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1

1.1

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ MÕISTED JA EESMÄRGID

Õpilasuurimuse mõiste

Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ette valmistatud kirjalik töö.
Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab
uurimisküsimused, põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali kogumist,
kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate
loetelu ning resümee eesti ja võõrkeeles. Õpilasuurimus on algupärane, objektiivne ja
süsteemne ning uurimuse tulemused on tõendatavad, mõtestatud ja selgitatud. Õpilasuurimus
kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu üksnes refereerimisega.

1.2

Praktilise töö mõiste

Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames loodud teos, õpilasfirma,
tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte. Kirjalik
kokkuvõte avab praktilise töö tausta, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldab kontseptuaalset
lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi ja töö tulemust. Kooli õppekavas võib piiritleda,
milliseid praktilisi töid selles koolis ette valmistada saab.

1.3

Õpilasuurimuse ja praktilise töö eesmärk

Õpilasuurimuse ja raktilise töö ettevalmistamisel ja hindamisel on eesmärgiks õpilase loova
eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste oskuste
omandamine:
1) uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete
kogumise ja analüüsimise oskus;
2) teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus;
3) töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise ning sobiva meetodi
ja analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskus;
4) tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus;

4

Saue Gümnaasium
5) teadusteksti koostamise (eelkõige õpilasuurimuse puhul) oskus;
6) oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus;
7) töö korrektse vormistamise oskus;
8) kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus;
9) töö kaitsmise oskus.
Õpilasuurimuse või praktiline töö koostamine arvestatakse valikkursusena õpilase minimaalse
kohustusliku õppekoormuse hulka.
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2

UURIMISTÖÖ KIRJUTAMINE

Uurimistöö struktuur ja etapid

2.1

Uurimistöö koosneb kolmest osast:


esimeses osas kirjeldatakse, mida teised on varem selles uuritavas valdkonnas teinud
(referatiivne osa);



teises osas kirjeldatakse autori enda tegevusi ja esitatakse uurimuse tulemused;



kolmandas osas esitatakse autori järeldused ning näidatakse, kuidas teiste tulemused on
seotud autori tulemustega

Uurimistöös tuleb selgelt välja tuua käsitletava teema põhjendus, üldteoreetiline taust koos
viidetega senitehtule meil ja mujal, probleem, eesmärgid, ülesanded ja tegevused ülesannete
täitmiseks, uurimismetoodika, uuringu kirjeldus koos saadud tulemuste analüüsiga ja
järeldused.
Uurimistöö etapid on:

2.2



töö teema valik;



juhendaja leidmine, töö eesmärgi püstitus;



materjali otsimine ja lugemine;



töö kava koostamine;



materjali süstematiseerimine ja läbitöötamine, uuringu teostamine ning analüüs;



töö ülesehitus ja koostamine;



töö vormistamine;



töö kaitsmine.
Töö teema valik

Teema valimisel tuleb arvestada järgmisi asjaolusid:


teema peab pakkuma huvi nii töö koostajale kui sihtgrupile;



teema peab olema konkreetne ja piiritletud (pealkirjast peab olema arusaadav, milline on
uurimuse ulatus);
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teema kohta peab leiduma piisavalt materjali ja erialakirjandust, millele on vaba
juurdepääs;



teema peab vastama kirjutaja võimetele.
Juhendaja leidmine ja töö eesmärgi püstitus

2.3

Peale huvipakkuva ja jõukohase teema valimist asub töö kirjutaja läbirääkimistesse töö
juhendajaga. Uurimistöö/praktilise töö juhendajaks võib olla õpilase vastava aine õpetaja või
mõni teine vastava aine õpetaja koolis.
Koos juhendajaga täpsustatakse teema ja sõnastatakse töö eesmärgid. Pärast kokkuleppe
saavutamist töö juhendajaga esitab õpilane kooli poolt määratud tähtajaks avalduse uurimistöö
teema ja juhendaja valiku kohta (vt lisa 4).
Uurimistöö/praktilise töö koostamisel järgib õpilane kokkulepitud ajagraafikut.
Töö esialgse kava koostamine

2.4

Töö tegemist on soovitav alustada probleemi püstitamise, eesmärgi/hüpoteesi sõnastamise,
ülesannete kindlaksmääramise ja nendele vastava töökava koostamisega.
Probleem – kirjeldab lühidalt tausta, avades selle ja põhjendades, miks on vaja uurimust läbi
viia.
Eesmärk – antud töö raames probleemi mõistmiseks püstitatud kitsendus lähtuvalt ainest on
uurimustöö telg. Eesmärk on suunatud tulemusele, mitte protsessile.
Hüpotees – teoorial põhinev oletus selle kohta, millised on uuringu tulemused.
Uurimisküsimus – hüpoteesi asemel sõnastatud lahtine küsimus.
Ülesanded – tegevuste jada eesmärgi täitmiseks
Töökava koostamiseks on kaks lähenemisviisi:
1) kirjutatakse välja märksõnad, mis antud teema raames tunduvad olulised ja
huvipakkuvad ning millele soovitakse keskenduda töö koostamisel. Töö koostamise
käigus on võimalik juurde lisada uusi alapunkte ning välja jätta ebaolulisi või korduvaid
osi;
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2) kõigepealt formuleeritakse töö makrostruktuur – peatükkideks jaotus. Seejärel tuuakse
välja käsitlemist vajavad alapunktid.
Enamasti tuleb esialgset kava töö käigus parandada ja täpsustada vastavalt uutele ideedele ja
materjali kättesaadavusele.
Töö esialgse kava juurde peab kuuluma ka töö koostamise kalenderplaan, milles on ära toodud
töö tähtsamate etappide ja peatükkide valmimise tähtajad. Ajakava koostamine ja sellest
kinnipidamine on aluseks töö tähtaegsele valmimisele. Kalenderplaani koostamisel tuleb jätta
piisavalt aega töö lõpliku vormistamise jaoks, mis nõuab tavaliselt rohkem aega, kui algul
arvatakse. Töökava tuleb kooskõlastada juhendajaga.
Kirjanduse (materjali) valik ja läbitöötamine

