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Σκοπός του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής  (ΚΕΠ) είναι η ανάπτυξη και η 

προώθηση καινοτόμων μεθόδων, υπηρεσιών και πρακτικών για τη διευκόλυνση της 

ένταξης φοιτητών /τριών της Παιδαγωγικής Σχολής που συναντούν εμπόδια  στην 

εκπαιδευτική ζωή στο πανεπιστήμιο. 

Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής  (ΚΕΠ) τελεί υπό την εποπτεία της Κοσμητείας της 

Παιδαγωγικής Σχολής και στεγάζεται σε γραφείο της Βιβλιοθήκης του Πύργου. Κατά το τρέχον 

ακαδ. έτος το Κ.Ε.Π. λειτουργούσε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 10.00 έως τις 14.00. 

Την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής έχει η Επιτροπή 

Ενταξιακής Πολιτικής της Παιδαγωγικής Σχολής. Συντονίστρια της Επιτροπής Ενταξιακής 

Πολιτικής είναι η κ. Παναγιώτα Καραγιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Μέλη της Επιτροπής Ενταξιακής Πολιτικής είναι οι 

Κουϊμτζή Ελένη, Ε.ΔΙ.Π. - Π.Τ.Δ.Ε. , Μητακίδου Χριστοδούλα, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Μπάρμπας 

Γεώργιος, επίκουρος καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε. και Μπίμπου-Νάκου Ιωάννα, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. 

Υπεύθυνη λειτουργίας του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής είναι η Δρ Ελένη Μαρία 

Κουϊμτζή, μέλος Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού του Π.Τ.Δ.Ε.  
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Δράσεις του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

 Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των ενεργών φοιτητών και φοιτητριών με 

αναπηρίες και προβλήματα υγείας. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι ενεργοί 

φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρίες ανέρχονται στους 126 (51 άτομα στο ΤΕΠΑΕ και 

75 στο ΠΤΔΕ). Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας. 

 Στήριξη και επίλυση προβλημάτων φοιτητών/τριών με αναπηρίες και 

προβλήματα υγείας (επαφές με μέλη Δ.Ε.Π., δηλώσεις μαθημάτων, δηλώσεις 

συγγραμμάτων στον Εύδοξο, αιτήματα συγγραμμάτων, πρόσβαση σε ιστοσελίδες, 

οργάνωση σπουδών και διαβάσματος, συμβουλευτική). Κατά το 2017-2018 έγιναν 35 

συναντήσεις με φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΔΕ και 2 συναντήσεις με φοιτήτρια του 

ΤΕΠΑΕ και εξυπηρετήθηκαν 74 αιτήματα μέσω email. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση δεν 

καταγράφεται αλλά στόχος του ΚΕΠ είναι ξεκινήσει η καταγραφή από το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος. 

 Συναντήσεις με φοιτητές και φοιτήτριες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της 

Θράκης του ΠΤΔΕ για θέματα σπουδών (εργασίες, εξετάσεις, πρακτικές ασκήσεις). 

Έγιναν 9 συναντήσεις με φοιτητές και φοιτήτριες. 

 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη αριθμεί 

πάνω εκατό (100) τίτλους διδακτικών συγγραμμάτων των Τμημάτων της Σχολής. Κατά 

το 2017-2018 οι ενέργειες που αφορούν την παροχή πανεπιστημιακών  συγγραμμάτων 

στους φοιτητές και στις φοιτήτριες με προβλήματα όρασης ήταν οι εξής: 

 Ανανέωση των ψηφιοποιημένων διδακτικών συγγραμμάτων του Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι εκδοτικοί οίκοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της διάθεσης των συγγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή. 

Δυστυχώς η ψηφιακή μορφή σπάνια είναι επεξεργάσιμη (word).  

 Μετατροπή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από αρχεία pdf σε αρχεία  

word με τη χρήση του λογισμικού ABBY Fine Reader. 
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 Συνέχιση της συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και 

την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. με σκοπό τη δυνατότητα πρόσβασης στους/ις 

εντυποανάπηρους/ες χρήστες/ριες ενός μεγάλου αριθμού ψηφιοποιημένων 

συγγραμμάτων.  

 Ενέργειες σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής για την 

εγκατάσταση ηλεκτρικού αναβατόριου στις αίθουσες του υπόγειου του Λυόμενου 

κτηρίου της Σχολής. Το έργο θα ενταχθεί σε επόμενη σχετική προμήθεια του Α.Π.Θ. 

 Αναβάθμιση και συντήρηση του εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτής και 

εκτυπωτές Braille).  

 Παρακολούθηση της Ημερίδας του Παρατηρητήριου Ευαίσθητων Κοινωνικών 

Ομάδων του ΑΠΘ για την ενημέρωση των Συμβούλων Σπουδών και του διοικητικού 

προσωπικού των Γραμματειών των Τμημάτων την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στο ΚΕΔΕΑ 

από τις κ. κ. Καραγιάννη και Κουϊμτζή. 

 Συναντήσεις εργασίας: 

 Συναντήσεις εργασίας στα πλαίσια της Επιτροπής Ενταξιακής Πολιτικής όπου 

συμμετείχαν τα μέλη της επιτροπής. 

 Δράσεις για ομάδες φοιτητών και φοιτητριών: 

Φοιτητές και Φοιτήτριες Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης  

 Συνάντηση την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00 των κ. κ. Καραγιάννη, 

Μητακίδου και Κουϊμτζή, με φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Τ.Δ.Ε. που ανήκουν 

στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης. Η συνάντηση οργανώθηκε με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής Ενταξιακής Πολιτικής και του Κ.Ε.Π. ως η πρώτη 

μιας σειράς δράσεων και παρεμβάσεων με φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν 

σε ομάδες με ιδιαιτερότητες και πιθανώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη 

φοίτησή τους. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν 25 φοιτήτριες και φοιτητές της 

Μουσουλμανικής Μειονότητας.  

 Με βάση τα αιτήματα των φοιτητών και φοιτητριών οργανώθηκαν 4 μαθήματα 

(12 ώρες) Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Μαθηματικά με διδάσκουσα την Ομότιμη 

Καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. κ. Ευαγγελία Τρέσσου, και μια συνάντηση Λέσχης 
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Ανάγνωσης με συντονίστρια την κ. Μητακίδου στην οποία όμως δεν 

παρευρέθηκαν φοιτητές και φοιτήτριες. Οι δράσεις θα συνεχιστούν και την 

επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. 

Φοιτητές και Φοιτήτριες με αναπηρίες  

 Συνάντηση την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00 των κ. κ. Καραγιάννη, 

Μητακίδου και Κουϊμτζή, με φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρίες του Π.Τ.Δ.Ε. . 

Η συνάντηση οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ενταξιακής Πολιτικής 

και του Κ.Ε.Π. ως η πρώτη μιας σειράς δράσεων και παρεμβάσεων με φοιτήτριες 

και φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες με ιδιαιτερότητες και πιθανώς 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη φοίτησή τους. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν 

8 φοιτήτριες και φοιτητές.   

 

 


