SREDNJA ŠKOLA KRAPINA

Dragi maturanti i
maturantice!
Svjesni vaše napetosti i pritiska
očekivanja točnih termina,
preporučamo strpljenje.
Bez obzira hoće li se ove jedinstvene
nastavne godine 2019./2020. matura
polagati u skladu s najavljenim ili
nekim novom kalendarom, jedno je
sigurno – ispitni rokovi se
približavaju.

Uz ustrajan kontinuirani rad, strpljenje
je najsigurniji ulog za uspjeh koji
priželjkuje svaki maturant.
Učinite sve što je u vašoj moći da
izbjegnete preveliki pritisak i uspijete
na Maturi.
Vi to možete!

USUSRET
MATURI
2020.
Krapina, 22. travnja 2020.

U MZO pripremili su nekoliko scenarija,
ovisno o aktualnoj epidemiološkoj situaciji.
Trenutno je najizgledniji scenarij prema
kojem je ljetni rok ispita državne mature
od 8. do 29. lipnja 2020., sredinom svibnja
pisat će se online probni esej, a zadaci iz
obveznih predmeta na maturi neće se
odnositi na nastavne sadržaje 2.
polugodišta 4. razreda.

Uz biti dobro informiran, važno je i

Ovih je dana, više nego ikada
tijekom vašeg obrazovanja, važno
biti dobro informiran. Zato, svakako
pratite novosti NCVVO na mrežnim
stranicama www.ncvvo.hr i www.postanistudent.hr, budite u kontaktu sa svojim
ispitnim koordinatorima, stručnim
suradnicama i predmetnim nastavnicima.

Dobra priprema za maturu u
posljednjoj etapi podrazumijeva

Tu je i digitalna platforma „U centru
mature“ koja može pomoći u učenju,
razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju
dobrih ishoda u novim okolnostima nastave
na daljinu ucentrumature@ncvvo.hr

 biti što smireniji
 uspješno balansirati sa svim
obvezama
 održati koncentraciju
 u posljednjim tjednima nastave
usmjeriti se na učenje, a ne ocjene
 upoznati sve ispitne procedure

 rješavanje prošlogodišnjih ispita
 korištenje prikupljenih bilješki 1. -4.
razreda i usmjerenost na najvažnije
 dosljedno svakodnevno slijediti plan
učenja
 izraditi sažetke lektire
 dogovoriti zajedničko ponavljanje s
vršnjacima
 tijekom svakodnevnog učenja
kombinirati nastavne predmete uz
više redovitih pauza

Učenje će biti nagrađeno
uspjehom.
Vjerujte u sebe!
Mi smo uz vas i vjerujemo
u vaš uspjeh.
Vaše stručne suradnice

Ako ovo niste pogledali,
svakako to učinite što
prije…
https://www.youtube.com/wa
tch?v=-HMjJMQvQ8U

SRETNO!