2.5

Töö koostamiseks vajaliku kirjanduse leidmine, läbitöötamine ja analüüsimine on õpilase
iseseisvaks ülesandeks. Vastava oskuse arendamine on kõigi uurimistööde üks peamisi
eesmärke. Töötades kirjandusega, on soovitav silmas pidada järgmist.
Esialgsel tutvumisel kirjandusega tuleb pöörata tähelepanu temaatikaga seonduvatele
märksõnadele ja mõistetele. Siinjuures saab selgeks, millistele allikatele tuleb edaspidi töö
koostamisel rohkem tähelepanu pöörata. Uurimiseks valitav kirjandus peab olema võimalikult
mitmekesine, haarates erinevaid autoreid ning erineva teadusliku tasemega kirjutisi. Töö
aluseks ei võeta ainult ühe autori kirjutisi. Otstarbekas on jälgida ka raamatute lõpus leiduvat
märksõnade ning kirjanduse loetelu, et hõlbustada teabe saamist otsitava probleemi kohta.
Kirjanduse

põhjalikumal

läbitöötamisel

ja

analüüsimisel

on

soovitav

teha

lühikokkuvõtteid, mis sisaldavad uuritava probleemi kohta huvitavaid mõtteavaldusi, tsitaate,
definitsioone, probleemiarendusi vms. Kindlasti tuleb neile lisada autori nimi, teose pealkiri
ning kõik teised bibliograafilises kirjes nõutavad andmed. See lihtsustab hiljem kirjanduse
loetelu koostamist ja viitamist.
Kui õpilase valitud uurimistöö teema eeldab uuringute läbiviimist, tuleb koostöös
juhendajaga valida metoodika:


andmete kogumiseks kasutatakse vaatlust, eksperimenti või küsitlust;
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andmete töötlemisel keskendutakse keskmisele, hälvetele või korrelatsioonile ning
saadud tulemused esitatakse tabelite ja diagrammidena;



saadud tulemuste lahtimõtestamiseks kasutatakse võrdlust, sünteesi, analüüsi või
üldistust;



tulemuste esitamisel tuuakse esile need järeldused, mis lisavad uut võrreldes varasemate
uurimistega.

2.6

Uurimistöö ülesehitus

Õpilase uurimistöö struktuur koosneb järgmistest osadest:
 tiitelleht;
 eestikeelne annotatsioon;
 annotatsioon võõrkeeles;
 sisukord;
 lühendite ja terminite loetelu (vajadusel);
 sissejuhatus;
 töö põhiosa (peatükid ja alapeatükid);
 kokkuvõte;
 allikmaterjalide loetelu;
 lisad (vajadusel).
Sissejuhatus on uurimistöö osa, millel on järgmised ülesanded:
1) töö tausta tutvustus;
2) teema valiku põhjendamine;
3) teema aktuaalsus;
4) töö eesmärgi sõnastamine;
5) uurimisprobleemi tõstatamine;
6) uurimisküsimuste/hüpoteeside loetelu (mida soovitakse tõestada või ümber lükata,
millisele probleemile otsitakse lahendust, millisele küsimusele otsitakse vastust, mis on
selles valdkonnas tehtud, milliseid uurimisülesandeid täidetakse);
7) kasutatavate andmete ja metoodika lühitutvustus;
8) töö ülesehituse selgitamine.
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Sissejuhatuses võib autor tähelepanu juhtida nendele asjaoludele, mille teadmine aitab lugejal
töö sisu paremini mõista. Selleks võivad olla andmete hankimisega kaasnenud probleemid,
samuti isikute ja institutsioonide nimetamine, kellelt saadi abi töö kirjutamisel. Tuleb silmas
pidada, et sissejuhatuses ei tegelda püstitatud probleemi lahendamisega, seda ei kuhjata üle
arvudega.
Sissejuhatus ei täida peatüki ülesandeid ning seda ei nummerdata. Sissejuhatuse soovitatavaks
pikkuseks on üks lehekülg (ei tohi ületada kümnendikku töö põhiosa mahust).
Annotatsioon lisatakse uurimistööle eesti- ja inglisekeelsena ning köidetakse tiitellehe järele.
Annotatsioonis näidatakse ära kooli nimi, töö pealkiri, kaitsmise kuu ja aasta, töö maht
lehekülgedes. Annotatsioonis antakse ülevaade käsitletavatest probleemidest, töö eesmärgist,
töö teoreetilistest lähtealustest, uurimismetoodikast, valimist, töö tulemustest ja järeldustest
minevikus. (Märgitakse, kas hüpotees leidis kinnitust või mitte). Annotatsioon on lühike,
deklareeriv ja informeeriv. Annotatsioon on kirja pandud otsekui kõrvaltvaataja pilgu läbi
vaadatuna, erilist tähelepanu pöörata terminoloogilisele täpsusele. Seda ei kirjutata mina
vormis. Annotatsioon tuleb kirjutada nii, et lugeja saaks tööst adekvaatse ülevaate.
Töö põhiosas käsitletakse lahendusteid püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja esitatud
probleemide lahendamiseks, esitatakse lahendused, tulemused ja järeldused. Töö põhiosa
liigendatakse peatükkideks ja alapeatükkideks, mis peavad olema sisuliselt ja loogiliselt
üksteisega seotud ning moodustama teemale vastava terviku.
Uurimistöö on soovitav üles ehitada kolmest osast koosnevana:
1) mida antud valdkonnas on eelnevalt uuritud;
2) mida mina tegin (minu uurimus);
3) minu uurimuse võrdlus eelnevate uurimustega antud valdkonnas.
Teoreetilist uurimistööd koostades võrreldakse ja analüüsitakse paljude autorite erinevaid või
isegi vastakaid seisukohti. Uurimistöös ei toetuta ainult refereeringutele või tsitaatidele,
tulemuste esitamisel on tähtis osa autoripoolsel tekstil. Arutlustes peavad selguma töö autori
arvamused ja seisukohad uurimistulemuste kohta.
Empiiriline uurimus tugineb teaduslikul oletusel ehk hüpoteesil või uurimisküsimusel, mille
kontrollimiseks viiakse läbi empiiriline uuring, saadud tulemusi analüüsitakse lähtudes
püstitatud hüpoteesist ja kaalutakse nende praktikasse rakendamise võimalusi.
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Teoreetilises peatükis antakse ülevaade varasematest uuringutest ja olulistest seisukohtadest
antud valdkonnas.

