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Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä teosta ei saa jäljentää osittainkaan ilman ECDL Finlandin lupaa.
Materiaalin kopioimislupiin liittyvät kysymykset on lähetettävä ECDL Finlandille.

JOHDANTO
ECDL-tutkinnot ovat kaikkien saavutettavissa. Mukautetuin järjestelyin suoritetut ECDLtutkinnot ovat täydellisiä kokonaisuuksia, joiden suorittamisessa on otettu huomioon tarkat laatuvaatimukset. Tutkintotodistuksessa ei ole merkintää mukautetuista järjestelyistä.
Kokelaille, joilla on todistettu vamma tai muu rajoite, voidaan mukauttaa koejärjestelyjä.
Tällaisia ryhmiä ja rajoitteita ovat mm.
•
•
•
•
•

kuulovammaiset
sokeat ja heikkonäköiset
pysyvät fyysiset vammat
pysyvät muut lääketieteelliset vammat
oppimisvaikeudet.

HYVÄKSYMISPROSESSI
Ennen mukautetun koetilaisuuden järjestämistä toimitetaan kirjallinen lausuntopyyntö
hyväksymistä varten ECDL Finlandille. Pyyntö tehdään vähintään 20 päivää ennen
koetilaisuutta. Lausunto annetaan aina tutkintotasokohtaisesti, esim. ECDLperustutkintoa ja ECDL Advanced –jatkotutkintoja varten erikseen.
ECDL Finlandin hyväksyntä
ECDL Finland voi myöntää luvan seuraaviin järjestelyihin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lisäaikaa kokeen suorittamiseen
erillinen huone tai muu tila, jossa testinvalvoja on mukana
avustavien ohjelmistojen ja laitteiden käyttäminen
nimetyn tulkin käyttäminen (kuulovammaiset)
koetehtävät äänimuodossa
henkilökohtainen avustaja (ei testin tekemiseen)
kokeen tekeminen testikeskuksen ulkopuolella, kokelaalle soveltuvissa tiloissa
kokeen tekeminen kokelaan kotona tai koulussa
ECDL Foundationin hyväksymien taukojen sijoittaminen koeaikaan.

ECDL Foundationin hyväksyntä
Muut erityisjärjestelyt on hyväksytettävä ECDL Foundationilla. Tämä tehdään ECDL Finlandin välityksellä ja vähintään 30 päivää ennen koetilaisuutta.
Näitä järjestelyjä ovat esim.
10. Suullinen koe - suullinen koe on mahdollista vain ECDL-moduulissa 1. Testinvalvoja kirjaa täsmälleen mitä kokelas vastaa.
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11. Tauot - Taukojen on oltava valvottuja ja selkeästi erotettavissa kokeeseen käytettävästä ajasta. Kokeeseen käytettävä kokonaisaika, pois lukien tauot, ei saa ylittää sallittua
koeaikaa.
12. Lukija – Jos kokelas tarvitsee lukijaa, heidän pitää työskennellä eri huoneessa, jotta
muut kokelaat eivät häiriinny.
13. Kirjuri – Kokelaat, joiden kyky kirjoittaa tai näppäillä on huonontunut voivat tarvita
kirjuria, joka auttaa kokelaan vastausten kirjoittamisessa. Tämä on mahdollista vain
ECDL-moduulissa 1.
14. Muut erityisjärjestelyt
Lausuntopyyntö
Kokelaat, jotka tarvitsevat erityisjärjestelyjä koetilanteissa, ottavat yhteyttä ECDL Finlandiin testikeskuksensa välityksellä. Kokelas täyttää itse lausuntopyynnön ja toimittaa
sen liitteineen ECDL Finlandille. ECDL Finland vastaa kokelaalle henkilökohtaisesti, jonka jälkeen kokelas näyttää lausunnon testinvalvojalle. Vastaus lausuntopyyntöön on oltava valmiina ennen mukautetun koetilanteen järjestämistä.
Tarvittaessa hyväksytyt testikeskukset voivat puoltaa lausuntopyyntöä erityisjärjestelyistä. Näistä poikkeuksista sovitaan erikseen. Testikeskukset eivät saa säilyttää kopiota lausuntopyynnöstä, siihen kuuluvista liitteistä tai lausunnosta.
Tarvittavat liitteet
Asiantuntija, esim. ohjaavan opettajan tai lääkärin pitää antaa lausunto kokelaan toiminnallisista rajoituksista ja suosituksen erityisjärjestelyistä. Tarvittaessa kokelaan tulee toimittaa myös oma kuvaus vammasta tai muusta rajoitteesta.
Kokeen järjestäminen
Kun testikeskuksen vastuuhenkilö ja kokelas ovat vastaanottaneet kirjallisen hyväksyvän
lausunnon ECDL Finlandilta, voidaan koe suorittaa mukautetuin järjestelyin. Kaikki tarvittavat erityisjärjestelyt on valmisteltava hyvissä ajoin ennen koetilaisuutta.
Ajanotto – Näkövammaisille kokelaille, jotka eivät näe kelloa, pitää henkilökunnan kertoa paljonko on vielä aikaa. On kuitenkin huomioitava, että tätä ei tehdä liian usein kokeen aikana.
Fyysinen tila – Riippuen kokelaan rajoitteesta, hän voi tarvita ylimäärästä tilaa esim.
opaskoiralle tai pyörätuolille.
Erillinen kokelaan tila – Riippuen järjestelyistä, voi olla tarpeen, että kokelas on erillisessä huoneessa.
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Henkilökohtainen avustaja
•
•
•
•

