
	  	  
Tutmonda	  Skriba	  Ekzamensesio	  
	  
	  

	  
	  
	  
Venis	  peto	  de	  pluraj	  asocioj	  kaj	  kluboj	  pri	  deziro	  okazigi	  KER-‐ekzamensesion	  per	  kiu	  ili	  
ŝatus	  fermi	  jaran	  lingvokurson.	  Tio	  donus	  bonajn	  motivojn	  kaj	  celojn	  dum	  la	  tuta	  jaro	  
por	  diligente	  lerni	  la	  lingvon	  kaj	  atingi	  certan	  nivelon.	  	  
	  
Verŝajne	  en	  neniu	  malgranda	  loko	  povus	  kuniĝi	  	  tiom	  da	  kandidatoj,	  ke	  eblu	  okazigi	  
plenan	  sesion	  kaj	  povu	  troviĝi	  financoj	  por	  alvenigi	  du	  ekzamenantojn.	  	  
	  
Por	  tamen	  helpi	  al	  la	  ekzameniĝemaj,	  la	  ekzamena	  komisiono	  de	  UEA	  proponas	  la	  
sekvan	  solvon:	  	  
	  
Ni	  planas	  okazigi	  tutmondan,	  nur	  SKRIBAN	  ekzamensesion	  por	  la	  9a	  de	  junio	  2012.	  	  
La	  nur	  skriba	  sesio	  	  
	  

1) konsistas	  nur	  el	  skribaj	  taskoj	  (testo	  pri	  gramatikaĵoj,	  skribaj	  memesprimoj,	  t.e.	  
leterskribado	  kaj	  je	  C1	  nivelo	  argumentado	  kaj	  kontrolo	  de	  2	  legitaj	  tekstoj.	  )	  

2) daŭras	  2/3	  aŭ	  4	  horojn	  respektive	  al	  la	  niveloj	  B1/B2	  kaj	  C1.	  	  
3) signifas,	  ke	  post	  sukcesa	  ekzameniĝo	  la	  kandidatoj	  akiros	  atestilon	  de	  ITK,	  sed	  

nur	  pri	  la	  skriba	  parto,	  kaj	  iam,	  aliokaze,	  se	  ili	  bezonus	  kaj	  volus,	  ili	  povus	  trapasi	  
nur	  la	  parolan	  parton	  pri	  kiu	  ili	  havos	  apartan	  atestilon.	  La	  du	  ekzamenpartoj	  
KUNE	  konsistigas	  la	  KOMPLEKSAN	  ekzamenon,	  sed	  ne	  necesas	  trapasi	  ambaŭ	  
partojn	  por	  akiri	  atestilon.	  	  

4) kostas	  precize	  la	  duonon	  de	  la	  tuta	  koncerna	  ekzamenkotizo	  
5) povos	  okazi	  sen	  ĉeesto	  de	  du	  ekzamenantoj,	  tamen	  inter	  rigore	  difinitaj	  kondiĉoj,	  

sub	  la	  reĝisorado	  de	  por	  tiu	  celo	  komisiita	  persono,	  la	  t.n	  ekzamengvidanto.	  
6) male	  al	  la	  ĝisnunaj	  sesioj,	  por	  aliĝi	  al	  la	  sesio	  en	  junio	  sufiĉas	  se	  en	  la	  sama	  loko	  

kolektiĝos	  minimume	  5	  personoj	  sume	  el	  ajna(j)	  nivelo(j).	  Do,	  ne	  necesas,	  ke	  por	  
unusola	  nivelo	  estu	  10	  kandidatoj.	  �	  

	  
	  
Ni	  petas	  la	  kursgvidantojn	  kaj	  klubestrojn	  konsideri	  la	  eblon	  kaj	  se	  ili	  deziras	  aliĝi	  al	  la	  
tutmonda	  ekzamentago,	  kontaktu	  la	  ekzamenkomisionon.	  	  	  
Je	  la	  unua	  kontaktiĝo	  necesas	  indiki	  la	  sekvajn	  informojn:	  
	  

1) lando,	  urbo,	  loko	  de	  la	  planata	  ekzameno	  
2) laŭnivela	  (proksimuma)	  kvanto	  de	  la	  kandidatoj	  
3) nomo,	  kontakteblo	  (ankaŭ	  skajpa	  kaj	  telefona)	  de	  la	  kursgvidanto	  /	  loka	  

organizanto	  	  	  
4) formo	  kaj	  intenceso	  de	  la	  preparo	  de	  la	  surlokaj	  kandidatoj	  	  
5) bezonataj	  helpmaterialoj	  kaj	  informoj	  	  
6) sugesto	  pri	  personoj,	  kiuj	  gvidos	  la	  sesion	  	  

	  
	  

	  



Proceduro	  de	  la	  ekzamensesio	  
	  

1) La	  kursvidanto/loka	  organizanto	  anoncas	  la	  intencon	  okazigi	  sesion	  kaj	  liveras	  la	  
supre	  petitajn	  informojn	  

2) La	  komisiono	  kontrolas	  la	  kondiĉojn	  kaj	  provas	  trovi	  taŭgan	  gvidonton	  	  
3) Okaze	  de	  favoraj	  kondiĉoj	  la	  komisiono	  publikigas	  la	  sesion	  en	  la	  retejo	  de	  la	  

ekzamenoj	  kaj	  la	  kandidatoj	  povos	  tie	  aliĝi	  elektornike	  
4) Je	  sufiĉe	  da	  aliĝoj	  la	  komisiono	  aprobos	  kaj	  fiksos	  la	  sesion,	  trejnos	  la	  elektitajn	  

gvidontojn	  kaj	  faros	  la	  necesajn	  preparlaborojn.	  	  
5) La	  loka	  organizanto	  de	  la	  sesio	  kolektas	  la	  kotizojn	  kaj	  ĝiras	  la	  sumon	  al	  UEA	  
6) La	  komisiono	  sendos	  poŝte	  al	  la	  ĉefa	  ekzamengvidonto	  la	  materialojn	  
7) Okazos	  la	  ekzameno	  laŭ	  la	  antaŭe	  deciditaj	  horo	  kaj	  cirkonstancoj,	  ĉiuokaze	  la	  

9an	  de	  junio.	  	  
8)	  La	  gvidantoj	  fotokopios	  la	  testojn,	  kaj	  poste	  sendos	  la	  originalojn	  al	  	  Budapeŝto,	  
kaj	  ili	  gardos	  fermitaj	  la	  kopiojn	  ĝis	  la	  pliaj	  instrukcioj.	  	  

	  
Rimarkendas,	  ke	  la	  poŝtokostoj	  kaj	  eventualaj	  kostoj	  de	  la	  ekzamengvidontoj,	  luado	  
de	  ekzamensalono	  kaj	  aliaj	  surlokaj	  kostoj	  ŝarĝos	  la	  organizontojn	  kaj	  ne	  UEA	  aŭ	  ITK.	  	  

	  
Ĉiuj	  aliaj	  informoj	  pri	  la	  postuloj,	  niveloj,	  regularo,	  kostoj	  ktp.	  troveblas	  en	  la	  submenuoj	  
de	  la	  ekzamenpaĝo:	  www.edukado.net/ekzamenoj/ker	  
	  
	  
Kaj	  nun	  ni	  vidu,	  kiuj	  grupoj	  volas	  aliĝi	  al	  la	  mondskala	  ekzameniĝo	  laŭ	  la	  KER-‐sistemo.	  	  
	  
Skribu,	  anoncu	  vin	  ĉe	  ker-‐ekzamenoj@edukado.net.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  


