Juhend võõrkeele riigieksami ja põhikooli lõpueksami suulise osa salvestiste
edastamiseks SA-le Innove
Kõikide õpilaste eesti keele teise keelena ja võõrkeele (inglise, saksa, vene ja prantsuse keele) ühtse põhikooli
lõpueksami ning gümnaasiumiastme eesti keele teise keelena ja inglise keele riigieksami suuline osa salvestatakse.
Suuliste osade salvestamise eest koolis vastutab eksamikomisjon.
Eksamite suuliste osade salvestamiseks tuleb kasutada digitaalseid salvestusseadmeid. Salvestis peab olema MP3,
WMA või muus analoogses formaadis, mis võimaldab salvestist tasuta vahenditega taasesitada.
Salvestise bitisagedus tuleb valida selline, et kõne oleks selgelt arusaadav, kuid salvestise maht võimalikult väike.
Soovitame salvestada monorežiimil 24-128kbit/s (MP3 või WMA puhul). Võimalusel palume WAV vormingut mitte
kasutada.
Digitaalsed salvestised tuleb üles
Üleslaadimiseks on neli võimalust:

laadida

SA

Innove

FTP-serverisse.

1. kasutades veebilehitsejat aadressil http://ftp.innove.ee
2. kasutades veebilehitsejat aadressil http://kuu.innove.ee
3. kasutades

Windowsi operatsioonisüsteemi failivaaturit My Computer/Minu Arvuti (serveri aadress

ftp://ftp.innove.ee)
4. kasutades spetsiaalset FTP-tarkvara (serveri aadress ftp://ftp.innove.ee)

Suulise osa salvestiste üleslaadimiseks vajalikud kasutajatunnused ja salasõnad on saadetud teile meiliga
20. märtsil 2018. a teie EHISes olevale kontaktaadressile. Kui kasutajatunnus/salasõna pole teile laekunud,
palume saata vastav päring aadressil it@innove.ee.
FTP-serveri kasutusjuhend on kättesaadav lehelt:
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2018/03/FTP_yleslaadimise_juhend_2018.pdf
Palume luua igaks eksamiks eraldi kaust. Kausta nimes mitte kasutada tühikuid ega täpitähti. Iga õpilase või õpilaste
paari vastus palume salvestada eraldi faili. Riigieksamite puhul tähistada fail õpilase eksamitöö koodiga. Põhikooli
lõpueksami failidele panna nimeks õpilase nimi.
Riigieksamite ja eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksami suuliste osade salvestised palume üles laadida kahe
tööpäeva jooksul pärast viimase suulise osa grupi lõpetamist antud eksamiaines.
Juhul, kui kool satub üleriigilisse põhikooli lõpueksamite valimisse inglise, saksa, vene või prantsuse keeles, palume
salvestised üles laadida kolme tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist.
Põhikooli lõpueksamitööde salvestisi, mis ei kuulu üleriigilisse valimisse, säilitatakse koolis kolm aastat.
Soovitame, et jätaksite kooli varukoopiad ka nendest salvestistest, mis kuuluvad edastamisele SA-le Innove.
Tehniliste küsimuste või probleemide korral palume pöörduda SA Innove IT kasutajatoe poole: it@innove.ee, tel
7350555.

