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Bilgi Sayfası – Özel İmkan 

Özel İmkan nedir? 

Hastalık, sakatlık veya diğer faktörlerden etkilenen VCE veya VCAL öğrencileri için Özel İmkan mevcuttur. 

Onaylandığı durumlarda, Özel İmkan öğrencilere katılım ve öğrendiklerini gösterme fırsatı sağlar. 

Özel İmkan aşağıda belirtilenler için kullanılabilir: 

• sınıfta öğrenim 

• okul temelli değerlendirmeler 

• VCE dışardan değerlendirmeler. 

Öğrenciler aşağıdaki durumlardan etkilenirlerse Özel İmkandan yararlanabilirler: 

• akut veya kronik bir hastalık 

• kişisel veya ailevi sorunlar 

• bir öğrenme bozukluğu da dahil olmak üzere bir sakatlık veya engellilik. 

Öğrenme veya değerlendirmeleri, uzun süreli devamsızlıklara yol açan zorluklardan ciddi şekilde etkilenen öğrenciler 

de özel İmkan alabilir. 

Size Özel İmkan verilirse ne olur? 

Özel İmkan aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç biçimde olabilir: 

• sınıf etkinliklerini ve değerlendirme ödevlerini farklı bir zamanda tamamlama 

• çalışma veya değerlendirme ödevlerini tamamlamak için ek süre verilmesi 

• farklı bir değerlendirme ödevi veya farklı bir ödev türünü tamamlama 

• sınıfta öğrenim veya değerlendirme ödevlerine yardımcı olmak için teknoloji, yardımcı veya diğer özel 

düzenlemeleri kullanma 

• öğrenci tarafından tamamlanan diğer değerlendirmelerden veya çalışmalardan elde edilen sonuçları veya 

puanları elde etmek. 

Özel İmkan için nasıl başvurursunuz? 

Özel İmkan için uygun olabileceğini düşünüyorsanız, okul müdürü veya VCE Koordinatörü ile temas kurmanız 

gerekir. Okulunuz sınıfta öğrenim ve/veya okul temelli değerlendirmeler için Özel İmkandan yararlanıp 

yararlanamayacağınızı belirlemekten sorumludur.  

Victoria Müfredat ve Değerlendirme Kurumu (Victorian Curriculum and Assessment Authority ) (VCAA) Genel Başarı 

Testi de (GAT) dahil olmak üzere VCE dışardan değerlendirmeleri için Özel Sınav Düzenlemesine uygun olup 

olmadığınızı belirlemekten sorumludur. 

Okullar, öğrencileri adına Özel Sınav Düzenlemeleri için başvuruda bulunmakla yükümlüdür. 

Özel İmkan hakkında daha fazla bilgi VCAA internet sitesinde bulunabilir:  https://www.vcaa.vic.edu.au/ 

Ayrıca VCAA ile temasa geçebilirsiniz:  

• Telefon: 9032 1629 (ulusal telefonla tercümanlık hizmeti için telefon: 131 450). 

• E-posta: vcaa@education.vic.gov.au 

Victoria Müfredat ve Değerlendirme Kurumu (Victorian Curriculum and Assessment Authority ) (VCAA) 

aşağıda belirtilenleri yapan hükümet kuruluşudur: 

• Victoria okullarında öğretilen dersleri belirler 

• Victoria Eğitim Sertifikası (VCE) ve Victoria Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) ile ilgili 
değerlendirmeyi planlar ve yönetir. 
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