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"Väga hea vastus, väga hea! Aga päris viit ikkagi ei tule. Kolm! Istu!" Nõnda 
meenub mulle üks minu eesti keele õpetajatest iga kord, kui jutt käib 
hindamisest koolis.  
 
Moodsa kõlaga sõnapaar "kujundav hindamine" peaks vähemasti haridustöötajate 
sõnul taolisi seiku koolielus vähendama.  
 
Samas tõdevad Valgamaalasega rääkinud õpetajad, kes kujundava hindamisega 
juba kokku puutunud, justkui ühest suust, et esmapilgul muudab mõte kujundavast 
hindamisest ettevaatlikuks.  
 
"Arvasin, et tuleb hakata pikki jutte õpilaste töödele juurde kirjutama. Praegu olen 
kujundavat hindamist kolm aastat katsetanud, mulle see süsteem meeldib," sõnas 
Valga põhikooli matemaatikaõpetaja Karin Kütimets.  
 
Õru lasteaia-algkooli õpetaja Siiri Anier mainis samuti, et kõik uus on alguses väga 
võõrastav. "Kui ei ole täit materjali ega anta täpselt sõna-sõnalt ette, mida tegema 
peab, tekib ilmselt tõrge. Väga mugav on numbriliselt hinnata," selgitas ta.  
 
Ei oska midagi arvata 
 
"Ega alguses osanudki midagi kujundavast hindamisest arvata. Üsna varsti oli aga 
selge, et see on vahva väljakutse minule ja pakub põnevaid õppimisvõimalusi 
lastele," rääkis Valga põhikooli algklasside õpetaja Tiina Fedotova.  
 
Valga põhikooli õppejuht Tiiu Püss selgitas, et kujundav hindamine annab õpetajale 
suurema kohustuse juhendada õpilase teadmiste, oskuste ja vilumuste kujunemist, 
mitte pelgalt fikseerida teatud perioodide järel, kas ja kuivõrd õpilane on ülesantud 
materjali pähe õppinud. 
 
OÜ Uus Kool juhatuse esimees ja koolitaja Leelo Tiisvelt sõnas, et kujundava 
hindamise eesmärk on, et õpilased võtaksid vastutuse oma õppimise eest. 
"Praegune haridussüsteem on suuresti üles ehitatud sellele, et õpilase käest 
võetakse vastutust üha rohkem ära. Keegi teine ütleb, mida, millal ja kuidas tegema 
peab."  
 
Ta sõnas, et humanitaarainetes on natukene lihtsam kujundavat hindamist 
rakendada ning tõi uue süsteemi illustreemiseks näiteks eesti keele tunni, kus 
eesmärk kirjutada kirjand või essee. 
 
"Selleks peaks õpetaja planeerima kuus kuni kaheksa tundi. Kui essee teema 
seondub Eesti Vabariigiga, siis kõigepealt peaks õpetaja läbi viima eelhindamise, 
mille käigus tekib pilt, missugune on õpilaste arusaam eestlusest, missugused on 
nende hoiakud ja teadmised selles vallas," kirjeldas Tiisvelt.  
 



Järgneb materjali, ideede ja mõtete kogumine. See on küll individuaalne tegevus, 
kuid kujundava hindamise puhul on oluline, et lapsed saaksid koolis koos õppida. 
Seega tullakse klassiruumi valmis mõtetega, et neid väikestes rühmades omavahel 
jagada.  
 
Valmis mõtteid jagama 
 
"Õpilased peavad olema valmis, et nad jagavad oma mõtteid, saavad neid ka teistelt 
ning võivad kõikide mõtteid tulevases essees või kirjandis kasutada," rääkis Tiisvelt.  
 
Edasi arutatakse õpetajaga läbi hindamismudel, kus ära toodud hea, keskmise ja 
rahuldava töö kriteeriumid. "Seal võib õpetaja ka muuta – näiteks mõne kirjandi puhul 
on sisul väga suur kaal ja õigekirja osa väiksem. Juurde võib õpetaja anda näidisena 
ühe hea töö ja teise halva." 
 
Sama mudeli järgi hakkavad õpilased lõpuks oma kirjandit või esseed kirjutama. 
Lisaks on võimalus luua olukord, kus kaks õpilast vahetavad tööd ja annavad 
teineteisele tagasisidet. Kindlasti vaatab mustandi üle ka õpetaja, kes juhib 
tähelepanu tugevustele ning nõrkustele.  
 
Lapsed julgemad ja avatumad 
 
"Seejärel saab õpilane veel kord võimaluse tööd kõpitseda ning esitab selle pärast 
õpetajale hinnata. Kui hinne on pandud, peaks õpetaja võtma veel lastelt tagasisidet, 
et nad annaksid enese käitumisele selles protsessis hinnangu," kirjeldas Tiisvelt üht 
terviklikku kujundava hindamise põhimõtetest lähtuvat protsessi.  
 
"Selle tulemusena on lapsed muutunud avatumaks ja julgemaks. Nad annavad 
muuseas väga argumenteeritud ja õiglast tagasisidet," ütles Tiina Fedotova.  
 
Karin Kütimets lisas, et õpilased on valmis midagi uutmoodi tegema, kuid see vajab 
harjumist. Tema hinnangul peaksid ka lastevanemad olema tuttavad kujundava 
hindamise põhimõtetega. 
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