
III kooliastme loovtöö hindamismudel 

 

Üldised põhimõtted 

Loovtöö planeerimise ja protsessi osale annab hinnangu (20% hinnangu mahust) juhendaja 

hindamismudeli alusel, mis lisatakse loovtöö juurde. Saadud punkte arvestab 

hindamiskomisjon loovtööle üldise hinnangu andmisel. 

Loovtöö kirjaliku osa ja esitluse vormistamist hindab (20% hinnangu mahust) 

arvutiõpetaja vastavalt kirjalike tööde vormistamise nõuetele hindamismudeli alusel, mis 

lisatakse loovtöö juurde. Hinne kantakse arvutiõpetuse ainesse ja saadud punkte arvestab 

hindamiskomisjon loovtööle üldise hinnangu andmisel.  

Loovtöö teostusele ja sisulisele osale annab hinnangu (40% hinnangu mahust) 

hindamiskomisjon hindamismudeli alusel, võttes arvesse juhendaja arvamust. 

Loovtöö esitlemisele annab hinnangu (20% hinnangu mahust) hindamiskomisjon 

hindamismudeli alusel.  

Loovtöö on sooritatud, kui loovtöö kõik osad on hinnatud vähemalt minimaalsel 

punktitasemel. Hinnangu andmisel arvestatakse õpilase individuaalsust. 

Loovtöö on sooritatud: 

„Sooritatud väga heal tasemel“ (90-100 punkti) 

„Sooritatud heal tasemel“ (75-89 punkti) 

„Sooritatud“ (50-74 punkti). 

Kui mõni loovtöö osa puudub või pole sellele võimalik anda hinnangut miinimumtasemel, 

loetakse loovtöö mittesooritatuks.  

  



Loovtöö planeerimine ja protsess 
Hinnangu annab juhendaja 

 

Kriteerium 5 punkti 4 punkti 3 punkti 

Õpilase 

algatusvõime ja 

initsiatiiv teema 

valimisel 

 

Praktilise töö puhul 

etapiviisilise 

tööjuhendi 

koostamine 

Valisid töö teema 

iseseisvalt ja 

põhjendasid oma 

valikut.  

Praktilise töö puhul 

koostasid etapiviisilise 

tööjuhendi iseseisvalt. 

Vajasid mõningat 

juhendajapoolset 

suunamist töö teema 

valikul ja 

põhjendamisel. 

Praktilise töö 

etapiviisilise tööjuhendi 

koostamisel vajasid 

mõningat juhendaja 

abi. 

Valisid teema 

juhendaja abiga. 

Praktilise töö 

etapiviisilise 

tööjuhendi koostasid 

ainult juhendaja 

abiga. 

Ajakava ja 

kokkulepete 

järgimine 

 

 

 

Pidasid kinni 

koostatud ajakavast ja 

sõlmitud 

kokkulepetest.  

 

Ajakavast ja 

kokkulepetest kinni 

pidamisel vajasid 

mõningat 

juhendajapoolset 

meelde tuletamist. 

 

Ajakava koostamisel 

ja selle järgimisel ning 

kokkulepetest 

kinnipidamisel vajasid 

juhendaja abi ja 

pidevat meelde 

tuletamist. 

Õpilase motiveeritus, 

koostöö juhendaja ja 

/või kaaslastega 

Suhtusid töösse 

kohusetundlikult, olid 

koostöövalmis ja 

arvestasid juhendaja 

soovitustega. 

Suhtusid üldiselt töösse 

kohusetundlikult, olid 

enamasti koostöövalmis 

ja arvestasid juhendaja 

soovitustega osaliselt. 

Koostöö oli enamasti 

juhendajapoolsel 

initsiatiivil ja 

juhendaja soovitustega 

arvestasid vähe.  

Töökultuuri, 

üldtunnustatud 

eetika- ja 

käitumisnormide 

ning ohutusreeglite 

järgimine 

Järgisid töökultuuri, 

üldtunnustatud eetika- 

ja käitumisnorme, 

pidasid töö 

teostamisel kinni 

kõikidest 

ohutusreeglitest. 