Metoodika

peatükis

kirjeldatakse

valimit,

protseduuri,

mõõtmisvahendit,

andmetöötlusmeetodit. Peatükk koosneb peamiselt kirjeldusest.
Tulemuste peatükis tuuakse välja ja kirjeldatakse olulisemad tulemused. Lühidalt esitatakse,
kas hüpotees leidis kinnitust või mitte, kuid ei dubleerita tabelites esitatavaid tulemusi ega
arutleta nende üle.
Arutluste ja järelduste peatükis tõlgendatakse tulemused lähtuvalt uurimisküsimustest või
hüpoteesidest. Kogu peatükis on rõhk arutlusel tulemuste üle ja nende seostel varasemate
uuringutega. Lisatakse tulemuste uudsus, olulisus jne. Peatükis on kindlasti viited ka teistele
autoritele ning ettepanekud.
Uurimistöö põhiosa pikkuseks on minimaalselt 10 lehekülge. Lubatud on probleemist ja
eesmärgist tulenevad erandid.
Kokkuvõttes esitatakse vastused sissejuhatuses tõstatatud küsimustele ning näidatakse
püstitatud ülesannete lahendamisvõimalused ja saadud tulemused. Kokkuvõtte peamisteks
ülesanneteks on:
1) lühidalt esitada töö sisulises osas saadud peamised tulemused, järeldused, hinnangud,
ettepanekud jne;
2) välja tuua töös tehtud järelduste ja ettepanekute kasutamise võimalused ja võimalikud
edasiarendamise suunad ning edaspidist lahendamist vajavad probleemid.
Kokkuvõttes ei püstitata uusi probleeme. Kokkuvõte ei ole töö eelnevate osade tekstilõikude
mehhaaniline kokku tõstmine. Kokkuvõttes ei viidata kirjandusallikatele ega esitata teistelt
autoritelt pärinevaid seisukohti ja järeldusi. Kokkuvõtet ei nummerdata ning selle soovitatavaks
pikkuseks on üks lehekülg.
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Uurimistöö sisule esitatavad nõuded

2.7

Igale uurimistööle kehtivad üldtunnustatud nõuded:


töö peab sisaldama midagi uut ja aktuaalset, mida varasemates töödes pole esitatud;



autor peab käsitletavasse teemasse suhtuma objektiivselt, järeldused peavad olema
kookõlas uurimistulemustega;



kõik esitatud väited peavad olema tõestatavad ja toetuma faktidele;



töö tulemusi peab olema võimalik kontrollida ja algallikatele peab olema täpselt viidatud;



töö peab olema andmete poolest ja terminoloogiliselt täpne, loogiline ja selge;



teaduslik töö peab olema vastuoludeta terviklik süsteem;



töö ülesehituses, sisus, mõistetes, arutlustes, sõnastuses peab valitsema selgus;



nii olemasolevate kui ka enda seisukohtade suhtes peab olema kriitiline;



tohutust materjalihulgast tuleb selekteerida antud teema käsitlemiseks kõige olulisem.

Uurimistööle esitatavad eetilised nõuded

2.8

Uurimistöös tuleb järgida uurimiste vastavust eetikanõuetele. Järgnevalt on ära toodud mõned
olulisemad reeglid, mis otseselt puudutavad ka õpilastöid.


Lubamatu on teiste autorite andmete, tekstide ja tsitaatide kasutamine algallikale
viitamata.



Mõne teise uuringu raames kogutud andmete kasutamisel oma töös peab olema luba
andmete valdajalt.



Uuringus osalemine peab olema vabatahtlik.



Uuritavate isikute anonüümsus peab olema tagatud.



Uuritavate isikute personaalsete andmete, fotode, videosalvestuste, joonistuste jm.
materjali avaldamiseks peab olema vastava isiku nõusolek.
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3

3.1

UURIMISTÖÖ VORMISTAMINE

Üldnõuded

Uurimistööde vormistamisnõuded lähtuvad kehtivatest rahvusvahelistest nõuetest (ISO
standardist). Töö esitatakse köidetuna ning elektrooniliselt. Koostatud uurimistööd võetakse
arvele kooli raamatukogus ning salvestatakse vastavas kataloogis.
Uurimistöö esitatakse formaadis A4 vertikaalse asetusega (portrait), pehmes köites, ühes
eksemplaris. Tekst trükitakse arvutil lehe ühele küljele reavahega 1,5. Trükikiri Times New
Roman, tähesuurus 12 punkti. Lehe servadest jäetakse 2,5 cm ülalt ja alt; 2 cm paremalt ning 3
cm lehe vasakust servast. Tekst kujundamisel kasutatakse rööpjoondust, s.t teksti servad on
mõlemalt poolt sirged. Tekstilõigud eraldatakse tühja reavahega.
Kõikide peatükkide, sissejuhatuse, kokkuvõtte, allikate loetelu ja lisade pealkirjad kirjutatakse
läbivalt suurte tähtedega. Alajaotuste, alapunktide pealkirjad kirjutatakse väiketähtedega (v.a
suur algustäht). Pealkirjade järele punkte ei panda. Sõnu pealkirjades ei poolitata. Lühendite
kasutamine ei ole pealkirjades soovitav. Pealkiri paigutatakse lehe vasakusse serva.
Kõiki peatükke ja töö iseseisvaid osasid (sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, allikate loetelu,
lisad jne) alustatakse uuelt leheküljelt. Kui pealkirjaga samale leheküljele mahub ainult üks rida
järgnevat teksti, tuleb alustada uuelt leheküljelt.
Peatüki pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse kaks tühja rida. Alapealkirja ja
eelneva ning järgneva teksti vahele jäetakse üks tühi rida.
Kõik leheküljed nummerdatakse. Numeratsioon paigutatakse lehekülje alla keskele.
Tiitellehele leheküljenumbrit ei kirjutata. Lisad nummerdatakse eraldi (kui neid on rohkem kui
üks) araabia numbritega (lisa 1, lisa 2 jne) ja pealkirjastatakse.
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3.2

Tiitelleht

Sõna tiitelleht tähendab otseses tõlkes pealkirjalehte. Tiitelleht peab kajastama järgmisi
andmeid: õppeasutus, töö pealkiri, töö liik, autori nimi ja klass, juhendaja nimi, töö kirjutamise
koht ja aeg. Kehtib kindel tiitellehe vorm (vaata lisa 1). Tiitellehel on trükikiri Times New
Roman ja tähesuurus 16 punkti.

3.3

Sisukord

Sisukorras näidatakse kõik töö alajaotused ranges vastavuses töös kasutatud pealkirjade,
alajaotuste järjenumbrite ning leheküljenumbritega. Sisukorras antakse ainult alajaotuse alguse
leheküljenumber. Sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu ja lisad ei kuulu
peatükkidena nummerdamisele. Lisas 2 on toodud näide sisukorrast, mis esitab enamlevinud
mooduse töö osade nummerdamiseks.

