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Κομοτηνή 22-1-2019
Προς τις Φοιτήτριες και τους Φοιτητές του Δ.Π.Θ.
Αγαπητές Φοιτήτριες και αγαπητοί Φοιτητές
Στο Δ.Π.Θ. έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η «Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας
(ΔοΣυΠ)», η οποία διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα, το Τμήμα Συμβουλευτικής και
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης καθώς και το Τμήμα Προσβασιμότητας.
Στόχος της ΔοΣυΠ είναι η ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η αύξηση του
ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες
όπως και των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, μέσω της ενίσχυσης σχετικών
υποστηρικτικών δομών.

To Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης έχει ως στόχο να
υποστηρίξει την προσωπική ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής ζωής των φοιτητών
μέσα και έξω από τους χώρους εκπαίδευσης, να υποστηρίξει φοιτητές οι οποίοι
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στη μελέτη και κατανόηση, δυσκολίες στη
λήψη αποφάσεων, αδυναμία συγκέντρωσης, άγχος εξετάσεων, δυσκολίες προσαρμογής στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον, δυσκολίες στην οργάνωση και διαχείριση χρόνου και αρνητική
στάση προς το αντικείμενο σπουδών. Επίσης, το Τμήμα αυτό έχει ως στόχο να υποστηρίξει
φοιτητές με δυσκολίες στις φιλικές και οικογενειακές σχέσεις, απομόνωση, χαμηλή
αυτοεκτίμηση, δυσκολίες αποδοχής και ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και
φοιτητές που αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα όπως ψυχοσωματικές διαταραχές,
εξαρτήσεις, συναισθηματικά προβλήματα.
Οι Φοιτήτριες και οι Φοιτητές που νομίζουν ότι μπορούν να ωφεληθούν από τις δράσεις του
Τμήματος Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, ενθαρρύνονται να
επικοινωνήσουν για πληροφορίες τηλεφωνικά ή με email με την κυρία Αικατερίνη Λεμοντζέλη
Τηλ.: 25310-39050, email dosyp@duth.gr
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To Τμήμα Προσβασιμότητας έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, φοιτητών με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, μέσα από την προσαρμογή του
περιβάλλοντος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και
την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στους χώρους και στη γνώση. Οι
υποστηρικτικές δράσεις του Τμήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνσή της
πρόσβασης φοιτητών με κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης στους χώρους της
γνώσης, όπως οι βιβλιοθήκες και οι αίθουσες διδασκαλίας. Οι υποστηρικτικές δράσεις
περιλαμβάνουν, επίσης, τη μετατροπή των κειμένων των συγγραμμάτων σε ομιλία ή σε γραφή
Braille, για φοιτητές με προβλήματα όρασης και ανάγνωσης έντυπων κειμένων, καθώς και τη
βιντεοσκόπηση διαλέξεων, τον υποτιτλισμό τους και την εκφορά τους σε νοηματική γλώσσα
σε ένθετα βίντεο, για τους φοιτητές με προβλήματα ακοής.
Οι Φοιτήτριες και οι Φοιτητές που νομίζουν ότι μπορούν να ωφεληθούν από τις δράσεις του
Τμήματος Προσβασιμότητας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν για πληροφορίες
τηλεφωνικά ή με email με την κυρία. Ελπινίκη Κουρή Τηλ.: 25310-39050, email
dosyp@duth.gr
Η ΔΟΣΥΠ θα εξασφαλίσει την εχεμύθεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των
Φοιτητριών και Φοιτητών που θα ζητήσουν την υποστήριξή της.
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