Enamasti järgisid 

töökultuuri ning 

üldtunnustatud eetika- 

ja käitumisnorme, eksid 

mõningate reeglite 

vastu. 

Vajasid pidevat 

meelde tuletamist 

töökultuuri, 

üldtunnustatud eetika- 

ja käitumisnormide 

ning ohutusreeglite 

osas. 

 

  



Loovtöö teostus ja sisuline osa  
Hinnangu annab hindamiskomisjon, võttes arvesse juhendaja arvamust 

 

Kriteerium 5 punkti 4 punkti 3 punkti 

Loovtöö 

pealkiri, 

eesmärgid, töö 

struktuur 

1. Pealkiri on vastavuses töö 

sisuga  

2. Eesmärgid on püstitatud 

täpselt ja selgelt  

3. Töö struktuur vastab 

nõuetele 

4. Töö maht vastab nõuetele  

5. Kõik töö kohustuslikud 

osad on olemas ja 

proportsionaalsed 

Esineb üks puudus. Esineb kuni kaks 

puudust, mis ei takista 

oluliselt tööst 

arusaamist. 

Metoodika Töö teostamiseks on 

kasutatud sobivaid 

töövahendeid ja -võtteid. 

Õpilane oskab valitud 

metoodikat põhjendada. 

Töö teostamiseks on 

kasutatud üldiselt 

sobivaid töövahendeid ja 

–võtteid.  

Valitud metoodikat 

oskab õpilane 

põhjendada üldsõnaliselt. 

Töö teostamiseks 

valitud töövahendid ja – 

võtted pole kõige 

sobivamad. Õpilane 

põhjendab valitud 

metoodikat napilt või ei 

oska põhjendada.  

Teema 

teoreetiline 

käsitlus, allikad 

ja viitamine  

 

Praktilise töö 

puhul töö 

teostamise 

etappide 

kirjeldus. 

Teema teoreetiline käsitlus on 

piisav, ülevaade selge ja 

täpne. Kasutatud on vähemalt 

2 asjakohast ja põhjendatud 

allikat. Viited on korrektsed.  

Praktilise töö puhul on kõik 

töö teostamise etapid välja 

toodud ja lahti kirjutatud. 

Teema teoreetiline 

käsitlus on enamasti 

piisav, teoreetiline 

ülevaade on antud 

üldiselt. Kasutatud on 

vähemalt 1 asjakohast ja 

põhjendatud allikat. 

Enamasti korrektselt 

viidatud.  

Praktilise töö puhul on 

enamasti töö teostamise 

etapid välja toodud ja 

lahti kirjutatud. 

Teoreetiline käsitlus ja 

ülevaade on olemas, 

kuid liiga üldised tausta 

avamiseks. Kasutatud 

on vähemalt 1 allikat, 

esineb suuremaid 

eksimusi viitamisel.  

Praktilise töö 

teostamise etapid on 

välja toodud, kuid lahti 

kirjutamata. 

Idee, 

originaalsus, 

õpilase hinnang 

oma tööle 

Idee on originaalne ja 

reaalselt teostatav. Õpilane 

toob välja oma hinnangu 

tehtud tööle. 

Idee on originaalne, kuid 

pole täielikult teostatav. 

Õpilane toob välja oma 

hinnangu tehtud tööle 

üldsõnaliselt. 

Idee on teostatav 

osaliselt. Õpilase 

hinnang tehtud tööle on 

napp või puudub. 

 20 punkti 15 punkti 10 punkti 

Loovtöö teostus 

ja kvaliteet 

 

Loovtöö on teostatud väga 

heal tasemel ja vastab töö 

liigist tulenevatele nõuetele.  

Loovtöö on teostatud 

heal tasemel ning vastab 

üldiselt töö liigist 

tulenevatele nõuetele. 

Loovtöö on teostatud 

rahuldaval tasemel, 

esineb puudusi, mis ei 

takista oluliselt sisust 

arusaamist ja/või 

kasutamist.  

