E-TASEMETÖÖDE LÄBIVIIMISE JUHEND 2019

Tasemetööde korraldus
• II kooliastme (kevadiste) tasemetööde sooritajateks on 6. klassi õpilased.
• Tasemetööd on elektroonsed ja need sooritatakse eksamite infosüsteemis (EIS).
• Kool tagab, et igal tasemetööd sooritaval õpilasel on nõuetekohane arvuti ning
võimalus kasutada arvutihiirt.
• Keeleainete tasemetöödes (eesti keel, eesti keel teise keelena, eesti keel
keelekümblusklassidele ja vene keel) on õpilastel vaja kasutada kõrvaklappe.
• Matemaatika tasemetöös on õpilastel lubatud kasutada abipaberit ja pliiatsit.
• Tasemetööd sooritavad õpilased istuvad klassis ühekaupa nii, et neil puudub võimalus
näha teiste õpilaste arvutiekraanidel kuvatut.
• E-tasemetöö tegemiseks sisenevad õpilased EIS-i parooliga.
• Enne ülesande lahendamist tuleb lugeda korralikult läbi tööjuhend.
• Tasemetöid saab lahendada mõlemas suunas, st lahendaja saab testis ka tagasi
eelmisele ülesandele minna.
• Tasemetööks tuleb arvestada umbes 1 tund, millest sisselogimiseks on arvestatud
umbes 10 minutit, testi lahendamiseks on ette nähtud 45 minutit ja küsimustiku
täitmiseks on arvestatud 5 minutit. Seega võib õpilane testi ja küsimustikku kokku
lahendada 50 minutit. Test automaatselt ei sulgu, peale 50 minuti möödumist testi
alustamisest palub testi administraator õpilastel test sulgeda.
• Tasemetöö ajal ei ole interneti kasutamine lubatud.
• Valimisse mittekuuluvad õpilased ei tohi sooritada tasemetööd enne valimisse
kuuluvaid õpilasi, kuid võivad seda teha samaaegselt.
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Testi administraator:
o

annab märku, millal võib tasemetöö lahendamisega alustada;

o

teavitab õpilasi, et tasemetööle lisatud küsimustikule vastatakse alles siis,
kui kohustuslikud ülesanded on tehtud (küsimustikuga kogutakse tausta- ja
lisainfot põhikooli riikliku õppekava üld- ja valdkonnapädevuste kujunemise
ja testitäitmise motivatsiooni kohta);

o

ei aita tasemetöö ajal õpilasi sisulistes küsimustes;

o

selgitab vajadusel tasemetöö ülesannete tööjuhiseid;

o

tagab, et õpilased lahendavad tasemetöö iseseisvalt;

o

täidab EIS-is tasemetöö toimumise protokolli. Selleks tuleb klõpsata
läbiviimise vormi all oleval lingil ning täita avanenud vorm Testi toimumise
protokoll.

Testi toimumise protokoll tuleb pärast selle täitmist ning salvestamist kinnitada.
Tasemetöö hindamine
• Tasemetöö avatud vastustega ülesanded hinnatakse eksamite infosüsteemis (EIS)
SA Innove määratud hindaja poolt.
• Tasemetöö tulemused on koolile kättesaadavad EIS-is hiljemalt kolm nädalat pärast
tasemetöö toimumist.
Tasemetöö tehniliste küsimuste korral palume kirjutada hele.lukki-lukin@innove.ee ja
sisuliste küsimuste korral
•

eesti keel mart.hennoste@innove.ee

•

eesti keel teise keelena tiina.myyrsepp@innove.ee

•

eesti keel (keelekümblusklassidele) pille.reins@innove.ee

•

vene keel irina.logvina@innove.ee

•

matemaatika piret.simmo@innove.ee
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