
Miinimumnõuded ALTE eksamite kvaliteedi kindlustamiseks 
 
Testi koostamine 
1. Oskate kirjeldada eksami eesmärki ja konteksti ning seda sihtrühma, kellele eksam on 
mõeldud. 
2. Eksam põhineb teoreetilisel konstruktil, nt mingil suhtlemiskompetentsi mudelil. 
3. Esitate kriteeriumid, mille alusel valitakse ja koolitatakse ülesannete koostajaid ning 
kaasatakse eksperte ja konsultante testi koostamise ja arendamise protsessi.  
4. Eksami variandid, mida eri aegadel rakendatakse, on võrreldavad nii sisu, raskusastme, 
järjepidevuse kui ka kehtivate hindepiiride suhtes. 
5. Kui väidate, et eksam peegeldab mingit muud taustsüsteemi (nt Euroopa Keeleõppe 
Raamdokument), siis suudate ka väidetud vastavust dokumenteerida. 
Korraldus ja logistika 
6. Kõik teie eksami korralduskeskused on valitud põhimõttel, et eksam saaks toimuda 
selgete, läbipaistvate, kindlate protseduurireeglite järgi ning kõigil korralduskeskustel on 
juurdepääs kehtestatud reeglitele. 
7. Eksamitööd toimetatakse ametlikesse eksamikorralduskeskustesse nõuetekohastel 
tingimustel ja turvalise transpordiga. Teie eksamikorralduse süsteem tagab kogu eksami 
dokumentatsiooni turvalise ja läbipaistva kasutamise. Kogu süsteemi kõikide protseduuride 
konfidentsiaalsus on tagatud. 
8. Eksamikorralduse süsteemil on nõuetekohane tugisüsteem (nt telefoni otseühendus, 
veebitugi jne). 
9. Te kaitsete nõuetekohaselt ja andmekaitse seadustikule tuginedes eksamitulemuste ja 
sertifikaatide ning nendega seotud andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust. Kandidaadid 
on teadlikud oma õigustest nimetatud andmetele juurde pääseda. 
10. Eksamisüsteemil on tugiteenus erivajadustega kandidaatidele. 
Hindepunktide ja hinnete määramine 
11. Hindamine on antud eksami eesmärki ja tüüpi arvestades piisavalt täpne ja 
usaldusväärne. 
12. Suudate dokumenteerida ja selgitada, mille alusel hindamise reliaablust määratletakse 
ning kuidas kirjutamis- ja kõnelemisoskuse hindajate töö kohta andmeid kogutakse ja neid 
analüüsitakse. 
Testi analüüs 
13. Kogute ja analüüsite andmeid, mis on pärit piisavalt suurelt ja esinduslikult kandidaatide 
valimilt ning olete kindel, et nende tulemused põhinevad eksamiga mõõdetud oskustel ning 
ei ole mõjutatud asjaoludest nagu emakeel, sugu, vanus ja etniline päritolu. 
14. Üksikküsimuste ja -ülesannete statistilisi andmeid (nt raskusaste, eristusjõud, reliaablus 
ja standardviga) kogutakse piisavalt suurelt testisooritajate valimilt ja analüüsitakse. 
Suhtlemine huvigruppidega 
15. Eksamikorralduse süsteem võimaldab edastada eksamitulemused kandidaatidele ja 
eksamikorralduskeskustele kiiresti ja selgelt. 
16. Annate huvigruppidele informatsiooni eksami konteksti, eesmärgi ja kasutamise kohta 
ning selle sisu ja eksamitulemuste üldise reliaabluse kohta. 
17. Annate sobivat informatsiooni huvigruppidele, et aidata neil tulemusi tõlgendada ja neid 
põhjendatult kasutada. 
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