Uurimistöö keel ja stiil

3.4

Uurimistöö keeleks on üldjuhul eesti keel. Vastava kokkuleppe alusel töö autori ja juhendaja
vahel võib töö keeleks olla ka mõni teine keel, eeldusel, et nii töö koostaja kui ka
juhendaja seda keelt valdavad. Võõrkeeles kirjutatud tööle lisatakse inglisekeelsele abstract’ile
eestikeelne kokkuvõte.
Töö keel on rangelt teaduslik ja selle tagamisel peetakse silmas järgmisi nõudeid:


sõnastus peab olema korrektne ja loogiline ning vastama kasutatava keele ortograafiale;



töös kasutatakse üldtunnustatud terminoloogiat ja lühendeid;



väljenduslaad peab olema lihtne, tuleb hoiduda paljusõnalisusest;



välditakse võõrsõnadega liialdamist ja tõlkevääratusi;



sõnakorduste asemel kasutatakse rikkalikumat sõnavara;



hoidutakse üliemotsionaalsetest väljenditest.

Valitud vorm peab olema ühtne kogu töö ulatuses. Uurimistöös soovitatakse kasutada
umbisikulist tegumoodi (töös käsitletakse, vaadeldakse, analüüsitakse jne) või kindlat kõneviisi
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(töö käsitleb, autor vaatleb, analüüsib jne). Töö kirjutamisel välditakse nii kõne kui ka
konspektistiili. Kõnestiilile on omane liialdamine mina-vormi kasutamisega, konspektistiili
iseloomustavad liiga lakooniline sõnastus ja lühendite rohkus. Võõrkeelse materjali tõlkimisel
tuleb muuta lausete struktuuri vastavalt eesti keele süntaksile ning kasutada käsitletava
valdkonna termineid õiges tähenduses ja kontekstis.
Arusaamatuste vältimiseks on otstarbekas eestikeelsele terminile lisada sulgudes selle
võõrkeelne nimetus. Lühendi esmakordsel kasutamisel tuleb see defineerida täieliku kirjapildi
kaudu nt ERA (Eesti Riigiarhiiv), erandi moodustavad üldlevinud lühendid nt NATO, ÜRO, õa
jne. Lühendite järele punkti ei panda. Kui punktita lühend langeb kokku mõne eestikeelse
sõnaga, pannakse lühendisse sõnavahet märkiv punkt nt e.m.a (enne meie aega). Kogu töö
ulatuses tuleb kinni pidada kõikidest kasutusele võetud terminitest ja lühenditest. Kui neid on
üle kahekümne, on vaja koostada lühendite ja terminite loetelu ja paigutada see sisukorra järele.
Ühekohalised arvud kirjutatakse tekstis sõnadega, ülejäänud arvud numbritega. Kui
ühekohalisele arvule järgneb mõõtühik või tähis, siis kirjutatakse see numbriga. Käändelõppe
arvudele ei lisata (nt 26 õpilasele). Järgarvu järele pannakse punkt. Aastad tuleb märkida
numbritega, mitte “eelmisel aastal” või “käesoleval aastal”. Suurte, rohkem kui nelja
tüvenumbriga arvude korral on soovitatav kasutada kombineeritud kirjutusviisi, mille puhul arv
on märgitud numbritega ja suurusjärk sõnadega (nt 2,35 milj dollarit või 34,2 tuh veist).
Lauset alustatakse üldjuhul sõnaga, erandi moodustavad aastaarvud.

3.5

Allikmaterjalid. Kasutatud kirjandus

Uurimistöö koostamisel saab kasutada mitmesuguseid materjale: ajalooürikud, kirjad, fotod,
raamatud, ajakirjandus, vaatlusandmed, ankeetküsitluse vastused, suulised mälestused,
intervjuud jne. Mida rohkem erinevaid materjale töö käigus on läbi töötatud, seda suurema
väärtuse uurimus omandab.
Allikmaterjalide nimestik töö lõpus peab sisaldama kõiki allikaid, millele on töös viidatud ja
vastupidi — igale loetelus leiduvale allikale peab töös leiduma viide. Kasutatud kirjanduse
loetelus järjestatakse kirjed autorite ja pealkirjade järgi tähestikuliselt.
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Viitekirjes esitatakse minimaalselt vajalikul hulgal kindlaksmääratud järjestuses allika
tuvastamist võimaldavaid andmeid (autor, pealkiri, ilmumisandmed), mis eraldatakse üksteisest
teatud kirjavahemärkidega: punkt, koma, koolon, mõttekriips, ümar- ja nurksulud.
Viitekirjed koostatakse trükiste jt dokumentide või raamatukogu andmebaasides sisalduvate
bibliokirjete alusel. Kirje koostatakse viidatava algallika keeles. Valitud viitamise viisist
oleneb, kuidas kirjeid järjestatakse ja kas neid nummerdatakse. Ühes töös tohib kasutada ainult
üht viitamissüsteemi, mitte erinevaid läbisegi!
Kasutatud kirjanduse nimekirja koostamise näiteid vaata Lisa 3 Näited viitekirjetest
erinevatele allikatele.
Kui teatav kirjutis, andmestik vms on ilmunud trükisena ning toodud ka Internetis, tuleks
eelistada paberkandja kasutamist. Kui materjal on ainult Internetis, peavad kõik viidatud
artiklid olema CD-le/mälupulgale/muule andmekandjale salvestatud, kuna artikkel võidakse
Internetist kustutada ja siis on vajadusel töö autoril viite korrektsust raske tõestada.
Loetelus toodud allikaid ei nummerdata. Allikad reastatakse autorite perekonnanimede järgi
tähestikulises järjekorras.
Sama autori tööd esitatakse nende ilmumisaastate järjekorras. Kui autorit ei ole võimalik välja
tuua (entsüklopeedia, autorita veebimaterjal vms), lähtutakse teose pealkirjast. Esmalt
loetletakse ladina-, seejärel kreeka- ja slaavitähestikulised materjalid. Intervjuud lisatakse
arhiivimaterjalide lühendite järele.

