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ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Οι Εξετάσεις LRN στοχεύουν να είναι προσβάσιμες σε όλους τους Υποψηφίους, ανεξαρτήτως 

μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών. Με την Ειδική Μέριμνα που παρέχει ο Φορέας Learning 

Resource Network διασφαλίζεται ότι οι εξεταστικές συνθήκες είναι δίκαιες για κάθε Υποψήφιο 

και δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων του στην Αγγλική Γλώσσα.  

 

Για να υποβληθεί αίτημα για Ειδική Μέριμνα στο Φορέα LRN χρειάζεται να συμπληρώσετε και 

να μας αποστείλετε τη Φόρμα Ειδικής Μέριμνας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε 

περίπτωση. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το τι χρειάζεται να κάνετε, παρακαλούμε μη 

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  

 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

➢ Το αίτημά σας για Ειδική Μέριμνα θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 2 μήνες 

πριν από τις Εξετάσεις για να αποσταλεί στο Φορέα LRN στην Αγγλία. 

➢ Υποβολή Γνωματεύσεων και Ιατρικών βεβαιώσεων δεν γίνεται δεκτή την ημέρα των  

Εξετάσεων. 

 

Τα αιτήματα για Ειδική Μέριμνα στις Εξετάσεις ενδέχεται να μην εγκριθούν, αν 

συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: 

• Δεν έγινε έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών. 

• Τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί από ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο, Νοσοκομείο, ή 

κάποιον πιστοποιημένο ειδικό. 

• Δεν έχει προσδιορισθεί με ακρίβεια η ειδική δυσκολία και οι ανάγκες του Υποψηφίου. 

Δεν γίνονται δεκτές διαγνώσεις με ασαφείς όρους, όπως «Ψυχολογικές Δυσκολίες». 

• Τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί πάνω από τρία χρόνια πριν τις Εξετάσεις. 

Εξαιρούνται τα ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από Δημόσιο Φορέα και 

ισχύουν επ’ αόριστον. 

• Από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι σε θέση να συμμετάσχει στις 

εξετάσεις όπως διεξάγονται κανονικά, χωρίς ειδικές τροποποιήσεις. 

• Δεν εγκρίνεται από το Φορέα LRN το είδος τροποποίησης της εξέτασης που 

ζητήθηκε (π.χ. παροχή headphones). 

 

Επισημαίνεται, ότι τυχόν καθυστερήσεις λόγω ημιτελών ή ασαφών αιτήσεων μπορούν 

να οδηγήσουν σε αδυναμία έγκρισης των αιτήσεων αυτών ή έγκαιρης πρόβλεψης για 

τροποποιημένο υλικό εξετάσεων. 
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Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ζητηθεί Ειδική Μέριμνα για τους Υποψηφίους είναι 

να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

A. Γνωμάτευση για τις Μαθησιακές Δυσκολίες από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ / K.E.Σ.Υ. που να 

αναφέρει επακριβώς την ειδική μαθησιακή δυσκολία και τις ανάγκες του Υποψηφίου. 

B. Ιατρική Βεβαίωση, όπου είναι απαραίτητο, από το σχετικό ιδιώτη ιατρό ή νοσοκομείο. 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

• Η Γνωμάτευση ή η Ιατρική Βεβαίωση χρειάζεται να αναφέρουν επακριβώς την ειδική 

δυσκολία και τις ανάγκες του Υποψηφίου. 

• Για δυσκολίες στην ακοή, πέραν της Ιατρικής Γνωμάτευσης χρειάζεται και το 

Ακουόγραμμα με ιατρικό σημείωμα. 

• Για δυσκολίες στην όραση χρειάζεται Γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή ή 

Πιστοποίηση από το Ασφαλιστικό Ταμείο. 

• Τα Ιατρικά Πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τρία έτη πριν από την 

ημερομηνία Εξετάσεων. Εξαιρούνται τα ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

Δημόσιο Φορέα και ισχύουν επ’ αόριστόν. 

• Όλα τα δικαιολογητικά χρειάζεται να είναι ευανάγνωστα, να είναι στην πλήρη τους 

έκταση και να φαίνονται ολόκληρα. 

• Γίνονται αποδεκτά τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών. 

 

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 

Φόρμα Υποβολής Γραπτού Δείγματος για Αξιολόγηση (Writing Sample Evaluation Form)  

H Εταιρεία Esolnet Hellas δίνει τη δυνατότητα στους Υποψηφίους με Μαθησιακές Δυσκολίες 

να λάβουν μια πρωταρχική αξιολόγηση για την επίδοσή τους στο Writing.  

