Riaditeľom škôl
zapojených do Elektronickej maturity
2015 – offline forma
VÁŠ LIST/ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO
111/2015

VYBAVUJE/LINKA
Mgr. Hana Kotlárová
+421 2 327 82 627

BRATISLAVA
3. 3. 2015

VEC: Informácie o riadnom termíne elektronickej Maturity 2015
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
v nadväznosti na absolvovanie Generálnej skúšky Maturity online 2015 v rámci projektu
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického
testovania Vás chceme informovať o príprave riadneho termínu elektronickej Maturity 2015
(ďalej aj „E-MATURITA 2015“).
E-MATURITA 2015 sa uskutoční v rovnakom čase ako papierová forma externej časti
maturitnej skúšky. Z obsahového hľadiska budú testy v elektronickej aj papierovej forme
rovnaké, výsledky žiakov z elektronickej i papierovej formy maturity sú ekvivalentné. Na rozdiel
od papierovej formy, v elektronickej forme maturity žiaci získajú svoje neoficiálne výsledky
v krátkom čase po ukončení testovania. Ďalším rozdielom je to, že úlohy s krátkou odpoveďou
elektronicky testovaných žiakov nebudú hodnotiť učitelia po ukončení v deň testovania, ale
hodnotenie prebehne centrálne v NÚCEM-e. Zabezpečovať ho budú v elektronickom systéme
e-Test externí hodnotitelia pod dohľadom predsedu predmetovej maturitnej komisie.
Riadny termín E-MATURITY 2015 sa uskutoční z predmetov:
17. 3. 2015 (utorok)

slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

19. 3. 2015 (štvrtok)

matematika (slovenská aj maďarská mutácia)

20. 3. 2015 (piatok)

maďarský jazyk a literatúra

Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-MATURITY 2015 uskutoční školský koordinátor
Vašej školy v systéme e-Test v termíne od 4. marca 2015 do 12. marca 2015.
Na zapojenie žiakov Vašej školy do E-MATURITY máte k dispozícii rozsah pridelených licencií
Žiak – certifikačné testovanie. Ideálne je zabezpečiť dostatočný počet maturantov
(a náhradníkov), ktorí sa zúčastnili aj na Generálnej skúške Maturity online a optimálne sa
oboznámili s prostredím e-Testu (ukážkový test, elektronické testovacie zošity a pod.).
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že podobne ako generálnu skúšku aj riadny termín
E-MATURITY budeme realizovať na Vašej škole
vo forme OFFLINE.
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Na E-MATURITU použite počítače s nainštalovanými offline prehrávačmi (offline klient), na
ktorých Vaši žiaci bez problémov zrealizovali generálnu skúšku (alebo náhradný termín
generálnej skúšky). Upozorňujeme, že pre bezproblémový priebeh elektronickej maturity musí
byť na všetkých počítačoch nainštalovaná aktuálna verzia offline prehrávača a overená
jeho funkčnosť.
Podrobné pokyny a inštrukcie k E-MATURITE 2015 sú zverejnené na stránke projektu E-test
http://www.etest.sk/maturita-online/ a aj na stránke http://www.nucem.sk/sk/maturita.
Ide o nasledovné dokumenty platné pre Vašu školu, ktorá bude realizovať elektronickú
maturitu vo forme offline:
1. E-Maturita – špecifické požiadavky testovania – offline aj online forma
2. E-Maturita – termíny pre činnosti školského koordinátora – offline aj online forma
3. E-Maturita – Pokyny pre školského koordinátora – offline aj online forma
4. E-Maturita – Pokyny pre IT administrátora – offline aj online forma
5. E-Maturita – Pokyny pre administrátora – offline aj online forma
6. Schéma procesov pred E-MATURITOU 2015 – offline aj online
7. Schéma procesov v deň E-MATURITY 2015 – offline aj online
8. Rozhodovací strom krízových situácií – offline aj online
9. E-Maturita – Harmonogram – SJL a SJSL – offline
10. E-Maturita – Harmonogram – MAT – offline
11. E-Maturita – Harmonogram – MJL – offline
Po celý čas prípravy na E-MATURITU 2015 i v čase jej realizácie môžu Vaši zamestnanci
konzultovať s nami všetky otázky týkajúce sa organizačných pokynov na:
E-mail: e-testovanie@nucem.sk
tel. č.: 02/327 826 10, 02/327 826 16, 02/327 826 38, 02/327 826 43, 02/327 826 05,
02/327 826 44.
Technické problémy môžete s nami konzultovať na:
E-mail: e-testovanie@nucem.sk
tel. č.: 02/327 826 11, 02/327 826 12, 02/327 826 17, 02/327 826 18, 02/327 826 40,
02/ 327 826 46, 02/327 826 47, 02/327 826 48, 02/327 826 49.
Veríme, že spoločne sa nám podarí v tomto školskom roku úspešne zrealizovať nielen
papierovú maturitu, ale aj jej modernú formu - elektronickú Maturitu 2015.

Prajeme Vám veľa úspechov.

S pozdravom
PhDr. Romana Kanovská
riaditeľka
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