STOJANČIŲJŲ Į PROGRAMUOTOJŲ IR TESTUOTOJŲ
MODULINES PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS
TESTO UŽDUOČIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.
Stojančiojo į programuotojų ir testuotojų modulines profesinio mokymo programas
testo (toliau – Testas) užduoties reikalavimų aprašas nustato reikalavimus testo parengimui,
medžiagai, patalpoms, vykdymui ir vertinimui.
2.
Testas laikomas stojant į programuotojų ir testuotojų modulines profesinio mokymo
programas, kuriose nurodytas reikalavimas laikyti testą stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti.
3.
Testo užduotis rengia darbo grupė, kurią sudaro profesinio mokymo įstaigų,
vykdančių priėmimą į programuotojų ir testuotojų programas, bei IRT asociacijos „INFOBALT“
deleguoti asmenys. Į darbo grupę rekomenduojama įtraukti ne mažiau kaip 3 mokymo įstaigų
atstovus.
4.
Testas atliekamas raštu profesinio mokymo įstaigoje, kuri vykdo priėmimą į šias
programas, arba elektroniniu būdu.
5.
Testų datos skelbiamos sistemoje LAMA BPO ir mokymo įstaigos interneto
svetainėje.
6.
Testui atlikti skiriama 1 akademinė valanda.
7.
Testas atitinka Informacinių technologijų vidurinio ugdymo programos išplėstinį
kursą (baigusiems vidurinio ugdymo programą) arba Informacinių technologijų pagrindinio
ugdymo programos kursą (baigusiems pagrindinio ugdymo programą).
8.
Testo metu tikrinamos specifinės žinios ir gebėjimai iš šių sričių: bendrosios žinios
apie kompiuterį, logika, programavimo pagrindai.
9.
Kandidatui būtina surinkti bent 30 proc. testo taškų. Po testo kandidatui gali būti
pateikiami papildomi patikslinantys motyvacijos klausimai kandidatui paskirtu konkrečiu laiku,
kurio trukmė iki 10 min.
II SKYRIUS
TESTO MEDŽIAGA
10.

11.

Stojančiajam kandidatui pateikiama:
• testo užduoties sąsiuvinis, jei testas laikomas rašytiniu būdu mokymo
įstaigoje;
• prisijungimo nuoroda, jei testas laikomas elektroniniu būdu.
Testo vykdytojui pateikiama medžiaga:
• Vokas/laikmena su testo užduoties sąsiuviniais/užduotimi;
• testo vykdymo protokolas;
• testo vykdymo reikalavimai;
• duomenų perdavimo prisijungimo duomenys.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI TESTO PATALPOMS, TERSTĄ LAIKANT MOKYMO ĮSTAIGOJE
12. Testo vykdymui skiriama teorijos klasė.
13. Kandidatai susodinami po vieną prie stalo.
14. Testo vykdymo grupė paruošia klasę ir testui reikalingas priemones ne vėliau kaip
prieš 12 valandų iki testo pradžios.

15.
16.
pieštukas).

Testo vykdymo patalpoje turi būti laikrodis, atsarginės rašymo priemonės.
Priemonės, kuriomis gali naudotis kandidatas: rašymo priemonės (tušinukas (-ai),
IV SKYRIUS
TESTO EIGA

17. Testui, vykdomam mokymo įstaigoje, nustatomi šie reikalavimai:
Rekomenduojamas
Veikla
laikas
8.45 val. (15.45 val.) Lentoje užrašomas testo pradžios ir pabaigos laikas.
Kandidatai susodinami nurodytose vietose klasėje.
8.45–9 val.
Vykdytojas išdalija protokole įrašytiems kandidatams testo užduotis.
(15.45–16.00 val.)
Kandidatas, gavęs jam skirtą testo užduoties sąsiuvinį, pasirašo
protokole skiltyje šalia savo vardo ir pavardės.
Vykdytojas kandidatams perskaito testo vykdymo reikalavimus, testo
trukmę.
9.00–9.35 val.
Kandidatai atlieka testo užduotis.
(16.00–16.35 val.)
Baigęs užduotį ir (ar) apsisprendęs netęsti testo, kandidatas praneša apie
tai vykdytojui, perduoda užduoties sąsiuvinį testo vykdytojui.
Kandidatas išleidžiamas iš testo patalpos.
9.35 val.
Vykdytojas praneša, kad iki testo pabaigos liko 10 min.
(16.35 val.)
9.45 val.
Vykdytojas praneša kandidatams, kad testas baigėsi, paprašo juos baigti
(16.45 val.)
darbą ir likti savo vietose; surenka iš kandidatų testus.
18. Testui, vykdomam elektroniniu būdu, nustatomi šie reikalavimai:
Rekomenduojamas
Veikla
laikas
8.45 val. (15.45 val.) Testą laikantys kandidatai jungiasi į virtualią testo aplinką.
8.45–9 val.
Vykdytojas kandidatams perskaito testo vykdymo reikalavimus, testo
(15.45–16.00 val.)
trukmę.
Kandidatai testą privalo laikyti įjungę kameras, savarankiškai.
9.00–9.35 val.
Kandidatai atlieka testo užduotis.
(16.00–16.35 val.)
Baigęs užduotį ir (ar) apsisprendęs netęsti testo, kandidatas praneša apie
tai vykdytojui, perduoda testo rezultatą vykdytojui.
Kandidatas atsijungia iš testo aplinkos.
9.35 val.
Vykdytojas praneša, kad iki testo pabaigos liko 10 min.
(16.35 val.)
9.45 val.
Vykdytojas praneša kandidatams, kad testas baigėsi, paprašo juos baigti
(16.45 val.)
darbą ir perduoti rezultatus.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Testą laikant mokymo įstaogoje rašytiniu būdu, jame dalyvauja ne mažiau kaip du
testo vykdytojai: vienas vykdytojas perskaito testo vykdymo reikalavimus; paskelbia testo pradžią
ir pabaigą, prižiūri priskirtos grupės kandidatus, užtikrina tvarką patalpoje nuo testo pradžios iki
pabaigos, stebi kandidatus iš skirtingų vietų, palydi savo darbus vykdytojui atidavusius ir laikinai
(iki 5 minučių) iš patalpos išeinančius kandidatus; testo antras vykdytojas prieš testą patikrina
atvykusių į testą kandidatų asmens dokumentus, įsitikindamas, kad testą laikys protokole nurodytas
kandidatas.
20. Kilus įtarimams dėl kandidato testo atlikimo nesavarankiškumo veiksmų, vykdytojas
kviečia antrąjį vykdytoją ir kartu priima sprendimą dėl testo vykdymo pažeidimo.

21. Testą vertina profesinio mokymo įstaigos vadovo įsakymu sudaryta testo vertinimo
komisija pagal testo vertinimo instrukciją.
22. Esant ekstremaliai padėčiai šalyje, dėl kurios nėra galimybės laikyti testą mokymo
įstaigoje, testai laikomi nuotoliniu būdu, kontroliuojamoje aplinkoje, stebint, kad kandidatas testą
atliktų savarankiškai.
__________________________
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