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Υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έχοντας ως κύριο άξονα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του πολιτικής 
τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις πραγματικές κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξης και προόδου, 
μέσω των δράσεων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΔΑΣΤΑ), 
επιχειρεί να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας και στην επίτευξη 
επιδιώξεων των φοιτητών ΑμεΑ. 

Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός συνόλου κατάλληλων και 
καινοτόμων δράσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα θεσμοθετημένο, μακροπρόθεσμα βιώσιμο πλαίσιο 
στήριξης των φοιτητών ΑμεΑ ως προς την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών και παροχής εξειδικευμένων 
και επαρκών γνώσεων, ως προς τη βελτιστοποίηση των πρακτικών εφαρμογής του προγράμματος σπουδών 
και της τεχνογνωσίας, την ανάδειξη των ικανοτήτων και της επάρκειάς τους στη διεξαγωγή καινοτόμων 
μορφών έρευνας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες επιμέρους δράσεις με αναφορά στο δίπολο 
αφενός, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και αφετέρου, της παροχής υπηρεσιών: 

 Σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας: 
• καταγραφή των φοιτητών ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με στόχο την αποτύπωση και 

χαρτογράφηση των αναγκών σε επίπεδο συνόλου του Ιδρύματος και σε επίπεδο Τμημάτων, αναφορικά 
με τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ίδιων των φοιτητών και των συνθηκών φοίτησης  

• σχεδιασμός κατάλληλων μορφών παρέμβασης και βελτιστοποίησης των υφισταμένων στρατηγικών και 
πρακτικών εκπαιδευτικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων κατάλληλων για την επαγγελματική 
σταδιοδρομία των φοιτητών ΑμεΑ  

• πληροφόρηση των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας στο σύνολό της, μέσω ενημερωτικών 
φυλλαδίων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου 

• ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας του Πανεπιστημίου μέσω της Σύνταξης 
"Οδηγού Κανόνων Συμπεριφοράς και Στρατηγικών Διδασκαλίας" για φοιτητές ΑμεΑ 

• σχεδιασμός και υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων στοχευμένων στην ενίσχυση των φοιτητών 
ΑμεΑ. Ενδεικτική είναι η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Erasmus+ για φοιτητές ΑμεΑ σε 
συνεργασία με Παν/μια πέντε Ευρωπαϊκών χωρών με αντικείμενο κατάρτιση ομάδας φοιτητών ΑμεΑ 
σε εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο 

 Σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών: 
• ορισμός Καθηγητή-Συμβούλου φοιτητών ΑμεΑ ανά Τμήμα ο οποίος θα συμβάλλει στη δημιουργία 

κατάλληλης και επιτυχούς επικοινωνίας μεταξύ του φοιτητή και των διδασκόντων, ώστε να επιτευχθεί 
μείωση των δυσκολιών που πιθανά αντιμετωπίζει στη διάρκεια των σπουδών, την παροχή υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης και την παροχή κινήτρων ώστε να ελαχιστοποιηθούν πιθανοί κίνδυνοι 
εγκατάλειψης των σπουδών 

• ορισμός διοικητικού υπαλλήλου ανά γραμματεία Τμήματος/Σχολής υπεύθυνου για την 
ενημέρωση/υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ σε ζητήματα του Τμήματος/Σχολής: καταχώρηση φοιτητών, 
διαδικασίες και ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών, εξέτασης, πληροφόρηση/ενημέρωση των 
ΑμεΑ για προγράμματα, έκτακτες ανακοινώσεις, κανονισμούς, εκδηλώσεις κλπ.) 

• δημιουργία ιστοσελίδας προκειμένου για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των φοιτητών ΑμεΑ: 
σε εκπαιδευτικά θέματα, ενδιαφέροντα κοινωνικοπολιτισμικά και εκπαιδευτικά γεγονότα και 
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προγράμματα, σημαντικές πληροφορίες για παροχές και υπηρεσίες, ανεύρεση εργασίας, νομοθετικές 
διατάξεις, συνέχιση σπουδών  

• παροχή μορφών  συμβουλευτικής και υποστήριξης μέσω εξατομικευμένων συνεδριών, σε ψυχο-
συναισθηματικο-κοινωνικό επίπεδο (ενίσχυση εικόνας του εγώ, ενθάρρυνση συμμετοχής σε ομαδικές 
εργασίες και ανάληψης πρωτοβουλιών στο πλαίσιο σπουδών τους, συζήτηση θεμάτων που αφορούν 
στους ίδιους τους φοιτητές) 

• διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων με στόχο την εξωτερίκευση, περιγραφή, επαναπροσδιορισμό και 
καλή διαχείριση των συναισθημάτων και των βιωμάτων των συμμετεχόντων φοιτητών ΑμεΑ, 
προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σπουδές τους 
 

Η συνέχιση, βελτιστοποίηση και επέκταση σε επίπεδο συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες, και 
θεσμούς, του έργου της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη στήριξη των φοιτητών ΑμεΑ, κρίνεται 
επιβεβλημένη. 

 
 

  