Henkilökohtaisen avustajan ja kokelaan on saatava kopiot näistä ohjeista ennen
koetilaisuutta
Henkilökohtainen avustajan ja kokelaan tulisi tuntea toisensa, ja kokelaan ei pitäisi joutua käyttämään useampaa avustajaa tutkinnon suorittamisen aikana.
Henkilökohtainen avustaja ei saa keskustella mistään asiasta kokeen aikana,
ellei se liity henkilökohtaisiin ongelmiin tai fyysiseen toimintaan.
Henkilökohtainen avustaja ei saa antaa asiaan liittyvää apua tai neuvoja kokelaalle, eikä vastata mihinkään kysymykseen.

TIETOSUOJA
Mukautetuille koejärjestelyille tarvitaan ECDL Finlandin hyväksyntä. ECDL Finlandin hyväksyminen haetaan oheisella lausuntopyyntölomakkeella. Kokelas täyttää lausuntopyynnön itse ja toimittaa sen tarvittavine liitteineen ECDL Finlandille.
ECDL Finland käsittelee hyväksyntäpyynnön luottamuksellisesti. Kokelaista ei ylläpidetä
erillistä rekisteriä erityisluvan myöntämisen jälkeen tietosuojan turvaamiseksi. Kokelaalla
on itsellään velvollisuus säilyttää erityislupa tutkinnon suorittamisprosessin ajan.
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LAUSUNTOPYYNTÖ

.

Microkatu 1
70211 Kuopio

.

Tämä lomake toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ECDL Finlandille. Lomakkeen tietoja käytetään vain sisäisesti ECDL Finlandissa ja/tai ECDL Foundationissa. Tiedot eivät näy opintokortissa tai
ECDL-todistuksissa.
Kaikki alla oleva tieto ja liitteet käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti.
Opintokortin numero
Nimi
Syntymäaika
Puhelin
Sähköposti
Osoite
Suoritettava tutkintotaso
Suoritettavat kokeet

Manuaalikoe
Automaattinen testi
Syy mukautettuihin järjestelyihin
(tarvittaessa tarkennetaan liitteillä)
Kuvaus tarvittavista erityisjärjestelyistä
Tarvittava lisäaika
Muuta
Liitteet, lkm
Vastuuhenkilö
Suostun tämän lomakkeen tietojen käyttämiseen
mukautettujen koejärjestelyjen vaatimalla tavalla.

Allekirjoitukset: Aika/Paikka………………………………………………….

………………………………………
Kokelas

……………………………….
Vastuuhenkilö
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