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Προς τους διδάσκοντες των Τμημάτων
του Δ.Π.Θ.

Κομοτηνή 23-4-2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, στο Δ.Π.Θ. λειτουργεί η «Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας
(ΔοΣυΠ)», η οποία διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα, το Τμήμα Συμβουλευτικής και
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης καθώς και το Τμήμα Προσβασιμότητας.
Ειδικότερα, τo 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.
Αυτή τη χρονική περίοδο, τα μαθήματα στο Δ.Π.Θ. γίνονται με σύγχρονη ή και ασύγχρονη εξ
αποστάσεως διδασκαλία. Το Τμήμα Προσβασιμότητας της ΔοΣυΠ, επιδιώκει να ενημερώσει
τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με προβλήματα όρασης, ακοής, καθώς και με κάθε άλλο
πρόβλημα που εμποδίζει την πρόσβαση σε αυτούς τους τρόπους διδασκαλίας, ότι έχει τη
δυνατότητα να τους υποστηρίξει ατομικά, για να αξιοποιήσουν, κατά τον πιο αποδοτικό για
τους ίδιους τρόπο, τα μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Για την πληροφόρηση των φοιτητριών και φοιτητών αυτών, σας παρακαλούμε θερμά,
εφόσον συμφωνείτε, να κοινοποιήσετε το παρακάτω κείμενο προς τις φοιτήτριες και τους
φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματά σας. Το κείμενο αυτό σας παρακαλούμε να
κοινοποιηθεί με ανακοίνωση μέσω του e-class του κάθε μαθήματος, καθώς και να αναγνωστεί
κατά την διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το προς ανάρτηση /ανακοίνωση κείμενο, επισυνάπτεται και σε ξεχωριστό αρχείο PDF και
είναι γραμμένο με γραμματοσειρά προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα όρασης.
«Το Τμήμα Προσβασιμότητας της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ)
ενθαρρύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, ακοής ή
άλλες δυσκολίες που εμποδίζουν την πρόσβασή τους στη σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ

αποστάσεως εκπαίδευση, να επικοινωνήσουν με τη ΔΟΣΥΠ προκειμένου να αναζητήσουν
υποστήριξη.
Το 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.
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