
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φοιτητές ΑμεΑ 
 

Από την αρχή μαζί σας! 

 

Η ΔΑΣΤΑ για τους φοιτητές ΑμεΑ 
 

Στόχος της Δράσης είναι η 
υποστήριξη των φοιτητών μέσα σε 
ένα πλαίσιο παρέμβασης και 
αντιμετώπισης των πιθανών 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
αφενός, στην παρακολούθηση των 
διδασκόμενων μαθημάτων, τη 
συγγραφή εργασιών, τη γραπτή 
εξέταση, την ανάγνωση, την 
κατανόηση και επεξεργασία 
συγγραμμάτων και πολλαπλής 
βιβλιογραφίας, τη συμμετοχή σε 
ομαδικές εργασίες, και αφετέρου, 
στην ένταξη και προσαρμογή τους σε 
νέα περιβάλλοντα και διαδικασίες, 
την εξοικείωση λειτουργίας και 
απόδοσης σε νέες υλικοτεχνικές 
υποδομές και μηχανισμούς ιδιαίτερα 
σημαντικούς τόσο για την 
ολοκλήρωση της επιστημονικής τους 
κατάρτισης όσο και τη διαμόρφωση 
της επαγγελματικής τους 
ταυτότητας. 
 

Αναλυτικότερα: 
Το έργο της ΔΑΣΤΑ προβλέπει την υλοποίηση σειράς ενεργειών με 
σκοπό την υποστήριξη των φοιτητών ΑμεΑ στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων.  
Προβλέπεται: 
 Δημιουργία και ετήσιος εμπλουτισμός Μητρώου φοιτητών 

ΑμεΑ που φοιτούν στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής 

κοινότητας και των συνεργατών της ΔΑΣΤΑ μέσα από σειρά 
εκδηλώσεων και ημερίδων πληροφόρησης για τη δράση 
στήριξης φοιτητών ΑμεΑ 

 Πραγματοποίηση εξατομικευμένων συναντήσεων σε 
συμβουλευτικό και υποστηρικτικό επίπεδο 

 Πραγματοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων και βιωματικών 
εργαστηρίων σε θέματα 
• ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής 
• υπόδειξης τεχνικών μελέτης διδακτικών σημειώσεων, 

βιβλιογραφίας και συγγραφής εργασιών, και 
• αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

 Δυνατότητα έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης μέσω της 
ιστοσελίδας για φοιτητές ΑμεΑ (http://dasta.uoi.gr) σε θέματα 
όπως: 
• κοινωνικο-πολιτισμικά και εκπαιδευτικά γεγονότα και 

προγράμματα 
• πηγές οικονομικής υποστήριξης 
• επαγγελματική σταδιοδρομία 
• νομοθετικές διατάξεις 
• μεταπτυχιακές σπουδές και προγράμματα δια βίου μάθησης 
  

Πού θα μας βρείτε: 
 

Η υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
φοιτητών ΑμεΑ της ΔΑΣΤΑ βρίσκεται στο 
ισόγειο του Μεταβατικού κτιρίου στην 
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. 

Στοιχεία επικοινωνίας 
 

Τηλ.: 2651009054 
E-mail: symboldasta@cc.uoi.gr 
Url: http://dasta.uoi.gr 

Μια νέα δράση … 
Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
παρέχει μορφές υποστήριξης στους φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις 
εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, τη διαδικασία πραγματοποίησης της πρακτικής τους 
άσκησης, την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και την επιτυχημένη ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας. 
 


