Loovtöö koostamise ajagraafik ja tagasiside õpilasele
I. Töö teema ja juhendaja valik. Leht esitada klassijuhatajale hiljemalt 15. oktoobriks 2021.
Õpilase nimi
Töö (esialgne) teema

Töö juhendaja

Juhendaja allkiri

Õigeaegselt juhendajaga kokkulepitud teema: _
/kuupäev/
/punktid/
/juhendaja allkiri/
Juhendaja hinnang: 2 punkti – õpilane leppis teema kokku õigeaegselt; 1 punkt – leppis teema kokku hilinemisega

II. Ülevaade teoreetilisest materjalist/kasutatud allikatest/praktilise töö kirjeldus. Leht esitada klassijuhatajale
hiljemalt 10. detsembriks 2021.
Töö sisukord/praktilise töö kirjeldus

Kasutatud allikate loetelu/praktilise töö tegevuskava

Mitu tundi oled loovtööga tegelenud I. poolaastal?
Mitu korda oled juhendajaga kokku saanud?
Juhendaja hinnang tööprotsessile: 0 1 2
Juhendaja hinnang kasutatud teoreetilise materjali läbitöötamise kohta/ praktilise töö ettevalmistuse ja tegevuskava
täitmise kohta : 0 1 2
Juhendaja kommentaar I. poolaasta kohta:

Õigeaegselt täidetud ja esitatud hinnanguleht:
/punktid/

(Juhendaja hinnang: 2 punkti – õpilane täitis
hinnangulehe õigeaegselt; 1 punkt – täitis hinnangulehe nädalase hilinemisega)

Punkte kokku (max 6p)
/kuupäev/

/punktid/

/juhendaja allkiri/

III. Töö koostamine. Loovtöö esialgse variandi esitamine juhendajale hiljemalt 11. veebruariks 2022.
Täpsustatud teema
Töö liik (uurimistöö, projektitöö või omaloominguline teos/muusikaeos/kunstiteos)
Individuaalne või grupitöö (grupi teiste liikmete nimed):

Töö uurimusliku osa kirjeldus/ projektitöö ja praktilise töö idee ja põhipunktide kirjeldus

Mitu tundi oled jaanuaris, veebruaris tegelenud loovtööga?
Mitu korda oled jaanuaris, veebruaris juhendajaga kokku saanud?
Juhendaja kommentaar õpilase tegevuse kohta III. veerandil

Juhendaja hinnang tööprotsessile: 0 1 2 3
Õpilane on töö koostanud vastavalt juhendile arvestades juhendaja ettepanekuid: 0 1 2
Õigeaegselt täidetud ja esitatud hinnanguleht
/punktid/

(Juhendaja hinnang: 2 punkti – õpilane täitis
hinnangulehe õigeaegselt; 1 punkt – täitis hinnangulehe nädalase hilinemisega)

Punkte kokku (max 8p)
/kuupäev/

/punktid/

/juhendaja allkiri/

IV. Töö esitamine juhendajale 8. aprilliks 2022.
Õpilase allkiri:

(kuupäev)

Juhendaja kommentaar:

Punkte 0-2
/kuupäev/

/punktid/

/juhendaja allkiri/

Juhendaja edastab töö retsensendile hiljemalt kaks nädalat enne kaitsmist.

V. Töö kaitsmise ettevalmistamine: kaitsekõne ja esitluse koostamine 12. maiks 2022.
Õpilase allkiri:

(kuupäev)

Punkte kaitsekõne ja esitluse õigeaegse koostamise eest 0-2:
/ punktid/

Juhendaja hinnang tööprotsessile: kokku

3

(max 20 punkti)

Juhendaja allkiri (luban töö kaitsmisele):
/kuupäev/