Όσοι Υποψήφιοι με Μαθησιακές Δυσκολίες το επιθυμούν, μπορούν να συμπληρώσουν τη 

«Φόρμα Υποβολής Γραπτού Δείγματος για Αξιολόγηση» και να μας αποστείλουν ένα 

δείγμα γραφής -  ένα θέμα έκθεσης της επιλογής τους αποκλειστικά από τα διαθέσιμα LRN 

Past Papers. Η έκθεση θα επιστραφεί με σχόλια για την επίδοσή τους ώστε οι Υποψήφιοι να 

αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα σχετικά με το τι χρειάζεται να κάνουν ώστε να ανεβάσουν το 

επίπεδό τους στο Writing. 

Στη «Φόρμα Υποβολής Γραπτού Δείγματος για Αξιολόγηση» θα πρέπει να 

αναγράφονται: 

1. Το Επίπεδο για το οποίο ενδιαφέρεται ο Υποψήφιος. 

2. Η Εξεταστική Περίοδος που ενδιαφέρει τον Υποψήφιο. 

3. Η Μαθησιακή Δυσκολία που αντιμετωπίζει – Δεν χρειάζεται να αποσταλεί Ιατρική 

Γνωμάτευση. (Η Ιατρική Γνωμάτευση αποστέλλεται υποχρεωτικά μαζί με τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά εγγραφής του Υποψηφίου στις Εξετάσεις.) 

4. Το θέμα (topic) της Έκθεσης αποκλειστικά από τα διαθέσιμα LRN Past Papers. 
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Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

➢ Γίνεται δεκτό για αξιολόγηση μόνο ένα Γραπτό Δείγμα ανά Υποψήφιο. 

➢ Θα πρέπει να είναι γραμμένο με στυλό και όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστο γίνεται. 

➢ Υποβολή Γραπτού Δείγματος γίνεται μέχρι 2 μήνες πριν τις Εξετάσεις LRN και 

αποκλειστικά μέσω email στο info@esolnethellas.gr 

 

Οι απαντήσεις της αξιολόγησης αποστέλλονται στο email που θα δηλώσει ο Υποψήφιος. 
Επισημαίνεται, ότι τυχόν καθυστερήσεις, λόγω ημιτελών ή ασαφών αιτήσεων, ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε αδυναμία έγκαιρης αξιολόγησης του Γραπτού Δείγματος.  

Η βαθμολογία που προκύπτει από την αξιολόγηση του Γραπτού Δείγματος είναι 
ενδεικτική για την επίδοση του Υποψηφίου στο Writing. 

 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΑΜΕΑ  

 

Οι Υποψήφιοι με κάποια πάθηση, όπως διαβήτη, καρδιακές παθήσεις, κ.λ.π ή που λαμβάνουν  

φαρμακευτική αγωγή και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσουν  

ώστε να έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση από το Προσωπικό των Εξετάσεων.  

 

Για πρόσβαση ΑμεΑ με αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα Γραφεία της  

Esolnet Hellas (211 4115397) για να ενημερωθείτε για το Εξεταστικό Κέντρο που σας 

ενδιαφέρει. 

 

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  - ΦΟΡΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να ζητηθεί από τον Φορέα LRN η Ειδική Μέριμνα που ενδείκνυται για κάθε 

περίπτωση Υποψηφίου. 

 

Προκειμένου να μπορούν να προβλεφθούν οι καταλληλότερες για εσάς ρυθμίσεις, όλες οι 

αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τις Εξετάσεις. 

Επικοινωνήστε μαζί μας πριν τη συμπλήρωση της αίτησής σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα 

για τις προθεσμίες ή εφόσον έχετε απορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε. 

 

Επισημαίνεται, ότι τυχόν καθυστερήσεις λόγω ημιτελών ή ασαφών αιτήσεων μπορεί να 

οδηγήσουν σε αδυναμία έγκρισης των αιτήσεων αυτών ή σε αδυναμία έγκαιρης πρόβλεψης για 

τροποποιημένο υλικό εξετάσεων. 

 

Παρακαλούμε, συμπληρώστε και καταχωρήστε την ακόλουθη φόρμα Ειδικής Μέριμνας μαζί 

με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή του Υποψηφίου στις Εξετάσεις 

LRN & Awards International.  