3.6

Viitamine

Saue Gümnaasiumi „Uurimistöö koostamise ja vormistamise juhendis“ on viitamist puudutav
alapeatükk koostatud tuginedes Tallinna Infoteaduste Instituudi „Üliõpilastööde koostamise
juhendile“.
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Viitamine on oma tekstis teiste autorite tekstide kasutamise äramärkimine ja nende
bibliograafiliste andmete äratoomine oma töö lõppu lisatud viiteallikate loetelus.
Teiste autorite kirjutistes leiduvate andmete, mõtete, ideede ja seisukohtade kasutamine oma
töödes nende autoritele ja allikatele viitamata on plagiaat ehk loomevargus. Plagieeritud
uurimistöid ei võeta kaitsmisele või kui plagieerimine avastatakse pärast kaitsmist, siis
kaitsmise tulemus tühistatakse.
Viidatud peavad olema teistest tekstidest võetud:


ideed, arvamused, käsitlused või teooriad;



andmed, faktid, statistilised andmed, tabelid, diagrammid, joonised;



tsitaadid ehk teise autori tekstist üle kantud kopeeritud terviklõigud;



ümbersõnastatud lõigud, sest ka viimasel juhul on tegemist teisest tekstist pärit
mõtetega.

On olemas mitmeid viitamise viise, millest ühiskonnateadustes on laialdaselt kasutusel APA
(American Psychological Association) ning humanitaarteadustes MLA (Modern Language
Association)

viitamissüsteemid.

Uurimistööde

viitamisreeglid

Saue

Gümnaasiumi

õpilasuurimustes põhinevad APA süsteemil.
Nõuandeid korrektseks viitamiseks
1) Teemat käsitlevat kirjandust läbi töötades tuleb kohe üles märkida kasutatud allika
bibliograafilised andmed ning leheküljed, kus kasutatav teave paikneb. Nii ei teki hiljem
uurimistööd vormistades ohtu, et viiteallikas on kaduma läinud.


Raamatu puhul on vajalik üles märkida autor/toimetaja, pealkiri, vajadusel andmed
kordustrüki kohta ning mitmeköitelistel teostel köite number, ilmumiskoht,
kirjastaja ja ilmumisaasta.



Artikli puhul on andmeteks artikli autor, pealkiri, ajakirja pealkiri, väljaande number
ja ilmumisaasta, leheküljenumbrid, kus artikkel paikneb.



Elektroonilise infoallika puhul tuleb lisaks eelpool toodud andmetele lisada ka
informatsiooniga tutvumise kuupäev ja selle veebiaadress (URL).



Arhiiviallikate puhul on vajalikud andmed säiliku number ja pealkiri, fondi number
ja pealkiri ning nimistu number, mille alla säilik kuulub. Samuti tuleb märkida lehed
(leheküljed), kus kasutatud dokument säilikus paikneb.
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2) Uurimistööd kirjutades tuleb lisada viide sellesse kohta tekstis, kus teiste autorite teksti
või uurimistööks saadud informatsiooni on kasutatud (vt näiteid allpool).
3) Uurimistöö lõpus koostatakse korrektne viiteallikate loetelu. Selles märgitakse ainult
need allikad, millele töös on viidatud.
Saue Gümnaasiumi õpilastöödes kasutatakse viitamisel nimi-aasta viitamissüsteemi.
Nimi-aasta viitamissüsteemis on viited tekstis ümarsulgudes.


Kui autori nime tekstis ei nimetata koosneb tekstisisene viide viidatava publikatsiooni
autori perekonnanimest ja ilmumisaastast. Kui on sama perekonnanimega autoreid, siis
lisatakse autori perekonnanimele initsiaalid.

…ammendav ülevaade infovajaduse uuringutest (Wilson, 1994).


Kui viidatakse sama autori mitmele tööle

….infovajaduste uuringutest (Wilson, 1991, 1994) selgus…


Kui viidatakse erinevate autorite publikatsioonidele korraga, siis esitatakse autorite
nimed tähestikulises järjestuses ning eraldatakse viites semikooloniga:

…käsitletud mitmete autorite töödes (Dunsire, 1994; Scott, 1999; Valauskas, 1996).


Kui publikatsioonil on mitu autorit

… (Bopp ja Smith, 1995)……(Belkin, Marchetti ja Cool, 1993)


Kui viidataval publikatsioonil on rohkem kui 3 autorit võib tuua viites vaid esimese

autori perekonnanime ja lisada sellele lühendi “et al.” (ja teised)
…(Schamber et al., 1990).


Tsiteerimisel, tsitaadilähedaste täpsete andmetega teksti esitamisel või teiste autorite
mõtete ümbersõnastamisel tuuakse lisaks publikatsiooni ilmumisaastale ära tsitaadi või
andmete paiknemise lehekülg

…registratsiooni ammendavus ulatus 95-96% (Hamburg, 1986, lk 138).
…(Järvelin, 1987, lk 6-7)…
Plagiaadiohu vähendamiseks ümbersõnastamisel ning omaenese ja teiste autorite mõtete
eristamiseks võiks oma töö tekstis nimetada analüüsitava teksti autoreid. Näiteks “I. Hamburgi
monograafias toodud andmete põhjal on registratsiooni
ammendavuse ulatus 95-96% (1986, lk 138)” või “ K. Järvelin (1987, lk 6-7) toob ära järgmise
liigituse…”
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Kui viidatakse autori(te) mitmele samal aastal ilmunud publikatsioonile, lisatakse

nende eristamiseks ilmumisaastale tähed a, b, c
…(Pjetersen, 1989a)…. …(Pjetersen, 1989b, 42)…
ühes viites …(Pjetersen, 1989a, 1989b)…


Autorita publikatsioonile viitamisel tuuakse viites põhipealkiri ja ilmumisaasta

…(Intelligent information systems, 1986)…


Kui autori nimi või anonüümse publikatsiooni pealkiri esineb töö tekstis, lisatakse nime
järele sulgudesse ilmumisaasta ja/või leheküljenumbrid

Kümmekond aastat tagasi rõhutas Elisabeth Orna (1990, lk 12-13)…
Üheks selliseks näiteks on “A guide to the preparation of theses and dissertations” (1999).
Nimi-aasta viitamissüsteemi kasutamisel loetletakse kõik kasutatud allikate bibliograafilised
viited viiteallikate loetelus autorite või pealkirjade (ilma autorita teoste korral) tähestikulises
järjekorras, järjenumbreid bibliograafilistele viidetele ette ei panda.
Näited viitekirjetest erinevatele allikatele on kajastatud Lisas 3 Näited viitekirjetest
erinevatele allikatele.

