J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool
Juhend 7. klassi lõpul esitatava referaadi koostamiseks
Eesmärk
7. klassi lõpul esitatav referaadi (edaspidi „referaat“) eesmärk on arendada õpilase oskusi
uurimistöö tegemisel ning eriti vormistamisel, et valmistada ta ette 8. klassis kohustusliku
loovtöö tegemiseks. Referaadi sooritamine on eeltingimuseks loovtöö tegemiseks.
Nõuded
Lähtuvalt eelnevast põhinevad referaadile esitatavad nõuded nõuetel, mis J. V. Veski nim
Maarja-Magdaleena Põhikool on kehtestanud loovtöödele (vastava dokumendi leiab kooli
koduleheküljelt). Viimasega võrreldes on esitatava referaadi maht väiksem. Täpsed nõuded on
välja toodud allpool.
Tööprotsessi, esitamise ja hindamise korraldus
Referaadi tegemisel on õpilasele abiks juhendaja, kelle valib endale õpilane ise juhendaja
nõusolekul.
Referaadi teema valib kas õpilane või selle pakub talle välja juhendaja, lähtudes õpilase
huvidest ja võimetest. Juhendaja jälgib tööprotsessi, tutvustab õpilasele vormistusnõudeid ning
vajadusel suunab vajaliku kirjanduse ning allikate otsimisel.
Soovituslik on võimaluse korral kasutada nii trüki- kui internetiallikaid.
Referaat tuleb esitada hiljemalt mais, täpne kuupäev määratakse kindlaks juhtkonna otsusega.
Hindamisel võetakse arvesse nii sisu, keelelist korrektsust kui vormistust. Referaadi hindajateks
on retsensent ning juhendaja, kelle ülesandeks on hinnata referaadi erinevaid komponente
vastavalt hindamisjuhendile ning anda autorile tagasisidet. Kumbki hindab komponente
iseseisvalt ja nende punktid summeeritakse.
Positiivse hinde saamiseks peab punktide kogusumma ületama 50% võimalikest punktide
arvust ja kõik hindamise alapunktid (v.a. „aeg“) on sooritatud vähemalt 25%-le võimalikust
punktide arvust.
Referaati hinnatakse vastavalt kooli hindamisjuhendile ja saadud hinne kantakse tunnistusele:
90% = „5“
75% = „4“
50% = „3“
Referaadi esitamata jätmisel või selle hindamisel mitterahuldava hindega antakse õpilasele
täiendav tähtaeg puudujääkide likvideerimiseks. Kui ka pärast seda ei ole tööd hinnatud
vähemalt „rahuldava“ hindega, hinnatakse tema õppeaasta hoolsust „mitterahuldava“ hindega.
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Mahu- ja struktuuri- ja vormistusnõuded
Referaat esitatakse komisjonile pehmes köites ja selle koopia tehakse kättesaadavaks ka
elektrooniliselt.
Kasutatakse kirjatüüpi Times New Roman, tähesuurusega 12, reavahega 1,5 ning rööpjoondust.
Leheküljed nummerdatakse läbivalt, kuid tiitellehele leheküljenumbrit ei märgita.
Referaadi põhiteksti maht on 8000 – 10 000 tähemärki ja selles peavad olema eristatavad:
*Sissejuhatus, milles tutvustatakse lühidalt valitud teemat laiemas kontekstis.
*Põhiosa, milles käsitletakse konkreetselt valitud teemat. See võib sisaldada alapeatükke –
sellisel juhul tuleb need samuti pealkirjastada.
*Kokkuvõte, kus antakse selgelt sõnastatud lühike kokkuvõte või järeldused uuritud teema
kohta.
Lisaks eelpoolmainitud osadele peab referaat sisaldama:
*Tiitellehte, kus on ära toodud kooli nimi, töö pealkiri ja laad („referaat“) ning autori ja
juhendaja nimed.
*Sisukorda, kus on kuvatud erinevad referaadi osad.
*Kasutatud kirjanduse nimekirja põhiteksti järel.
Vajadusel võib referaat sisaldada lisasid, kus on ära toodud illustreeriv materjal, mis koormaks
muidu liigselt põhiteksti.
