Retsensiooni kirjutamise juhend
Kinnitatud dir. kk. nr. 27, 18. detsember 2012
1. Retsensiooni kirjutamise eesmärk on:
• anda töö kirjutajale konstruktiivset tagasisidet töö positiivsete ja parandamist vajavate
külgede kohta;
• avaldada arvamust töö sisulise külje, autori saavutuste kohta;
• hinnata töö kaitsmisele sobivust.
Retsensent on arvustaja, kelleks Võnnu Keskkoolis on üks aineõpetaja ja töö kirjutaja(te)
kaasõpilane. Tööle kirjutab hinde õpetaja-retsensent. Kaasõpilane vaid retsenseerib, kuid ei hinda
tööd. Igal tööl on kaks retsensenti.

2. Retsensiooni kirjutamisel lähtutakse:
• Võnnu Keskkooli uurimistöö või praktilise töö koostamise ja vormistamise juhendist;
• töö sisulise osa hindamisest (st trükivead jms mittesisulist tähtsust omavad probleemid
märgitakse kõige lõpuks);
• positiivsest ja autorit toetavast toonist (kriitika kriitika pärast pole asjakohane).
3. Retsensioonis pööratakse tähelepanu järgmistele aspektidele:
• uuritava/käsitletava probleemi/teema vms aktuaalsus ja tähtsus;
• sisu vastavus teemale ja töö pealkirjale, püstitatud eesmärkidele;
• töö ülesehituse terviklikkus ja selle osade omavaheline seotus, ülesehituse loogilisus
ning liigenduse otstarbekus;
• teemale vastava materjali kasutamine (sõltub töö spetsiifikast), läbitöötatus ning selle
selge ja loogiline esitus;
• autori omapoolne panus;
• argumentatsiooni veenvus, järelduste (ja ettepanekute) põhjendatus;
• töö vormistuslik ja keeleline korrektsus, viitamissüsteemi kasutamise (sõltub töö
spetsiifikast) korrektsus;
• kasutatud materjalide loetelu autoriteetsus, viidetele vastavus ja nõuetekohane
vormistus (sõltub töö spetsiifikast);
• töö maht (st kas töö pikkus on sisuliselt õigustatud, kas töö vastab kehtestatud
mahule);

• töö teoreetiline ja praktiline väärtus, positiivsed ja parandamist vajavad küljed,
tekkinud küsimused.
4. Üldinfo
• Vabas vormis kirjutatud retsensiooni soovitatav pikkus on 1−2 lehekülge ja see
esitatakse trükitult (või saadetakse e-kirjaga) töö kaitsja(te)le tutvumiseks üks nädal
enne töö kaitsmist. Retsensioonid pannakse uurimistöö või praktilise töö kirjaliku osa
vahele.
• Retsensendid saavad uurimistöö või praktilise töö kirjaliku osa kätte hiljemalt kolm
nädalat enne kaitsmist.
• Kaitsmisel retsensioone ette ei loeta. Töö kaitsja(d) vastab/vastavad retsensentide
esitatud küsimustele (esitatud retsensioonis) ja/või kommenteerivad kohti, mis
tekitasid retsensentides küsimusi.
• Uurimistöö või praktilise töö lõplik hinne kujuneb järgmistest hinnetest: kursuse
„Uurimistöö alused“ kursusehinne, töö ise (õpetaja-retsensendi hinne, juhendaja hinne
tööprotsessile), kaitsmise hinne (hindab kaitsmiskomisjon).

