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ESILEHT

Korrektne ja sisaldab
nõutud osi: pealkiri,
koostaja, kuupäev.
Korrektne, kuid
Pealkirjast on aru saada, puuduvad mõned osad.
millest on esitluses täpselt
juttu.

TEEMA

Esitlusel on eesmärk ja
Esitlusel on selge eesmärk
Esitluse eesmärk ja teema Esitlusel pole kindlat
teema, kuid sisaldab
ja vastab teemale, mis
on ebaselged või
eesmärki ja ei vasta
elemente, mis kalduvad
kandub läbi kogu esitluse.
laialivalguvad.
teemale.
teemast kõrvale.

SISU

Sisu on põhjalik ja
esitatud informatsioon on
korrektne. Ettekanne
sisaldab 5-10 slaidi, 3 pilti
või kaarti. Tekst on
sisestatud märksõnadena,
mitte täislausetena. Teksti
slaidil 4-10 rida. Esitluse
lõpetab kuulajaid tänav
lõpuslaid.

KUJUNDUS

Esitluses on kasutatud
kujundusmalli, tausta ja
teksti värvid on hästi
eristatavad ja tekst hästi
loetav. Teksti font ja
suurus on läbivalt
ühesugune. Punktide
esitamisel on kasutatud
läbivalt ühesugust
täpploendit

ANIMATSIOON

Esitlusele on valitud
animatsiooniskeem.

GRAAFIKA

Graafika on seotud
esitluse sisuga, seda on
parasjagu, on hea
kvaliteediga ja toetab
lugeja huvi ja arusaamist.
Kõikidel kasutatud
graafikaelementidel
(pildid/skeemid) on
tehtud viide allikale.
Viide on kajastatud
kasutatu materjalide
slaidil.
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On olemas, kuid ei vasta
nõuetele.

Puudub.

Materjal on peaaegu
põhjalik ja korrektne.
Ettekanne sisaldab 4-6
slaidi, 1-2 pilti või
kaarti. Mõnel slaidil on
lubatust vähem või
rohkem teksti. Puudub
lõpuslaid.

Esineb üksikuid
ebatäpsusi ja materjali
võiks olla rohkem.
Ettekanne sisaldab vähem
kui 4 slaidi, puuduvad
pildid.
Tekst on slaidil
täislausetega. Pole
arvestatud teksti hulga
piirangutega.

Sisus on palju
ebatäpsusi, ja/või
esitatud materjal on
ebapiisav. Teksti
sisestamisel pole üldse
arvestatud nõuetega.

Esitluses pole kasutatud
kujundusmalli, kuid
slaididel on tausta ja
teksti värvid hästi
eristatavad, tekst hästi
loetav ja läbivalt
ühesuguse kujundusega.
Täpploendit pole
kasutatud või on
kasutatud erinevaid
täppide stiile.

Esitlusel puudub
kujundusmall. Tekst ei
ole taustalt hästi eristuv.
Puudub täpploend.
Slaididel on kasutatud
erinevaid kirja fonte ja
suuruseid.

Esitlus liiga kirju või
liiga igav, juhusliku
kujundusega, liiga
väikese või mitteloetava
tekstiga.

Esitlus ei ole
animeeritud.

Graafika on seotud
esitluse sisuga, seda on
parasjagu, kuid ei ole
hea kvaliteediga. Vaid
osadele kasutatud
piltidel, skeemidel
tehtud viide allikale.

Graafika elemente on
liiga vähe või liiga palju.
Kasutatud piltidel,
skeemidel puuduvad
viited allikale.

Graafika tundub olevat
valitud juhuslikult ja/või
on halva kvaliteediga
ja/või eksitab vaatajat.
Viited piltidele,
skeemidele puuduvad.

Esinevad mõned tähe,
tühiku ja/või
kirjavahemärgi ja
õigekirja vead.

Esineb palju tühiku
kasutamise,
kirjavahemärgi ja
grammatika vigu.

On olemas, kuid ei vasta
nõudmistele. Kasutatud 1 Puudub viide allikatele.
allikat.

ÕIGEKIRI

Vigu ei ole.

Esinevad mõned tähe,
tühiku ja/või
kirjavahemärgi vead.

KASUTATUD
MATERLJALID

Korrektne ja sisaldab
nõutud osi. Kasutatud
vähemalt 3 allikat.

Korrektne, kuid
puuduvad mõned osad.
Kasutatud 2-3 allikat.

ESITLUSE
ETTEKANNE

Esineja pöördub kuulajate Esineja pöördub
Esineja veerib slaidil
poole, tutvustab ennast ja kuulajate poole, kuid ei
olevat teksti.
nimetab ettekande
tutvusta ennast või oma

Esineja näitab ainult
slaide.

ESITLUSE
ESITAMINE

pealkirja. Esineja ei loe
slaidilt ainult märksõnu
vaid esitab info
täislausega. Esineja tänab
kuulajaid ettekande lõpus.

ettekande pealkirja.
Esineja loeb kogu teksti
slaidilt ilma veerimata,
kuid ei esita infot
täislausetena.

Esitlus oli tehtud
tähtajaliselt.

Esitlus polnud tehtud
Esitlus polnud tehtud
tähtajaliselt, õpilase
tähtajaliselt, õpilasel
poolt mõjuval põhjusel. puudus mõjuv põhjus.

Hinne „5“-36-40 punkti
Hinne „4“- 29-35 punkti
Hinne „3“- 20-28 punkti
Hinne „2“- 0-19 punkti

Esitlus esitatud suure
hilinemisega.

