamine keskendub eelkõige

õpilase arengu võrdlemisele tema enda varasemate saavutustega. 

Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi 
ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis 
toetavad õpilase arengut.



Miks lisati kujundav hindamine ehk 
õppimist toetav hindamine õppekavasse?

Eesmärk:

• kaasata õpilased õppimise eesmärkide sõnastamisse, et kõik seda mõistaksid;

• aidata õpilastel leida seos eesmärkide ja praktiliste tegevuste vahel;

• leppida kokku kokkuvõtva hinde saamise viis  (kontrolltöö, referaat, voldik, 

ettekanne, plakat, lugemispäevik või -mapp  jne).

Mis kasu saab õpilane?

Õpitulemused paranevad.

Suureneb arusaamine sellest, kuidas õppida.

Kasvavad enesekontroll ja vastutus oma õppimise eest 

ning koos sellega õpimotivatsioon.



Väljavõte Valga Põhikooli õppekavast

7.2.5 I kooliastmes rakendatakse õppimist toetavat sõnalist hindamist. Kujundava 

hindamise põhimõtetel  antakse tunnistusel kokkuvõtvaid hinnanguid I ja II poolaasta 

lõpus (alates 2017/2018. õppeaastast kolm korda aastas iga trimestri lõpus). 

Kokkuvõtvad hinnangud kujunevad õppeperioodi jooksul saadud kujundavate 

hinnangute põhjal. Kokkuvõtvates hinnangutes tuuakse esile õpilase edusammud ning 

juhitakse tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ning vajakajäämistele teadmistes. 

Vajadusel asendatakse sõnalised hinnangud viiepallisüsteemis numbriliste hinnetega.

7.2.6 Kujundava hindamise vahenditena kasutatakse kirjalikku ja suulist tagasisidet, 

õpimappi ning alates 4. klassist numbrilisi hindeid koos suulise ja/või kirjaliku 

tagasisidega.



Mis on kujundav hindamine?

• Kujundav hindamine 

• annab õpilasele tema tegevuse uurimise, 

• diagnoosimise ja tagasisidestamise kaudu informatsiooni kogu õppeprotsessi 
jooksul, 

• et aidata õpilastel võtta vastutust oma õppimise eest.

• See on elukestva õppimise eelduseks.



Milles seisneb kogu tegevus kujundaval ehk 
õppimist toetaval hindamisel?

EESMÄRK

PROTSESS

EFEKTIIVNE TAGASISIDE 

ÕPILASE SOORITUS TAGASISIDE BAASIL     

ÕPILASE ENESEREGULATSIOON   



Õppimine kui kõrgushüpe

Õppimise eesmärgistamine

• Kui latt puudub, pole mõtet hüpata. 

• Kui latt on liiga madal, pole pingutust. 

• Kui latt liiga kõrge, tekib lootusetus. 

• Õppimise latt peab olema pingutuse korral ületatav!

• Latiks ei pea olema hinne, vaid õppimine/ülesanne ise. 

ÕPETAJA ja LAPSEVANEMA ÜLESANNE ON JULGUSTADA ÕPILAST 
PINGUTAMA. 

LAPS PEAB TUNDMA RÕÕMU SELLE ÜLE, MIDA TA OSKAB,  

MITTE AINULT HINDE ÜLE.



Õppimise protsess

Tegutsetakse ühiselt püstitatud eesmärkide nimel.

Õpilased on õppeprotsessis õpetaja partnerid, õpetaja on 
aktiivne kuulaja. 

Selleks, et märgata, peab kuulama. 

Selleks, et juhendada, peab märkama. 

JUHENDAN

KUULAN

MÄRKAN



Tagasiside

EFEKTIIVNE EBAEFEKTIIVNE

Kui me ei anna tagasisidet, 

võtame võimaluse kasvada ja areneda (Goethe).

1. Motiveerib last, on edasiviiv.

2. Muudab õppeülesande  arusaadavamaks.

3. Kinnistab õpitut.



Õpilase eneseregulatsioon

Õpilane 

• jälgib oma arengut ja tegevusi teadlikult;

• püstitab eesmärke; 

• suudab planeerida;

• motiveerib ennast ka ise. 



