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TRADITSIOONILINE KUJUNDAV 

antakse teada, missugune 
nende õppimine oli 

jutustab õpilastele, 
missugune nende 
õppimine on 

prioriteediks -  
mida õpilane õpib 

prioriteediks -  
kuidas õpilane õpib 

huviobjektiks -  
produkt 

huviobjektiks - 
protsess 

vastutus - 
õpetaja 

vastutus - 
ennastjuhtiv õppija 

HINDAMISMUDEL 

Laine Aluoja, 2011 



Hindamismudel 

• õpilase ja õpetaja koostöös koostatud   
hinnangute skeem 

•  kolm olulist tunnust: 

  kriteeriumid (näit sisu, õigekiri, sõnavara ja 
stiil, vorm) 

  mõõdikud (näit 5, 4, 3, 2 või suurepärane, 
väga hea, hea, rahuldav) 

  punktiarvestuse strateegia (kuidas kujuneb 
hinne või hinnang) 

 



Hindamismudelite liigid 

Hindamismudeleid võib üldjuhul liigitada 
kaheks:  

• holistiline - hinnatakse lähtudes 
kogutulemuse summast,   

• analüütiline - hinnatakse erinevaid osasid, 
millest moodustub lõplik hinne.  

 



Koomiksi holistiline hindamismudel 

Väga hea töö: 

 loetud teose ühe sündmuse kohta, vähemalt kuus pilti koos 
tekstiga 

 vahendeid on kasutatud efektiivselt (loetav tekst ja 
arusaadavad joonistused) …….. 

Hea töö: 

 loetud teose ühe sündmuse kohta, pilte vähem kui kuus 

 esineb üksikuid puudujääke teksti ja joonistuste 
arusaadavuse osas  ……… 

Rahuldav töö: 

 koomiks ei ole otseselt seotud teosega 

 tekst ei ole loetav või joonistused arusaamatud ………. 



Koomiksi analüütiline hindamismudel 
3 2 1 

vastavus 

nõudmistele 

loetud teose ühe sündmuse 

kohta, vähemalt kuus 

pilti koos tekstiga 

pilte vähem ei ole otseselt seotud 

teosega  

vahendid vahendeid on kasutatud 

efektiivselt (loetav tekst 

ja arusaadavad 

joonistused) 

esineb üksikuid 

puudujääke teksti 

ja joonistuste 

arusaadavuse 

osas  

tekst ei ole loetav või 

joonistused 

arusaamatud 

sisu koomiksi sisu on arusaadav sisu on kohati 

arusaamatu 

teost teadmata pole 

mõistetav 

keel tekstis ei esine keelevigu ega 

ebatsensuurseid 

väljendeid 

esineb üksikuid 

keelevääratusi 

või kuni 3 

keeleviga 

tekstis palju keelevigu 

või kasutatud 

sobimatuid 

väljendeid 

pealkiri pealkiri on sobiv ning seotud 

koomiksi sisuga 

pealkiri ei ole seotud 

sisuga 

pealkiri puudub 

üldmulje koomiks on huvitav, 

kasutatud sobivaid värve 

ja üldmulje on väga hea 

üldmulje lohakas koomiks ei ole mõistetav, 

värvikasutus küsitav, 

üldmulje lohakas 



 
 

    Kuidas luua? 
                                 Heidi Goodrich 1996 

 1. vaadake kui mudelit – mis muudab ühe töö 
paremaks kui teise 

2. looge kriteeriumid – millised punktid on 
töös olulised, mida tahate hinnata 

3. sõnastage mõõdikud – kirjeldage kriteeriumi 
kõige paremat ja halvemat taset, seejärel 
looge vahetasemed 

4. katsetage – laske õpilastel hinnata mõnd 
tööd loodud hindamismudeli põhjal 

 



5. kasutage kaaslase ja enesehindamist – kui 
õpilased töötavad, tuletage meelde, et nad 
jälgiksid hindamismudelit 

6. kontrollige – julgustage õpilasi oma töid üle 
vaatama 

7. õpetajapoolne hindamine – tööde hindamisel 
kasutage sama hindamismudelit, mis õpilasedki 

 kasutada tuleb lihtsat ja üheselt arusaadavat 
keelt 

 vältida negatiivset keelekasutust 

 



8. kriteeriumide arv loodud hindamismudelites 
kujuneb sellest, mida antud ülesande puhul 
hinnata ning erinevate hindamismudelite puhul 
on see ka erinev 

9. iga kriteeriumi juures võib olla kirjas, kui suure 
kaaluga vastavat kriteeriumi arvestatakse (näit 
eesti keele riigieksami mudelis sisu korrutada 
teguriga 9) 

10.  hindamismudeli mõõdikuid võib määrata 
numbritega või ka sõnadega 



Hindamismudelite erinevad vormid 

Ajaleht, Tiia Niggulis 

 

 Ajalehel on pealkiri ja ära on toodud kõigi 
ajakirjanike nimed. 

