Uurimistöö ja referaadi hindamismudel
1. Hinde kujunemine valitud õppeaines valitud teema refereerimise ja esitlemise eest
Hindamiskriteerium

Üldnõuded

Sisu

Õigekiri ja
lausestus

Kasutatud
allikad

Esitlemine

4 punkti
Töö on vormistatud
korrektselt ja puhtalt
arvutis (reavahe 1,5, tekst
12, tekstil rööpjoondus):
olemas tiitelleht, sisukord,
tekst liigendatud,
kokkuvõte, kasutatud
kirjandus, (lisad),
leheküljed nummerdatud,
(lisatud illustratsioon(e))
Sissejuhatusest tuleb välja
teema valiku põhjendus ja
tähtsus. Töö sisu vastab
teemale, kõik olulised
alateemad väga hästi
peatükkidena käsitletud.
On olemas korrektne
kokkuvõtte
Õigekirjavead puuduvad
või esineb üksikuid
väikeseid vigu. Laused on
korrektsed ja arusaadavad.

Kasutatud vähemalt kahte
kirjandusallikat

3 punkti

2 punkti

1 punkt

esineb üks
puudus

esineb kaks
puudust

esineb rohkem
kui kaks puudust

esineb üks
puudus

esineb kaks
puudust

esineb rohkem
kui kaks puudust

esineb üksikuid
suuremaid
õigekirjavigu
(reeglipõhiseid),
laused
arusaadavad

õigekirjavigu
esineb
hulgaliselt,
laused üldiselt
arusaadavad

õigekirjavead
häirivad töö
lugemist, esineb
arusaamatuid
lauseid

kasutatud kahte
allikat, neist
vähemalt üks
kirjandusallikas

Töö esitlemine
suurepärane: teema valiku
põhjendus, töö eesmärk ja
ülesanded, lühike töö sisu
ülevaade, kokkuvõte
töö esitlemisel
tööst, esitlemisel selgub
esineb kuni kaks
mida uut sai õpilane
puudust
teada, mida õppis,
ülevaade allikmaterjalidest kaitsmist
toetab esitlus, ajalimiidist
kinni pidamine, räägib
peast, ei loe teksti maha,
räägib rohkem kui
esitluses, lisaküsimustele
vastamine väga hea

kasutatud ühte
allikat

töö esitlemisel
esineb rohkem
kui kolm
puudust

töö esitlemine
väga nõrk,
küsimustele
vastata ei oska

Tähtaegadest on kinni
peetud: teema valiti
õigeaegselt, juhendaja –
Tähtaegadest õpetaja on eeltööga
tutvunud -13.02.2016,
kinni
juhendaja ja õpilase
pidamine
esineb üks
esineb kaks
koostöös määratud
puudus
puudust
tähtaegadest kinni
pidamine, juhendajaõpetajale esitati referaat
kiirköitjas ja
elektrooniliselt05.03.2016,
ettekannet toetav esitlus
esitati- 09.03.16
Hinde kujunemine
Kokku punkte 24. 24 – 22 p hinne "5"
17 – 21 "4"
11 – 16 "3"
alla 11 punkti tuleb töö uuesti esitada.

töö on esitatud
viimasel päeval

2. Hinde kujunemine arvutiõpetuses referaadi vormistamise eest
Hindamiskriteerium

4 punkti

Referaadi
vormistamine

Esitluse
vormistamine

Korrektselt vormistatud
referaat: reavahe 1,5,
lõiguvahe 12p, tekst 12,
rööpjoondus, veerised
2,5 cm, font Times
New Roman või Arial,
leheküljenumbrid,
tabelid ja joonised.
Vastavalt juhendile
koostatud: tiitelleht,
sisukord, viitamine,
kasutatud materjalid,
lisad.
Korrektselt vormistatud
esitlus: lisatud pildilist
materjali, pildid ja tekst
kooskõlas, tekst loetav,
ei esine õigekirjavigu,
taust ja tekst kooskõlas

Hinde kujunemine

3 punkti

2 punkti

esineb kuni neli
puudust

esineb kuni
kaheksa puudust

esineb kuni kaks
puudust

Kokku punkte 8.

esineb kolm
puudust

8 – 7 p hinne "5"
6–5 "4"
4–3 "3"

1 punkt

esineb rohkem
kui kaheksa
puudust

esineb rohkem
kui kolm
puudust