Kujundava hindamise eesmärk

ÕPPIJA, kes …

• võtab vastutuse oma õppimise eest,

• organiseerib oma õppimist,

• täidab õppeülesannet 

vastavalt tagasisidele,

• hindab ennast ise,

• analüüsib oma sooritust,

… ON OMA ÕPPIMISE OMANIK.



Sõnalised hinnangud meie 

kooli Stuudiumi 

päevikutest 



Loeb õpitud teksti õigesti 

ja selgelt. Raskemate 

sõnade lugemisel kasutab 

õpetaja suunavat abi.

Loeb õpitud teksti, tehes 

üksikuid vigu. Raskemate 

sõnade lugemisel vajab 

õpetaja suunavat abi. 

Lugemistehnikat tuleb veel 

kõvasti harjutada.
Loeb õpitud teksti ette väga

õigesti, selgelt ja ilmekalt. Sinu lugemisoskus on 

suurepärane! Loed nii häälega

kui ka endamisi, ladusalt ja 

ilmekalt ning teksti mõistes.

Tunneb iseseisvalt häälik-

tähelist vastavust, loeb õpitud 

teksti ette õigesti, kuid 

lugemistempo on veel pisut 

aeglane.
Tunneb iseseisvalt häälik-tähelist 

vastavust, kuid lugemistempo on 

veel liiga aeglane. Loetu 

mõistmine ei ole seetõttu 

võimalik. (Soovitus - lugege iga 

päev kodust lugemispala 

vähemalt 5 korda!)

Loeb teksti ladusalt ja 

ilmeka häälega.

Loeb häälega,veidi hakkides



Eristab õpitud ruumilisi

ja tasapinnalisi

kujundeid.

Eristab õpitud ruumilisi ja 

tasapinnalisi kujundeid, oskab 

seostada ruumilise kujundi tahku 

tasapinnalisega. Suurepärane töö! 

Eristab ruutu, ristkülikut, 

kolmnurka ja ringe teistest 

kujunditest, kuid laseb ennast 

töö tegemisel eksitada 

kaaslastel, mistõttu tähelepanu 

hajub ja tööjõudlus väheneb.

Olid tähelepanelik ja 

kirjutasid töövihikus 

kõik sõnad õigesti.

Olid tähelepanelik 

kujundite märkaja ja 

loendaja.

Olid tunnis tähelepanelik ja 

töötasid hoolsalt.

Töötasid tunnis hoolsalt

kaasa. Väga ilus pirnipuu!

Olid tunnis väga osav

joonistaja ja värvija!



Suurepäraselt sooritatud töö! 

Oskad 20 piires liita, lahutada, 

arve võrrelda. Tead väga hästi 

mõisteid: liidetav, summa, 

vahe, vähendatav, vähendaja. 

Oskad tekstülesandeid 

lahendada.

Hästi sooritatud töö! Oskad 20 piires 

liita, lahutada, arve võrrelda, kuid 

pead olema tähelepanelikum 

arvutaja. Korda mõisteid: liidetav, 

summa, vahe, vähendatav, vähendaja. 

Tekstülesannete lahendamist pead 

kordama.

Hästi! Oskad 20 piires liita, 

lahutada, arve võrrelda, kuid 

kontrolli alati oma tööd! Tead 

väga hästi mõisteid: liidetav, 

summa, vahe, vähendatav, 

vähendaja. Oskad tekstülesandeid 

lahendada.

Tead, et liidetavate

järjekorra muutmisel

summa ei muutu. Oskad

iseseisvalt lahendada

ülesannet.

Tead, et liidetavate 

järjekorra muutmisel 

summa ei muutu. 

Proovi ülesandeid 

iseseisvalt lahendada.

Oskad üleminekuga liita, tehes 

mõnigaid vigu. Püüa kirjutada 

numbrid korrektsemalt.



Oskad ilmekalt ja vigadeta 

lugeda. Lugemistempo väga 

hea. Hääldus on selge.

Oskad ilmekalt ja vigadeta 

lugeda. Lugemistempo 

väga hea. Mõned 

häälikupikkused on valed.