3.6.1 Tabelid, lisad, joonised, valemid ja loetelud

Tabelid. Kõik töös esinevad tabelid nummerdatakse araabia numbritega ühtselt kogu töö
ulatuses. Tabelitele pannakse pealkirjad (tabeli sisu selgitav lause).
Näide. Tabel 1. Ettevõtte töötajate haridustase
Jrk. nr.

Töötaja ametikoht

Töötaja haridus

Lisad. Tihti tekib uurimistöö käigus sellist materjali, millel on küll suur väärtus ja mida töö
eesmärkide saavutamiseks on vaja läinud, kuid mis ise töö sisuga otseselt seotud pole. See
materjal paigutatakse lisana töö lõppu, kasutatud materjali loetelu taha.
Näide. Lisa 4 Eakate inimeste harrastused.
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Joonised. Siia alla kuuluvad kõik diagrammid, graafikud, geograafilised kaardid, joonistused,
skeemid või fotod. Igal joonisel peab olema allkiri, mis sellel kujutatut lühidalt sõnastab st
joonist selgitav lause kirjutatakse joonise alla. Kõik joonised nummerdatakse araabia
numbritega ühtselt kogu töö ulatuses.
Näide.

Joonis 2. Mandaatide jagunemine 2011. aasta valimistel
Joonisele kantavad tähised, arvud ja sõnaline tekst tuleb trükkida suurusega 11 punkti.
Valemid. Valemid eraldatakse muust tekstist kirjavahemärkidega, mis vastavad üldistele eesti
keele reeglitele. Kõik märgid, arvud ja tähed tuleb paigutada valemis korrektselt ning kooskõlas
valemi sisuga. Valemite vormistamiseks tuleb kasutada valemiredaktorit. Kogu töö ulatuses
tuleb silmas pidada valemite ühtset kirjaviisi. Valemid kirjutatakse kaldkirjas kirja suurusega
12 punkti.
Loetelude koostamisel tuleb silmas pidada järgmiseid nõudeid. Kui loetelu koosneb üksikutest
sõnadest või lühikestest fraasidest, kirjutatakse loetelu punktid üksteise järele ja eraldatakse
komaga. Kui kas või üks loetelu punktidest sisaldab koma(sid), tuleb eraldusmärgina kasutada
semikoolonit. Järjekorda tähistatakse ümarsulgudega varustatud numbrite või tähtedega. Kogu
töö ulatuses tuleb kasutada ühtset loetelude esitust ning vältida liiga paljude erinevate stiilide
kasutamist.
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3.7

Abimaterjale uurimistöö koostajale

Kasutatav materjal:
Gümnaasiumi riiklik õppekava https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002
Gümnaasiumi riikliku õppekava Lisa 12 Valikaine „Uurimistöö alused”
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa12.pdf#
Hirsjärvi,S., Remes,P., Sajavaara,P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: kirjastus Medicina
Näpunäiteid uurimistöö koostajale
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/yld/napunaiteid_uurimustoo_koosta
jale.pdf
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4

UURIMISTÖÖDE HINDAMINE

Hindamisjuhend on mõeldud abistavaks materjaliks nii komisjoni liikmetele, kes uurimustöid
hindavad, aga ka õpilastele, nende juhendajatele ning retsensendile. Hindamisjuhendi
ülesandeks on sätestada proportsioonid vastavalt erinevate valdkondade tähtsusele ning
võimaldada õpilasel töö tegemisel oma aega täpsemini jaotada.
Hindamisel arvestatakse autori suhtumist ja panust tööprotsessi, töö sisu ja vormistamist ning
õpilase esinemist kaitsmisel.
Hinnatakse 100 punkti süsteemis:
90 - 100 punkti – hinne „5“
75 – 89 punkti – hinne „4“
50 – 74 punkti – hinne „3“
Tööd hindavad juhendaja, retsensent (õpilane) ja komisjon. Hindamisel tulevad arvesse
järgnevad asjaolud:
töö protsess (juhendaja hinnang) – 20 punkti


autori panus teema valikul ja mõtestamisel



autori aktiivsus ja asjatundlikkus töö koostamisel



töö planeerimine



tähtaegadest kinnipidamine



regulaarne ja aktiivne kontakt juhendajaga

töö sisu (juhendaja, retsensendi ja komisjoni hinnang) – 10 punkti juhendaja + 5 punkti
retsensent + 30 punkti komisjon


töö vastavus teemale



sissejuhatuse ja kokkuvõtte täpsus



töö uurimusliku osa piisav võrdlemine käsitletud materjalidega

töö vormistamine (juhendaja, retsensendi ja komisjoni hinnang) – 5 punkti juhendaja +
10 punkti retsensent + 5 punkti komisjon
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kogu uurimistöö struktuursus, terviklikkus ja proportsionaalsus



ühtne viitamissüsteem kogu töö ulatuses



hea keelekasutus

uurimistöö/praktilise töö kaitsmine (komisjoni hinnang) – 15 punkti


teema näitlikustamine ( PowerPoint, muusika, fotod, pildid, intervjuu lindil,
filmikatkend jms)



huviäratamine oma töö ja töös käsitletud teema kohta;



esinemise atraktiivsus, ladusus



kõne selgus, konkreetsus



side publikuga, esinemisvabadus



küsimustele vastamine



materjali valdamine



ajast kinnipidamine kaitsekõne esitamisel



töö üldmulje (komisjon vaatab üle ka õpilase kirjaliku töö)

Tabel 2. Uurimistöö/praktilise töö punktide jagunemine hindamisel
Töö

Töö sisu

protsess
Juhendaja maksimaalsed

Töö

Kaitsmine

vormistamine

Kokku
punkte

20

10

5

-

35

-

5

10

-

15

-

30

5

15

50

20

45

20

15

100

punktid
Retsensendi
maksimaalsed punktid
Komisjoni maksimaalsed
punktid
Kokku punkte

Abiks hindajale on lisades esitatud hindamismudel ja hinnangulehed:
lisa 5. Juhendaja hinnang;
lisa 6. Retsensiooni näidis;
lisa 7. Komisjoni hinnang uurimistöö/praktilise töö kaitsmisel;
lisa 9. Soovitatav hindamismudel retsensendile.
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5

UURIMISTÖÖ KAITSMINE

Uurimistöö kaitsmine toimub direktori poolt kinnitatud kaitsmiskomisjoni ees.

