Όροι συμμετοχής εξετάσεων FIT 1
1. Γενικοί όροι συμμετοχής
1.1. Όλοι οι υποψήφιοι των εξετάσεων FIT 1 συμμετέχουν στη γραπτή και την προφορική εξέταση.
Οι εξετάσεις πρέπει να δοθούν στο σύνολό τους.
-Η προφορική εξέταση διεξάγεται κατά το ίδιο Σαββατοκύριακο με τη γραπτή εξέταση. Οι
ημερομηνίες και ώρες συμμετοχής στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις αναγράφονται στην
επιστολή που λαμβάνει κάθε υποψήφιος.
-Η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί μόνο συνολικά.
-Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην επανάληψη της εξέτασης.
1.2. Στα προφορικά οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ομάδες έως και 6 μαθητές. Οι ομάδες των
υποψηφίων προκύπτουν τυχαία.
1.3. Στο τέλος της εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται στο Goethe-Zentrum Patras το
συγκεντρωτικό αποτέλεσμα. Με τον κωδικό του ο κάθε υποψήφιος μπορεί να δει τη βαθμολογία
που συγκέντρωσε. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να κρατήσετε τον αριθμό του κωδικού σας από
το δελτίο εξεταζομένου. Ο κανονισμός των εξετάσεων προβλέπει ένα κατώτατο όριο μονάδων ως
βάση για την επιτυχή συμμετοχή στη γραπτή και την προφορική εξέταση. (FIT 1 επιτυχής εξέταση 30
- 60 πόντοι)

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Η εξέταση απευθύνεται σε εφήβους μεταξύ 10 και 15 ετών.

3. Εξέταστρα
3.1. Η καταβολή των εξέταστρων γίνεται μέσω τραπέζης στο λογαριασμό του Goethe-Zentrum
Patras στη EUROBANK, Δικαιούχος: Siegfried Blocher, IBAN: GR 7602602470000510201261723. Στο
τραπεζικό έμβασμα πρέπει να αναγράφεται ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
3.2. Η διαδικασία εγγραφής για τις εξετάσεις ολοκληρώνεται, όταν καταβληθούν τα εξέταστρα και
αποσταλούν στο Goethe-Zentrum Patras η απόδειξη πληρωμής και η δήλωση συμμετοχής το
αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου που έχει οριστεί για τις δηλώσεις συμμετοχής.
3.3. Τα εξέταστρα για το FΙΤ 1 ανέρχονται στα 72 Ευρώ.

4. Δελτίο εξεταζομένου
4.1. Για κάθε υποψήφιο εκδίδεται και αποστέλλεται ένα δελτίο εξεταζομένου, με ημερομηνίες και
ώρες που αφορούν στις εξετάσεις και το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στις προφορικές και
γραπτές εξετάσεις μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου. Το
δελτίο αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μετά τις εξετάσεις, γιατί είναι απαραίτητη η προσκόμισή του για
την παραλαβή του διπλώματος, εφόσον η εξέταση είναι επιτυχής.
4.2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν λάβει το δελτίο του ένα μήνα πριν τις γραπτές εξετάσεις,
πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τη Γραμματεία του Goethe-Zentrum Patras, τηλ. 2610 – 225055.
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5. Διεξαγωγή εξετάσεων
5.1. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις με βασικά αποδεικτικά
στοιχεία το δελτίο εξεταζομένου και μια ταυτότητα ή το διαβατήριο ή ταυτοπροσωπία.
5.2. Απαγορεύεται ρητά στους υποψηφίους
-να εισέρχονται στους χώρους των εξετάσεων έχοντας μαζί τους βιβλία, τετράδια ή άλλου είδους
σημειώσεις.
-να εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο με κινητό τηλέφωνο ή άλλου είδους ηλεκτρονική συσκευή
ακόμα και απενεργοποιημένη. Η κατοχή τέτοιων συσκευών στις αίθουσες, τους διαδρόμους, τις
τουαλέτες και στους λοιπούς χώρους του εξεταστικού κέντρου συνεπάγεται αποκλεισμό από τις
εξετάσεις.
5.3. Η εξεταστική επιτροπή αποκλείει υποψηφίους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
επιχειρούν να αντιγράψουν, να συνεργαστούν ή να δολιευθούν με οποιοδήποτε τρόπο τις
εξετάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν εκδίδεται αποτέλεσμα.
5.4. Οι εξεταζόμενοι σημειώνουν μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό τις απαντήσεις στα ειδικά
απαντητικά έντυπα. Μόνο αυτά λαμβάνονται υπόψη στη διόρθωση.
5.5. Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μολύβι ή διορθωτικό.
5.6. Σε περίπτωση που για σημαντικούς λόγους, π.χ. ασθένεια, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στις
εξετάσεις, ενημερώνετε γραπτώς το Goethe-Zentrum Patras και πιστώνεται το 80% των εξέταστρων
που έχετε καταβάλει. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται νέα δήλωση συμμετοχής εντός των
προκαθορισμένων ημερομηνιών.

6. Αποτελέσματα και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
6.1. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στο Goethe-Zentrum Patras περίπου ένα μήνα
μετά την ημερομηνία της εξέτασης. Γνωρίζοντας τον κωδικό του υποψηφίου μπορεί ο
ενδιαφερόμενος να δει τη συγκεντρωτική βαθμολογία. Για το πτυχίο FIT 1 επιτυχής θεωρείται η
εξέταση, όταν ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 30 - 60 πόντους.
6.2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται τηλεφωνικά μόνο εφόσον αναφερθεί ο
κωδικός και η ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου. Εξεταζόμενοι που διαμένουν εκτός Αχαΐας θα
παραλάβουν ταχυδρομικά το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση απώλειας του
διπλώματος δεν εκδίδεται αντίγραφο ούτε συντάσσεται καινούργιο δίπλωμα. Χορηγείται βεβαίωση
με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τον τόπο, το χρόνο της εξέτασης και το συγκεντρωτικό
αποτέλεσμα.
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