Lugemistempo on veidi 

aeglane. Hääldus on selge. 

Esinesid vead. Harjuta 

rohkem lugemist!

Oskad hästi lugeda. 

Lugemistempo peaks olema 

kiirem. Hääldus on selge. 

Esinesid üksikud vead.

Tunned B tähte ning oskad sõnu ja lauseid

kirjutada. Kirjuta korralikuma käekirjaga ja 

ole tähelepanelikum!

Tunned B tähte ja oskad

suurepäraselt sõnu ja lauseid

kirjutada.

Töötasid tunnis väga aktiivselt ja 

tähelepanelikult kaasa! Paaristöö 

funktsionaalses lugemises ja lünkteksti 

täitmises väga hea.



Tead, et metsas kasvab 

erinevaid puid ja muid 

taimi. Oskad leht- ja 

okaspuud võrrelda.

Oskad tööjuhendeid lugedes 

iseseisvalt ja paaristöös 

harjutusi täita. Harjuta tööd 

"Looduse leksikoniga". Ole 

tähelepanelikum!
Oskad oma kodu

suurepäraselt

joonistada. Töö on 

väga huvitav, tore ja 

korrektne!

Oskad hästi oma kodu

kujutada.

Töö esitamata!



Oskad oma mõtteid joonisel 

väga hästi kujutada. Väga 

huvitav ja tore töö!

Oskad hästi puud kujutada. 

Värvimine ühtlane, kuid töös 

pidid kasutama rohkem 

erinevaid värve

Puu kujutamist ja 

värvide valikut pead

veel harjutama.

Oskad hästi värvilisel taustal 

puud kujutada. Värvi 

ühtlasemalt. Huvitav paigutus!

Oskad väga hästi puud 

värvilisel taustal kujutada. 

Värvimine ühtlane. Eriti 

korrektne töö!

Oskad väga hästi värve 

valida, kuid korrektset 

ühtlast värvimist pead 

veel harjutama. Töö on 

pooleli.

Oskad suurepäraselt

värve valida ja 

korrektselt värvida.

Oskad suurepäraselt värve

valida ja korrektselt

värvida. Esitatud töö on 

määrdunud.



Oled tunnis

tähelepanelik, siis saad

väga hästi harjutustega

hakkama.

Olid tunnis tähelepanelik, 

täitsid õpetaja korraldusi ja 

töötasid aktiivselt kaasa!

Aitasid õpetajat vabastatud

õpilasena, tubli!

Täitsid õpetaja korraldusi ja 

töötasid aktiivselt kaasa!

Ole tunnis tähelepanelikum! 

Ole tunnis tähelepanelik ja 

täida õpetaja korraldusi, siis 

saad väga hästi harjutustega

hakkama.

Õpilane võtab aktiivselt ja 

püüdlikult tunnist osa. 

Oskab käituda kollektiivis. 

On spordiriietes. Jalas 

spordijalanõud.

Hilines tundi! Tegeles

tunnis kõrvaliste

asjadega, ei töötanud

kaasa.

Jooksed lähteasendist 

stardikäsklustega 

kiirjooksu õige 

tehnikaga. Püsid kogu 

jooksu omal rajal.



Oskad väga hästi voltida, 

paigutada ja liimida. Üks

seen on puudu. Oskad hästi voltida ja 

liimida, paigutada saab

paremini.

Oskad hästi voltida ja 

paigutada, aga liimimist 

pead harjutama.

Oskad väga hästi 

voltida, paigutada ja 

liimida. Kirjuta tööle 

nimi!

Oskad väga hästi 

kujutada puud 

rebimistehnikas. Paigutus 

väga hea. Korrektne töö!
Oskad rebimistehnikas puud 

kujutada. Paigutus hea. 

Peenemaid oksi võiks veel 

olla. Kõik detailid peavad 

olema rebitud. Taust peab 

olema sirgelt lõigatud.

Rebimistehnikas puu 

kujutamist pead veel 

harjutama. Paigutus hea. 

Kogu töö peab olema 

rebimistehnikas.



