Εξετάσεις του Goethe-Institut
για συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες
(άτομα με σωματικές αναπηρίες)
Τα Ινστιτούτα Goethe και τα Εξεταστικά Κέντρα προσπαθούν να λαμβάνουν υπόψη τις
ανάγκες υποψηφίων με αναπηρίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις και
να ανταποκριθούν με εξατομικευμένες λύσεις σ’ αυτές τις ανάγκες τους. Ως υποψήφιοι
με ειδικές ανάγκες θεωρούνται άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής, καθώς και άτομα
με κινητικά προβλήματα.
Εξετάσεις
Το Goethe-Institut διαθέτει για κάθε μία από τις εξετάσεις που διεξάγει δείγμα εξέτασης
και εξεταστικό υλικό σε σύστημα γραφής για τυφλούς (Κώδικας Μπράιγ). Εκτός αυτού υπάρχει η δυνατότητα, η κάθε εξέταση να διεξαχθεί
με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε οθόνη Μπράιγ ή σε οθόνη
ανάγνωσης.
Ο εξεταζόμενος προσκομίζει την ημέρα της εξέτασης φορητό υπολογιστή με το απαραίτητο υλικό μέρος και το λογισμικό.
Επιπλέον το εξεταστικό υλικό μπορεί να διατεθεί και ως αρχείο PDF
με κωδικό πρόσβασης για τη χρήση του σε οθόνη Μπράιγ. Σε εξεταζόμενους με προβλήματα όρασης μπορεί να δοθεί εξεταστικό υλικό με
κατάλληλη μεγέθυνση γραφής.
Στην ενότητα Κατανόηση προφορικού λόγου οι υποψήφιοι έχουν
τη δυνατότητα να εξετασθούν με τη χρήση νοηματικής γλώσσας.
Για υποψηφίους με προβλήματα ακοής το Goethe-Institut διαθέτει
βίντεο για ανάγνωση χειλιών.
Για τυχόν περιπτώσεις σωματικής αναπηρίας που δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν στους
ανωτέρω καθοριζόμενους, προσπαθούμε να βρούμε ειδικά εξατομικευμένες λύσεις.
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Προετοιμασία για τις εξετάσεις
Το Goethe-Institut θέτει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για εξάσκηση στο Διαδίκτυο
πιστοποιημένα δείγματα εξέτασης χωρίς φραγμούς για κάθε επίπεδο εξέτασης. Αυτά
τα δείγματα εξέτασης είναι διαδραστικά, δηλαδή μπορεί κανείς να έχει άμεση πρόσβαση
στην αξιολόγησή του.
Τα δείγματα εξέτασης χωρίς φραγμούς αποτελούν τον ιδανικό τρόπο εξάσκησης για
εξεταζόμενους με προβλήματα όρασης, καθότι το μέγεθος της γραφής μπορεί να προσαρμοσθεί στις ειδικές τους ανάγκες, χωρίς να επηρεασθεί ο προκαθορισμένος σχεδιασμός. Η παρουσίαση μπορεί να ρυθμισθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του εξεταζόμενου και
εφαρμόζεται σε κάθε οθόνη („stretchable“).
Τυφλοί εξεταζόμενοι μπορούν να ανεβάσουν τα κείμενα και τους τύπους των ηλεκτρονικών εκδόσεων στην οθόνη ανάγνωσης (π.χ. JAWS) ή να τα διαβάσουν σε οθόνη Μπράιγ.
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Κωφοί ενδιαφερόμενοι ή άτομα με προβλήματα ακοής έχουν πρόσβαση στην ενότητα
Κατανόηση προφορικού λόγου μέσω βίντεο σε νοηματική γλώσσα ή με την ανάγνωση
χειλιών.
Τα δείγματα για εξάσκηση χωρίς φραγμούς διαθέτουν χρωματικές αντιθέσεις σύμφωνα
με τα απαιτούμενα πρότυπα (BITV) και δυνατότητα παρουσίασης χωρίς Style-Sheet. Ασφαλώς και η πλοήγηση στο πρόγραμμα δεν απαιτεί τη χρήση ποντικιού και γίνεται μόνο με
πλοήγηση μέσω πληκτρολογίου, γεγονός που είναι εξαιρετικά σημαντικό για άτομα με
κινητικά προβλήματα.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αυτόματη αξιολόγηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα
σε όλους τους εξασκούμενους να έχουν άμεση πρόσβαση στη βαθμολογία τους και τις
μονάδες που έχουν συγκεντρώσει.
Το πρόγραμμα εξάσκησης στις εξετάσεις έχει εφαρμογή και σε κάθε κινητό τηλέφωνο με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο!
Επικοινωνία και ενημέρωση: Prof. Dr. Evelyn Frey
Goethe-Institut / Κεντρικά
Τομέας 41 / Γλωσσικά Τμήματα και Εξετάσεις
frey@goethe.de

