
Uurimistöö projekti kaitsmine                                  MAX 60p 
Kriteerium / punktidearv 10 5 0 

 
 

TÖÖ TEEMA ja AKTUAALSUS 

Selgitab uurimistöö teemat ja 
aktuaalsust või vajalikkust 

On raskustes töö teema ja/või 
aktuaalsuse või vajalikkuse 

selgitamisel 

Teema ja aktuaalsuse/vajalikkuse 
selgitamine käib üle jõu 

EESMÄRK ja 
UURIMISKÜSIMUSED/HÜPOTEESID 

Töö eesmärk ning esmased hüpoteesid 
ja/või uurimisküsimused on sõnastatud 

ja asjakohased 

Töö eesmärk ning esmased 
hüpoteesid ja/või uurimisküsimused 

on sõnastatud, kuid pole 
teemakohased. 

Töö eesmärk ning esmased hüpoteesid 
ja/või uurimisküsimused on sõnastamata 

METOODIKA 

Uurimismetoodika on välja töötatud ja 
eesmärgiga kooskõlas. Õpilane 

kirjeldab andmekogumise meetodeid, 
valimit ja uurimuse läbiviimise 

protseduuri 

Meetodite, valimi ja uurimuse 
läbiviimise protseduuri kirjeldamisel 

esineb  puudujääke 

Metoodika on välja töötamata ning 
õpilane ei oska kirjeldada ei valimit, 

meetodeid ega läbiviimise protseduuri 

TEABEALLIKAD 

Õpilane oskab tutvustada peamisi 
uurimistöö aluseks olevaid 

teabeallikaid ning selgitada, milliseid 
täiendavaid materjale vajatakse. 

Õpilane ei oska tutvustada peamisi 
uurimistöö aluseks olevaid 

teabeallikaid VÕI ei oska selgitada, 
milliseid täiendavaid materjale 

vajatakse. 

Õpilane ei oska tutvustada peamisi 
uurimistöö aluseks olevaid teabeallikaid 

ega selgitada, milliseid täiendavaid 
materjale vajatakse. 

TÖÖPROTSESS 

Õpilane oskab analüüsida senist 
uurimistöö teostamise protsessi ning 
kirjeldada järgmisi vajalikke samme 

uurimistöö teostamiseks 

Õpilane kas ei oska analüüsida senist 
uurimistöö teostamise protsessi või ei 

oska kirjeldada järgmisi vajalikke 
samme uurimistöö teostamiseks 

Õpilane ei oska analüüsida senist 
uurimistöö teostamise protsessi ega 
kirjeldada järgmisi vajalikke samme 

uurimistöö teostamiseks 
 
 
 

10 punkti – Õpilane oskab selgitada, mida ta teooriapeatükkides käsitleb (2-3 peatükki) 
 
0 punkti – Õpilasel ei ole aimugi, millest ta töö teooriaosas kirjutab 
 



Praktilise töö projekti kaitsmine                                  MAX 60p 

Kriteerium / 
punktidearv 10 5 0 

 
 

TÖÖ TEEMA 

Selgitab töö teemat ja aktuaalsust või 
vajalikkust 

On raskustes töö teema ja/või aktuaalsuse 
või vajalikkuse selgitamisel 

Teema ja aktuaalsuse/vajalikkuse selgitamine 
käib üle jõu 

EESMÄRK 
Töö eesmärk on selgelt sõnastatud ja 

asjakohane 
Töö eesmärk on sõnastatud, kuid see on 
asjakohatu ja vajab uuesti sõnastamist 

Töö eesmärk on sõnastamata 

PRAKTILISE OSA 
KOOSTAMISE 

ETAPID 

Õpilane kirjeldab selgelt ja asjatundlikult 
praktilise osa teostamiseks vajalikke etappe 

ning selgitab nende sisu. Etapid on 
kooskõlas eesmärgiga 

Õpilane jääb hätta kas praktilise osa 
teostamiseks vajalike etappide ning nende 

sisu selgitamisega või ei ole etapid  
eesmärgiga kooskõlas 

Õpilane ei oska töö praktilise osa teostamiseks 
vajalikke etappe kirjeldada 

TEABEALLIKAD 
Õpilane oskab tutvustada peamisi töö 

aluseks olevaid teabeallikaid ning selgitada, 
milliseid täiendavaid materjale vajatakse. 

Õpilane ei oska tutvustada peamisi töö 
aluseks olevaid teabeallikaid VÕI ei oska 
selgitada, milliseid täiendavaid materjale 

vajatakse. 

Õpilane ei oska tutvustada peamisi töö aluseks 
olevaid teabeallikaid ega selgitada, milliseid 

täiendavaid materjale vajatakse. 

TÖÖPROTSESS 

Õpilane oskab analüüsida senist õpilastöö 
teostamise protsessi ning kirjeldada 

järgmisi vajalikke samme töö praktilise osa 
teostamiseks 

Õpilane kas ei oska analüüsida senist 
tööprotsessi või ei oska kirjeldada järgmisi 

vajalikke samme töö teostamiseks 

Õpilane ei oska analüüsida senist tööprotsessi 
ega kirjeldada järgmisi vajalikke samme töö 

teostamiseks 

 
 
 

10 punkti – Õpilane oskab kirjeldada, millest ta töö teooriapeatükkides kirjutab (2 peatükki) 
 
0 punkti – Õpilasel ei ole aimugi, millest ta töö teooriaosas kirjutab 
 



Õpilasfirma projekti kaitsmine                                   
Komisjon hindab iga firma esitlust ning töö sisukust kas 10; 5 või 0 punktiga, mille järgi saavad õpilased 
uurimustööde kursuse punktid. Kõik õpilased saavad firma piires võrdselt punkte s.t punktid antakse firmale. 
10 punkti saab firma, kelle esindajad on oma esitluses käsitlenud kõiki eelpoolmainitud punkte ning oskavad 
kvaliteetselt komisjoni küsimustele vastata 
5 punkti saab firma, kellel on kas mõni teema käsitlemata ja/või ei oska nad esitatud küsimustele vastata 
0 punkti saab firma, kelle esitluses on tõsised vajakajäämised ning puudub ülevaade oma firma tegevustest 
 

FIRMA ____________________________________________________________________PUNKTID _____________ 

TEEMAD  Teemat käsitleti  (+) Ei käsitletud (-) 

ÕF nimi ning täpne selgitus toote või teenuse kohta 
 

 

Kuidas toimus juhtide määramine ning nimevalik 
 

 

Turu-uuring ning toote/teenuse konkurendid 
 

 

Kapitalivajaduse määramine  

Aktsiate müügi protseduur  

SWOT – analüüs  

Mis tehtud, mis plaanis  

 


