Elektroonilise testi läbiviimise juhend
1. Enne testi toimumist
1.1 Testi avamine
1.1.1 Läbiviija arvuti peab olema ühendatud internetvõrku.
Läbiviija siseneb Innove e-testide keskkonda aadressil: https://eis.innove.ee/eis
1.1.2 Sisenemiseks on vajalik ID-kaart ja PIN1, Mobiil-ID või Smart-ID.
1.1.3 Pärast sisselogimist tuleb valida menüüst EKK testid → Kirjaliku e-testi läbiviimine ja
klõpsata avaneval lehel testi lingil (vt pilt 1).

Pilt 1. Testi avamine

1.1.4 Avaneb testi läbiviimise leht selles ruumis testi sooritajate nimedega. Kui test toimub
mitmes sessioonis, on kõigi sessiooni sooritajad ühes nimekirjas.
1.2 Testiparooli loomine
1.2.1 Testiparool on ainult konkreetse testi lahendamiseks ja selle testi tulemuse vaatamiseks,
neid saab luua testi läbiviija. Testiparooli loomiseks märgib läbiviija testi läbiviimise lehel
märkeruuduga need testi sooritajad, kellele on vaja parool genereerida ning vajutab
nimekirja all nuppu Testiparoolid (NB! Nupp ilmub siis, kui on valitud vähemalt üks
sooritaja).
1.2.2 Avaneb sooritajate paroolide genereerimise aken, kus tuleb vajutada nuppu Genereeri
testiparoolid (vt pilti 2).

Pilt 2. Sooritaja parooli loomine

1.2.3 Seejärel avaneb leht loodud paroolidega. Paroolid on võimalik süsteemist välja printida,
kasutades süsteemi nuppu Trüki

2. Testi toimumine
Läbiviija valmistab sooritajale arvutid ette, avades Innove e-testide keskkonna aadressil:
https://eis.innove.ee/eis
2.1 Testi sissejuhatava teksti ettelugemise ajal märgib üks läbiviijatest sooritajate allkirjalehe
alusel oma arvutis testi läbiviimise lehel need isikud, kes on sellel testisessioonil testiruumis
ning vajutab nuppu Luba alustada.
Kui ilmub kiri „Kas oled kindel?”, valida Sobib.
Pärast seda anda sooritajatele märku, et nad võivad hakata testi lahendama.
2.2 Sooritajad logivad ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID või testiparooliga Innove e-testide
keskkonda.
2.3 Läbiviijale kuvatakse e-testide läbiviimise lehel iga sooritaja nime järel soorituse olek. Need
uuenevad kuni paarikümne sekundilise viitega.
2.4 Olekud ja nende tähendused on järgmised:
• Registreeritud – kui testi olek on „Registreeritud“, ei saa sooritaja testi alustada enne, kui
läbiviija annab talle loa vajutades nuppu Luba alustada (vt punkt 2.1).
• Alustamata – sooritajale on antud luba alustada, kuid sooritaja pole testi veel alustanud
(pole vajutanud nuppu Alustan).
• Pooleli – sooritaja on avanud testi sooritamise vormi.
• Tehtud – sooritaja on testi lõpetanud (on vajutanud nuppu Lõpetan testi sooritamise).
• Katkestas – läbiviija on avanud sooritaja lõpetatud testi vajutades nuppu Ava lõpetatud
test (sooritaja on vajutanud eelnevalt nuppu Lõpetan testi sooritamise või on testi
sooritamise aeg täis saanud).
2.5 Kui sooritajale on vaja anda testi lahendamiseks lisaaega (näiteks testi ajal esinenud tehniliste
tõrgete kõrvaldamiseks kasutatud aja kompenseerimiseks), tuleb läbiviija lehel sooritaja
andmete real vajutada nuppu Lisaaeg.
Avanevas aknas kirjutada lisaaja lahtrisse, mis aja võrra soovite testi sooritamise aega
pikendada. Lisaaega tähistatakse hh:mm, nt kui testi läbiviija märgib sinna 00:15, saab
sooritaja juurde 15 minutit.
2.6 Sooritaja testilt eemaldamiseks (eksamikorra rikkumisel) märgib läbiviija vastava sooritaja
ning vajutab nimekirja all olevat nuppu Eemalda.
2.7 Kui tehnilise tõrke korral ei ole testi sooritamist võimalik jätkata, tuleb sooritaja arvutis
veebribrauser sulgeda, seejärel avada uuesti Firefox veebibrauser, süsteemi sisse logida ning
sooritaja jätkab ülesannete lahendamist pooleli jäänud kohast.
2.8 Testi sooritamise ja läbiviija lehel mitte kasutada klahvi „Backspace“ või veebilehitseja nuppu
„Back“, kuna see võib viia süsteemist välja andmeid salvestamata. Eelmisele ülesandele või
lehele tagasiliikumiseks kasutada vastavaid süsteemi nuppe.
2.9 Lehe uuendamiseks kasutada klahve „F5“ või „Ctrl+R“.
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3. Testi lõpetamine
3.1 10 minutit enne testi lõppaja saabumist kuvatakse sooritajale ekraanile teade: „Testiosa
lõpuni on jäänud alla 10 minuti“.
3.2 Testi lõpetamiseks vajutab sooritaja testi lahendamise lehe all serva nuppu Lõpetan testi
sooritamise.
3.3 Kui sooritaja on testiruumist lahkunud, kuid soorituse olek läbiviija lehel on „Pooleli“, siis
läbiviija teeb märke sooritaja isikukoodi ees olevas märkeruudus ja vajutab nimekirja all
nuppu Lõpeta test.
3.4 Testsessioonide vahel kontrollivad läbiviijad, kas kõik sooritajad
testimiskeskkonnast välja loginud ja kui ei ole, siis teevad väljalogimise ise.
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4. Testi toimumise protokolli koostamine ja kinnitamine
4.1 Testi toimumise protokoll koostatakse e-testide keskkonnas pärast viimase testi lõppu.
Selleks tuleb klõpsata testi sooritajate nimekirja all lingil Testi toimumise protokoll (vt pilt 3).
Kui test on eesti ja vene keeles, siis on kummagi keele kohta eraldi protokoll ning protokolli
ridu on kaks.

Pilt 3. Testi protokolli valimine

4.2 Avaneval lehel on testi sooritanute osalemine juba eeltäidetud. Läbiviija märgib puudujad ja
kõrvaldatud sooritajad, vajadusel ka erijuhtumid ning kõrvalekalded testimiskorrast (vt pilt 4).
Lõpuks märgib läbiviijate osalemise ja vajutab nuppu Salvesta.
4.3 Protokolli koostamiseks tuleb valida sakk „Kinnitamine“ ning vajutada nuppu Koosta protokoll
(vt pilt 5).
4.4 Nupule vajutamisega toimub protokolli kinnitamine ning genereeritakse protokoll pdf
formaadis. Vajadusel saab protokolli allkirjastada digitaalselt Mobiil-ID, Smart-ID või IDkaardiga.
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Pilt 4. Testil osalejate märkimine

Pilt 5. Protokolli koostamine
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