Іспити Goethe-Institut для осіб з особливими потребами (фізичними вадами)
Goethe-Institut та його екзаменаційні центри намагаються забезпечити індивідуальний
підхід до осіб з фізичними вадами та до їхніх особливих потреб, які можуть бути
обумовлені порушеннями функцій зору, слуху або опорно-рухового апарату.
Іспити
До кожного зі своїх іспитів Goethe-Institut пропонує тренувальний та екзаменаційний
комплект шрифтом Брайля. Крім того, до кожного іспиту може бути
надано його комп’ютерну версію для використання з брайлевським
дисплеєм або читачем екрану. Для цього особа з фізичними вадами
приносить на іспит портативний персональний комп’ютер із відповідним
апаратним та програмним забезпеченням.
Для компьютерів із брайлевським дисплеєм пропонуються захищені
паролем екзаменаційні комплекти у форматі PDF. Для осіб з вадами зору
існує можливість отримати екзаменаційний комплект зі збільшеним
шрифтом.
Для глухих кандидатів та осіб з порушенням функцій слуху
частина іспиту Аудіювання надається – у вигляді відео з
сурдоперекладом – у вигляді відео для читання з губ.
За наявності у кандидата інших, не зазначених тут фізичних вад, ми намагатимемося знайти
індивідуальне рішення.
Підготовка до іспиту
Для кожного з наших іспитів в інтернеті опублікований комплект сертифікованих
адаптованих екзаменаційних вправ. Ці вправи є інтерактивними і миттєво оцінюють
виконані завдання.
Адаптовані екзаменаційні вправи ідеальні при підготовці осіб із порушеннями функцій
зору завдяки можливості збільшення розміру шрифта без втрати форматування.
Зображення є індивідуальним та налаштовується під монітори будь-якого розміру.
Незрячі кандидати можуть прослухати тексти і формули вправ в інтернеті за допомогою
читача екрану (напр. JAWS) або прочитати їх за допомогою брайлевського дисплея.
Кандидати з порушенням функцій слуху та глухі кандидати мають можливість
опрацювати частину іспиту Аудіювання на основі відеозапису з сурдоперекладом або
відеозапису для читання з губ.
До адаптованих екзаменаційних вправ застосовуються кольорові контрасти, нормовані
відповідно до Закону про рівність інвалідів (BITV), а також є можливість їх відображення
без таблиць стилей. Навігація по програмі відбувається за допомогою клавіатури, без
необхідності використання комп’ютерної миші, що особливо важливо для осіб з
порушеннями опорно-рухового апарату.
На додачу програма містить функцію автоматичного оцінювання, яка дає можливість
кожному учаснику миттєво дізнатися про результат і кількість набраних балів.
Крім того, вправи можна виконувати також з будь-якого смартфона за наявності інтернетз’єднання!
Контакт та консультації: проф. Др. Евелін Фрей,
Центральне управління GOETHE-INSTITUT,
відділ 41/мовні курси та іспити
frey@goethe.de