Uut moodi hindamine …

… on väga hea viis õpilaste ja ka lapsevanemate sisuliseks kaasamiseks õppimisse. 

Nüüd ei lähe laps enam koolist koju lihtsalt hindega, vaid näiteks teadmisega, et 

lühikeste ja pikkade häälikutega saab ta juba väga hästi toime, aga nõrkade ja tugevate 

sulghäälikutega tuleb veel tegelda, käekiri on tal juba päris ilus, aga kiirustades lähevad 

b ja d vahel veel segamini.

Gunnar Polma Tallinna Reaalkoolist tõi olulisena välja ka aspekti, et lapsed ja ka 

täiskasvanud peavad õppima aru saama ebaedu olulisusest ning et kui midagi välja ei 

tulnud, siis see on hea viis aru saamiseks, kuidas teisiti ja paremini teha. 

Ebaõnnestumine ei ole halb ja päriselus ei saa me kunagi ainult õnnestuda. Kool saab 

olla koht, kus me õpime ka ebaeduga toime tulema ja sellest õppima.



Uus hindamissüsteem …

… algab alati lapse enesehindamisest. Esimestes klassides tuleb õpilasi 

alguses aidata, kuid peagi nad õpivad ennast hindama. Teisena 

hindavad kaasõpilased ja kõige lõpuks õpetaja. Hindamine saab olla 

ainult positiivne ja edasiviiv. Lapsed kipuvad olema vahel liiga karmid 

ja õpetajate roll on siis olla leevendav. 

Uue hindamissüsteemi positiivse poolena tuuakse välja ka seda, et 

õpetaja õpib oma õpilasi oluliselt paremini tundma ja saab nõnda ka 

palju efektiivsemalt õpetada.



On kooliõpetaja sunnitud numbreid panema, siis saab tema vähem 

õpetada kui raamatut pidada. Numbrisüsteem sünnitab õpilaste 

juures vaenulikku võitlust. Number tõmbab lapse tähelepanu töö sisu 

juurest ära selle välise kasu poole. On hea number käes, siis on 

eesmärk saavutatud ja tehakse lõpuleviimata osa tööst kuidas juhtub. 

See süsteem toob enesega kaasa alalise vigade ja eksimuste 

allakriipsutamise, nende halastamatu tagakiusamise. Pikapeale 

kaotab laps niisugusel viisil usu enesesse. Kooliõpetaja aga vabastab 

number keerulisest vaimutööst lapse iseloomu tundma õppida ja 

temast aru saada. 

P. Põld (1918). Õpilaste koolitöö hindamisest numbritega. Kasvatus ja Haridus



Sõnaline tagasiside on tõhusaim viis õppija 
arengu toetamiseks ja õpiedu tagamiseks.

Hinne

• on väheinformatiivne

• hindega ei saa õpilane sisulist 
tagasisidet, järelikult ei saa ta
võtta vastutust õppimise eest

• on võrdne kleepsude ja 
templite kasutamisega

Sõnaline tagasiside

• annab tagasisidet, mida 
järgmisel korral paremini või 
teisti teha

• teadlikkus ja arusaamine oma 
oma tugevustest ja 
arengukohtadest annab 
õpilasele kontrolli tema
õpiprotsessi üle

• muudab õppimise hindamisest 
tähtsamaks



Uus lähenemine hindamisele

Kujundav hindamine 

• jutustab õpilasele, missugune 
tema õppimine on

• keskendub sellel, kuidas õpilane 
õpib

• on protsess

Traditsiooniline hindamine

• annab õpilasele teada, 
missugune tema õppimine oli

• keskendub sellele, mida
õpilane õpib

• on produkt



Sisuliselt on hindamise peamised eesmärgid õpilase arengu 

toetamine, õpetaja tegevuse suunamine õpilase õppimise ja 

individuaalse arengu toetamisel. 

Kui õppeeesmärgid on täidetud, 

siis numbrilist hinnet ju tegelikult vaja ei olegi.



EESMÄRK – ENNAST JUHTIV ISEÕPPIJA

Õppija võtab vastutuse

oma õppimise eest ja 

ON OMA ÕPPIMISE OMANIK



Tänan kuulamast!