Referaat peab olema viidatud korrektselt ja sisaldama kasutatud kirjanduse nimekirja.
Viitamissüsteem peab olema kogu referaadi ulatuses läbivalt ühtne.
Kasutatud kirjanduse ja/või allikate loetelus tuuakse tähestikulises järjekorras ära kõik tööd,
millele on tekstis viidatud. Eri tüüpi allikad grupeeritakse vastavalt tüübile. Kõik kirjed antakse
ühes ja samas süsteemis ning reastatakse tähestiku järgi. Internetiallikate puhul lisatakse selle
allika kasutamise kuupäev.
Referaadis kasutatavad illustratsioonid, fotod, kaardid jms peavad olema samuti viidatud. Need
võivad asuda sobivas kohas põhiteksti juures, kuid võivad olla esitatud ka lisa(de)na.
Lisad ja illustratsioonid jms peavad olema viidatud ka teksti sees.
Hindamisjuhend
Juhendaja ja retsensent hindavad referaati lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest (inditseeritud on
maksimaalne punktide arv, kus võimalik, on lubatud anda ka poolikuid punkte). Nende poolt
antud punktid summeeritakse.
Maksimaalne punktide arv = 50 x 2.
SISU – 10p
1p: Referaadi sisu vastab pealkirjale
2p: Referaadi sisu moodustab loogilise terviku
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2p: Referaadis on käsitletud teemat pädevalt ja ammendavalt, arvestades töö mahtu
2p: Kasutatud faktid on korrektsed
3p: Õpilane on iseseisvalt teinud refereeritaval materjalil põhinevaid järeldusi ja üldistusi
MAHT – 2p
2p: Põhiosa (sisukord, peatükid, kokkuvõte) maht on 8000-10 000* tähemärki
1p: Põhiosa maht on 7000 – 12000 tähemärki
0p: Põhiosa maht on suurem või väiksem
*kui põhiosa maht on etteantust suurem, kuid see on sobiv lähtuvalt referaadi loogikast, ei
pruugi selle eest punkte kärpida.
STRUKTUUR – 4p
2p: Olemas on nõuetelevastavad sissejuhatus, kokkuvõte ja vajadusel lisad
2p: Töö on jagatud loogilisteks peatükkideks ja alapeatükkideks
VORMISTUS – 6p
2p: Olemas on nõuetele vastavad ja korrektsed tiitelleht, sisukord, kasutatud allikate loetelu
1p: Töö on kirjutatud läbivalt ühes kirjatüübis ja –suuruses
1p: Erineva taseme pealkirjad ja alapealkirjad eristuvad suuruselt ja/või vormistuselt
1p: Peatükkide pealkirjad on uue lehekülje alguses
1p: Leheküljed on nummerdatud, aga tiitellehel lehekülje numbrit ei kuvata
ALLIKAD JA VIITAMINE – 12p
4p: Kasutatud on tõsiseltvõetavaid või sellele pretendeerivaid ning mitmekesiseid allikaid (st.
ei kasutata wikipediat, annaabi, kooliõpilaste uurimistöid jms)
1p: Kasutatud on nii neti- kui kirjandusallikaid (kui töö iseloom võimaldab)
3p: Allikate nimekiri on korrektne nii allikakirjete kui järjestamise poolest
2p: Viitamine on korrektne ja läbivalt ühtlane
2p: Internetist pärinevad allikad on varustatud kuupäevaga ja hüperlingid on eemaldatud
ILLUSTRATSIOONID – 6p
2p: Iga peatükk on varustatud sobiva(te) illustratsiooni(de)ga
2p: Illustratsioonid on nummerdatud ja pealkirjastatud
2p: Illustratsioonid on viidatud nii viitega allikale kui tekstisiseselt
KEEL – 8p
2p: Kasutatud on akadeemiliselt korrektset sõnavara
2p: Lause-ehitus on korrektne
2p: Korrektne grammatika
2p: Töö on stiililiselt korrektne (ei kasutata sõnakordusi jms.)
AEG – 2p
2p: Töö on esitatud õigeaegselt
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1p: Töö on esitatud kuni nädal hiljem
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