 1 2 3 4 5 

 Ajalehe sisu on korrektne, teemale vastav ja 
piisavalt põhjalikult läbi uuritud. 

 1 2 3 4 5 

 



Sisu (punkte 4) 
Sisu on edasi antud 
selgelt ja 
arusaadavalt. Oma 
seisukohti on 
põhjendatud. 
Vastab esitatud 
tingimustele.  

(punkte 3) 
Töö sisu on seotud 
pealkirjaga, kuid 
mõned tingimused 
on täitmata.  

(punkte 2) 
Töö sisu lähtub 
küll pealkirjast, 
kuid enamus 
tingimusi on 
täitmata. 

(punkte 1) 
Töö näib olevat 
omavahel 
seostamata 
lausete kogum. 
Väga raske on aru 
saada, millest 
kirjutatakse. 

Õigekiri (punkte 2) 
Kirjutaja on teinud 
kuni 2 viga 
grammatikas ja/või 
õigekirjas. 

(punkte 1) 
Kirjutaja on teinud 
kuni 4 viga 
grammatikas 
ja/või õigekirjas. 

(punkte 0,5) 
Kirjutaja on 
teinud kuni 8 
viga 
grammatikas 
ja/või 
õigekirjas. 

(punkte 0) 
Kirjutaja on 
teinud enam kui 9 
viga gramma-
tikas ja/või õige-
kirjas. 

Laused 
ja 
lõigud 

(punkte 3) 
Töö on liigendatud, 
laused on 
terviklikud ja 
arusaadavad. 

(punkte 2) 
Töö on liigendatud 
vähesel määral. 
Enamik lauseid on 
terviklikud ja 
arusaadavad. 

(punkte 1) 
Töös on ainult 
3 lõiku, osa 
lauseid 
arusaamatud 
või poolikud. 

(punkte 0,5) 
On palju eraldi 
lausefragmente ja 
lõpetamata 
mõtteid VÕI töö 
on liigendamata. 

Kirjalik arvamus, Tiia Niggulis 



Töö käik 
Alla 

keskmise 
Rahuldav Suurepärane 

1. Omab selget 
ettekujutust 
lõpptoodangust 

1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 

2. Õigesti 
organiseeritud 
projektitöö käik 

1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 

3. Hea ajakava 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 

4. Omandatud 
vajalikud 
baasteadmised 

1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 

5. Õpetajat on 
informeeritud töö 
käigust 

1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 

Projektitöö, http://www.teach-nology.com/cgi-bin/project_rub.cgi 

http://www.teach-nology.com/cgi-bin/project_rub.cgi
http://www.teach-nology.com/cgi-bin/project_rub.cgi
http://www.teach-nology.com/cgi-bin/project_rub.cgi
http://www.teach-nology.com/cgi-bin/project_rub.cgi
http://www.teach-nology.com/cgi-bin/project_rub.cgi


Referaat, Tiia Niggulis 

ülesehitus tekst liigendatud, 
olulisem esile 
tõstetud 

tekst liigendatud, 
olulisem esile 
tõstmata 

tekst liigendamata, 
olulisem esile 
tõstmata 

sisu  
KORRUTA-
TAKSE 
TEGURIGA 2 

välja toodud 
teksti juhtmõte, 
peamised 
probleemid, 
antud 
omasõnaline 
seletus, säilitatud 
objektiivsus, 
tekst 
erapooletult 
edasi antud 

välja toodud 
teksti juhtmõte, 
peamised 
probleemid, 
puudub 
omasõnaline 
seletus, ei ole 
alati objektiivne, 
tekst erapooletult 
edasi antud 

välja toodud teksti 
juhtmõte, välja 
toomata peamised 
probleemid, 
puudub 
omasõnaline 
seletus või ei ole 
alati objektiivne või 
tegemist 
ümberjutustusega 

           3                                     2                                        1 



Hindamismudelite loomise 
keskkonnad 

ingliskeelsed: Teachnology 

http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/  

RubiStar 

http://rubistar.4teachers.org/  

http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/
http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/
http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/
http://rubistar.4teachers.org/


 eestikeelne: 

https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/  

 kuidas selles keskkonnas mudeleid luua: 
https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/abi
/hindamismudeli%20loomine.htm  

 

https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/
https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/abi/hindamismudeli loomine.htm
https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/abi/hindamismudeli loomine.htm
https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/abi/hindamismudeli loomine.htm


Hindamismudelite võimalused 

Hinnang käitumisele ja hoiakutele: 

https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php
?tegevus=mudel&hmid=745  

Õpitarkvara hindamismudel: 

https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php
?tegevus=mudel&hmid=140  

E-testi hindamismudel: 

https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php
?tegevus=mudel&hmid=124  

https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=745
https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=745
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https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=140
https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=124
https://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=124


 HEAD HINDAMISMUDELITE KASUTAMIST! 