5.1

Kaitsekõne koostamise põhimõtted

Kaitsekõne on soovitav vormistada kirjalikult paberkandajal sõna-sõnaliselt. Kaitsmisel püüda
hoiduda täielikust paberilt mahalugemisest, monotoonsest esitusest, veerimisest/vuristamisest.
Kõne pikkus on 5-10 minutit (aega ei tohi ületada, vastasel juhul komisjon katkestab esinemise
ja kõige olulisem – kokkuvõte jääbki ütlemata). Paberil on see maksimaalselt 2 lehekülge 12punktilises kirjas, reavahega 1,5.
Kõne tuleb näitlikustada – PowerPoint esitlus, näitmaterjalid jms.
Kaitsekõne esitamist tuleb eelnevalt mitmel korral harjutada.

5.2

Esinemine uurimistöö kaitsmisel

Esineja riietus peab olema korrektne (ülikond, lips / tagasihoidlik kostüüm).
Kõne tekst on kõval alusel (nt paksem A5 paber, dokumendikaaned vms), lahtised A4 lehed
pole soovitatavad.
Millelegi osutamisel tuleb kasutada pliiatsit.
Uurimistöö töö kaitsjale annab sõna kaitsmiskomisjoni esimees.

5.3

Kaitsekõne osad
1) Pöördumine – “Austatud eksamikomisjoni esimees, liikmed, juhendaja, retsensent…” /
“Austatud kaitsmiskomisjoni esimees, lugupeetud kohalviibijad”
2) Enese tutvustamine – mina olen …
3) Töö teema …
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4) Töö EESMÄRK ehk põhiprobleemi kirjeldus/olemus antud valdkonnas. Töö ülesehitus,
teostatud ülesanded, uuringud vms (siin võib olulisemaid asju demonstreerida –
graafikuid, tabeleid, midagi, mida on visuaalselt hea jälgida)
5) Põhilised tulemused, milleni jõudsite, teie järeldused ja ettepanekud, mida võiks
töö/probleemi arendamisel edasi teha
6) Juhendajate ja retsensendi tänamine
7) Lõpetuseks öelda “Aitäh!” või “Tänan kuulamast!”

5.4

Retsensendi esinemine

Õpilase sõnavõtule järgneb retsensendi hinnangu esitamine – esitab kas retsensent ise või kui
teda kohal pole, loeb selle ette komisjoni esimees/liige. Retsensioonid peavad laekuma kooli
hiljemalt 5 päeva enne kaitsmiskuupäeva (lisa 6 Retsensiooni näidis). Retsensiooni kirjalik
tekst on õpilasele eelnevalt kättesaadav, õpilane peab olema valmis vastama seal toodud
küsimustele ja kriitikale. Kui retsensent on kohal, toimub väitlus, kus retsensent küsib ja töö
autor vastab.
Võimalik vastus retsensendile:
Lugupeetud retsensent! Austatud kaitsmiskomisjon!


kõigepealt tänate retsenseerimise eest;



edasi vastate tema kriitikale võimalikult argumenteeritult;



märkustega, millele te ei oska vastata, nõustuge;



võimalikud vead: võetakse retsensendi kriitika liiga kergesti omaks, hakatakse
retsensenti ründama, et ta ei saa asjast aru.

5.5

Komisjoni (auditooriumi) küsimused ja diskussioon

Kuna komisjoni küsimusi ja tekkivat diskusiooni ei saa ette teada, on see osa kõige keerukam.
Siin on nõuanne järgmine: kui te ei oska vastata, tuleb leida põhjendus, miks te pole selle
küsimusega kursis (nt mina oma töös ei puutunud antud problemaatikaga kokku ja seetõttu ei
saa sellele põhjalikult vastata). Komisjonil ning teistel kuulajatel on õigus küsida ikkagi tööga
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seonduvaid küsimusi, seega on küsimused paljus ajendatud eelkõige kaitsekõnest. Seetõttu
tuleb kaitsekõne väga hoolega läbi mõelda, mida öelda, mida mitte.

5.6

Juhendaja hinnang

Enne kaitsmisele lubamist hindab tööd selle juhendaja, võttes arvesse nii töö tulemust kui
kogu protsessi (vt lisa 5 Juhendaja hinnang).

Uurimistöö kaitsmisel saab viimasena õpilase juhendaja (sõnavõtu pikkus paar minutit).
Juhendaja ei esita küsimusi, vastasel juhul esitaks ta neid ju ka endale. Juhendaja hinnang lähtub
töö eesmärgist, tulemustest ja nende rakendatavusest, seega hindab töö väärtust. Samas hindab
juhendaja autori töösse suhtumist, koostööd, algatusvõimet, iseseisvust, aga ka kohusetunnet ja
täpsust.

5.7

Autori lõppsõna

Autori lõppsõna pikkuseks on kuni 1 minut.
Tänate komisjoni ja kohalolijaid, et nad on teid ära kuulanud ning kõiki teisi, keda te uurimistöö
valmimise seisukohalt peate tänu vääriliseks.

Töö hinde saab õpilane teada kaitsmispäeval.
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Autor:
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Lisa 4 AVALDUSE VORM ÕPILASUURIMUSE/PRAKTILISE TÖÖ TEEMA JA
JUHENDAJA VALIKU KOHTA
Nimi ________________________
Klass ________________________
E-post ________________________
Teema (või selgitav pealkiri):

Põhiprobleemi lühikirjeldus (mida soovitakse uurida, mis eesmärgil, milline on loodetav
tulemus):

Meetodi lühitutvustus (milliseid uurimisvõtteid kasutatakse, milles seisneb õpilase panus):

Ajakava (tähtaeg, tegevus):

Juhendaja (nimi, kuupäev, allkiri)
Õpilane (kuupäev, allkiri)
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Lisa 5 JUHENDAJA HINNANG
11_____klassi õpilase___________________________________ ___

uurimistööle

Uurimistöö teeema (pealkiri)________________________________________________
________________________________________________________________________
1. HINNANG TÖÖPROTSESSILE: _______________ punkti (kuni 20 p)
Uurimistöö valmimise protsessi hindamisel arvestatakse:


autori panust teema valikul ja mõtestamisel;



autori aktiivsust ja asjatundlikkust töö koostamisel;



töö planeerimist ja tähtaegadest kinnipidamist ja autori aktiivsust juhendajaga
suhtlemisel.

2. HINNANG SISULE: _______________ punkti (kuni 10 p)
Uurimistöö sisu hindamisel arvestatakse:


uurimusliku osa läbiviimist ja meetodite sobivust;



analüüsi põhjalikkust;



püstitatud eesmärkide lahendamist;



pealkirja ja sisu vastavust.

