
Esitluse hindamine toimub hindamismudeli alusel. 

25 – 28 p – hinne „5“ 

20 – 24 p – hinne „4“ 

13 – 19 p – hinne „3“  

6 – 12 p – hinne „2“ 

0 – 5 p – hinne „1“ 

 

Kriteerium 4 3 2 1 

Tiitelleht Tiitelleht on olemas ja kajastab järgmisi 

andmeid: pealkiri, esineja nimi ja 

esinemise kuupäev. Andmed on 

sisestatud õigetele väljadele (pealkiri, 

alapealkiri, kuupäev) 

Tiitelleht on olemas, kuid kõik 

andmed ei ole sisestatud õigetele 

andmeväljadele (nt kuupäev on 

sisestatud nimega samale väljale). 

Tiitellehel puudub kuupäev. Tiitellehel on ainult pealkiri. 

Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab 

teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. 

Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid 

sisaldab elemente, mis võivad teemast 

kõrvale kalduda. 

Esitluse eesmärk ja teema on 

ebaselged või laialivalguvad. 

Esitlusel pole kindlat eesmärki 

ja ei vasta teemale. 

Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud 

informatsioon on korrektne. Tekst on 

sisestatud märksõnadega. Arvestatud on 

teksti mahu piirangutega (4-10 rida 

slaidil). Teiste autorite loomingule on 

viidatud eraldi slaidil. Esitluse lõpetab 

lõpuslaid. 

Materjal on peaaegu põhjalik ja 

korrektne. Tekst on sisestatud 

märksõnadega. Ühel slaidil ei ole 

arvestatud teksti mahu piirangutega.  

Esineb üksikuid ebatäpsusi ja 

materjali võiks olla rohkem. 

Tekst on sisestatud täislausetega. 

Mõnel slaidil ei ole arvestatud 

teksti mahu piirangutega. 

Sisus on palju ebatäpsusi 

ja/või esitatud materjal on 

ebapiisav. 

Enamasti ei ole arvestatud 

teksti mahu piirangutega. 

Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust 

kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi 

eristatavad ja tekst hästi loetav. 

Kujunduses on kasutatud täpploendit. 

Valitud on sobiv slaidipaigutus. 

Kasutatud allikad on nõuetekohaselt 

vormistatud. 

Esitluses on kasutatud ühesugust 

kujundust, kuid mõnel saidil ei ole 

tausta ja teksti värvid hästi eristatavad 

ja tekst hästi loetav. Kasutatud allikad 

on olemas kuid esineb üksikuid 

vormistusvigu.  

Esitluse kujundus rahuldav, kuid 

võib tunduda liiga tihe või igav. 

Võib esineda slaide, kus teksti on 

liiga väike või mitteloetav. 

Kasutatud allikad on olemas kuid 

ei ole nõuetekohaselt 

vormistatud. 

Esitlus liiga kirju või liiga 

igav, juhusliku kujundusega, 

liiga väikese või mitteloetava 

tekstiga. Kasutatud allika 

puuduvad, 

Graafika Valitud graafika on kvaliteetne ja toetab 

sisust arusaamist. Teiste autorite looming 

on viidatud. 

Valitud graafika on ebakvaliteetne 

kuid toetab sisust arusaamist. Teiste 

autorite looming on viidatud. 

Valitud graafika on 

ebakvaliteetne ja ei toeta sisust 

arusaamist. Teiste autorite 

loomingule ei ole viidatud. 

Valitud graafika on 

ebakvaliteetne või ebasobiv. 

Teiste autorite loomingule ei 

ole viidatud. 

Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või 

kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või 

kirjavahemärgi ja õigekirja vead. 

Esineb palju tühiku 

kasutamise, kirjavahemärgi ja 

grammatika vigu. 

Animatsioonid ja 

esitlemine 

Esitlus väga sujuv ja korralik, slaidide 

vahetused ja animatsioonid (kui nad 

esinevad) toimuvad õigeaegselt ja 

nauditavalt. Slaididele on lisatud 

märkmed. 

Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid 

vigu liiga kiire slaidide vahetumise või 

animatsioonide tõttu. 

Esitlemine tagasihoidlik, esineb 

puudujääke slaidide vahetumise 

ja/või animatsioonide osas, palju 

juhuslikku valikut. 

Esitlemine konarlik, esineb 

liiga kiireid slaidide 

vahetumisi või animatsioone. 

 