  



Loovtöö esitlemine 
Hinnangu annab hindamiskomisjon 

 

Kriteerium 4 punkti 3 punkti 2 punkti 

Esitluse 

ülesehitus 

Esitlus on loogiline ja 

lihtsasti jälgitav, esitlust 

toetab korrektselt 

vormistatud digitaalne 

ettekanne (slaidid).  

Esitlus on üldiselt 

loogiline ja jälgitav.  

Esitlus on olemas, 

esineb rohkem kui 2 

puudust. 

Kaitsekõne Õpilane annab ülevaate 

oma loovtööst: põhjendab 

teema valikut, toob välja 

töö eesmärgid, esitab 

saadud tulemused ja 

järeldused. Toob välja oma 

hinnangu tehtud tööle ja 

mida oleks saanud teha 

teisiti. 

Õpilane tutvustab töö 

põhiseisukohti ja tulemusi; 

esitab saadud tulemused, 

järeldused puuduvad. Töö 

on olemas, õpilane annab 

hinnangu oma tööle.  

 

Õpilane annab tööst 

üldise ülevaate, 

omapoolset hinnangut 

tööle ei anna.  

Esinemisoskus, 

kontakt 

kuulajatega 

Kaitsekõne on veenvalt, 

selgelt, artikuleeritult ja 

valdavalt peast esitatud, 

näitab autori 

kompetentsust 

teemavaldkonnas. Esineja 

saavutab hea kontakti 

kuulajatega. 

Kõne on üldiselt arusaadav 

ja enamasti sobiva 

tempoga. Kontakt 

kuulajatega olemas. 

Kõne on arusaadav, 

tempo kiire või liiga 

aeglane. Kontakt 

kuulajatega vähene. 

Kompetentsus 

küsimustele 

vastamisel 

Õpilane oskab arukalt ja 

enesekindlalt vastata 

esitatud küsimustele; 

valdab teemat. 

Õpilane vastab esitatud 

küsimustele. 

Õpilane vastab 

küsimustele osaliselt 

ja/või napisõnaliselt. 

Ajalimiit (5 

minutit) 

Kaitsekõne mahub 

ajalimiiti ja on pikkuselt 

piisav tööst ülevaate 

saamiseks. 

Kaitsekõne ületab 

etteantud ajalimiiti kuni 1 

minut.  

Kaitsekõne ületab 

lubatud ajalimiiti 2-5 

minutit. 

 

  



Hinde kujunemine arvutiõpetuses loovtöö ja esitluse vormindamise eest 

Hindab arvutiõpetaja, saadud punkte arvestatakse loovtööle hinnangu andmisel 

 10 punkti 8 punkti 6 punkti 4 punkti 

Loovtöö  Vastavalt juhendile: 

1. töö struktuur; 

2. üldnõuded tekstile; 

3. leheküljenumbrid; 

4. tiitelleht; 

5. sisukord; 

6. pealkirjad; 

7. joonised, tabelid, valemid; 

8. viitamine; 

9. kasutatud kirjanduse loetelu; 

10. lisad. 

esineb kuni 2 

puudust 

esineb kuni 4 

puudust 

esineb 6-10 

puudust 

Esitlus Esitlus kujundatud loetavalt ja 

esteetiliselt lähtudes järgmistest 

kriteeriumitest: 

1. tiitelslaidil teema, õpilase ja 

juhendaja andmed; 

2. slaididel märksõnad sidusa 

teksti asemel; 

3. esitlus ühtlase vorminguga; 

4. kasutatud pilte või videot 

vastavalt teemale; 

5. esitluse taust on kujundatud; 

6. allikatele viitamine ja 

kasutatud kirjanduse loetelu 

juhul, kui on kasutatud 

materjale, mida pole loovtöös 

viidatud. 

esineb 1 

puudus 

esineb kuni 3 

puudust 

esineb 4-6 

puudust 

 

 

Hinde kujunemine arvutiõpetuses: 
hinne „5“ – 18 kuni 20 punkti; 

hinne „4“ – 14 kuni 17 punkti; 

hinne „3“ – 10 kuni 13 punkti; 

hinne „2“ – 0 kuni 9 punkti; 

hinne „1“ – tööd ei ole hindamiseks esitatud. 