3. HINNANG VORMILE: _______________ punkti (kuni 5 p)
Uurimistöö vormi hindamisel arvestatakse:


vormistamise üldnõuete järgimist;



viitamise süsteemsust;



struktuuri loogilisust, referatiivse ja uurimusliku osa tasakaalu;



illustratiivse materjali olemasolu;



eneseväljenduse korrektsust.

Luban (ei luba)________ klassi õpilase________________________________________
Uurimistöö kaitsmisele.

Juhendaja:_______________________________
Allkiri____________________________________
“--------“ 20.... a
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Lisa 6 RETSENSIOONI NÄIDIS
Retsensent: __________________________

RETSENSIOON
______klassi õpilase __________________________________________

uurimistööle

________________________________________________________________________
Uurimistöö pealkiri
Retsenseeritava uurimistöö maht on___________ lehekülge põhiosa ning ___________
lehekülge lisasid. Materjali illustreerimiseks on kasutatud __________ tabelit ja______
joonist. Kasutatud materjalide loetelus on _____________ nimetust.
Tutvunud põhjalikult ülalnimetatud uurimistöö sisu ja vormiga, annab retsensent uurimistööde
vormistusjuhendile ning hindamisjuhendile tuginedes tööle hinnangu järgmistes alalõikudes:
–

töö vastavus püstitatud eesmärgile;

–

sissejuhatuse ja kokkuvõtte sobivus;

–

valitud uurimismeetodite otstarbekus;

–

kasutatud allikmaterjalide ammendavus;

–

probleemi avamise põhjalikkus;

–

iseseisvate järelduste loogilisus;

–

teadusteksti koostamine: korrektne eneseväljendus, tööstruktuur ja vormistus.

Retsensendi hinnang tööle.
1. Töö sisu ja teadlikkus ning selle väljendumine: ______ punkti (maksimaalselt 5
punkti)
2. Töövormistus, töö struktuur, töö allikatega, väljenduslaad: ___________ punkti
(maksimaalselt 10 punkti)
Küsimus (küsimused) töö autorile:______________________________________________

__________________________

______________________

Kuupäev

Retsensendi allkiri
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Lisa 7 KOMISJONI HINNANG UURIMISTÖÖ/ PRAKTILISE TÖÖ KAITSMISEL
UURIMISTÖÖ/PRAKTILISE TÖÖ KAITSMINE
__________ klassi õpilase ___________________________________________________
uurimistöö/praktiline töö _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Komisjoni iga liige ja esimees saab anda maksimaalselt 50 punkti arvestades järgmisi
aspekte:


töö sisu (kuni 30 punkti);



töö vormistamine (kuni 5 punkti);



esinemine töö kaitsmisel (kuni 15 punkti) - teema näitlikustamine; huviäratamine oma
töö ja töös käsitletud teema kohta; esinemise atraktiivsus, ladusus; kõne selgus,
konkreetsus; side publikuga, esinemisvabadus; küsimustele vastamine; materjali
valdamine; ajast kinnipidamine kaitsekõne esitamisel.

Komisjoni liikmete hinnangud:

_______________

_____________

punkti

_______________

_____________

punkti

_______________

_____________

punkti

_______________

_____________

punkti

_______________

_____________

punkti

_________

punkti

Komisjoni poolt antavad punktid (komisjoni liikmete poolt
antud punkide aritmeetiline keskmine )

(maksimaalselt 50 p)
__________________ _______________________
____________________ _______________________
____________________ _______________________
Komisjoniliikmete nimed ja allkirjad
Kuupäev “_____“_____________________
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Lisa 8 UURIMISTÖÖ KAITSMISKOMISJONI PROTOKOLL
PROTOKOLL
uurimistööde kaitsmise kohta

Harju maakonna
Saue Gümnaasiumi
(kooli nimetus)
klassis

11 a ,11 b

Kaitsmiskomisjoni esimees
(ees- ja perekonnanimi)
Kaitsmiskomisjoni liikmed
(ees- ja perekonnanimi)
(ees- ja perekonnanimi)
(ees- ja perekonnanimi)
(ees- ja perekonnanimi)

Jrk
nr
1.

Õpilase ees- ja
perekonnanimi

Punktid
Juhendaja Retsensent
35 p
15 p

Komisjon
50 p

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kaitsmise
kuupäev

20__ a.
Komisjoni esimees /allkiri/
Komisjoni liikmed/allkirjad/
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Kokku
100p

Hinne
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Lisa 9 SOOVITATAV HINDAMISMUDEL RETSENSENDILE
SISU
5 punkti
Pealkiri

punktid
pealkiri kajastab täpselt töö sisu

1

Uurimus

uurimuslik osa (küsitlus, katsed, võrdlus, järeldused,
eksperiment vm) on hästi koostatud/läbi viidud ja
võrreldud piisavalt töö esimeses osas käsitletud
materjalidega

1

Analüüs ja
arutelu

analüüs on põhjalik, arutelu selge, täpne ja süsteemne

1

Eesmärgid,
hüpotees

sissejuhatuses püstitatud eesmärkidele ja
hüpoteesile/uurimisküsimustele on kokkuvõttes selged
ja konkreetsed vastused

1

Meetod

materjal on kogutud sobivaima meetodiga ja hulk on
piisav usaldusväärsete järelduste tegemiseks

1

VORM
10 punkti

Vormistus

Struktuur

Töö allikatega

Eneseväljendus

punktid
teksti suurus, reavahe, pealkirjad, lk nummerdus jne on
korrektne
illustratsioonid vormistatud korrektselt - joonistel,
tabelitel, fotodel allkirjad, vajadusel viited
algallikatele või nende puudumine vastab töö
iseloomule

1

1

lisade olemasolu või puudumine vastab töö iseloomule

1

referatiivne ja uurimuslik osa on tasakaalus

1

töö liigendus ja pealkirjad on selged ja põhjendatud

1

töös on kasutatud sobival hulgal illustratsioone
(joonised, fotod, diagrammid, kaardid vms)

1

kasutatud materjalide nimekiri korrektne, reastatud
alfabeetiliselt
tekstis on viidatud ühtse süsteemi järgi kõikidele
kasutatud allikatele, joonistele, tabelitele, lisadele jne.

1
1

sõnavara mitmekesine, lausestus sobiv ja loogiline,

1

õigekirjavead puuduvad, puudub slängi ja võõrkeelte
mõju

1
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