...εργαλεία πληροφορικής και μη...

Για οποιαδήποτε πληροφορία
απευθυνθείτε στους:

…σήμερα υπάρχουν πολλά εργαλεία πληροφορικής
και μη, για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα και
να μελετήσετε, επιλέγουμε εκείνο που μπορεί να
σας χρειαστεί, ηλεκτρονικός υπολογιστής, σκάνερ,
ειδικά λογισμικά, συσκευές Braille, αλφαβητικές
συσκευές επικοινωνίας, Dragon τελευταίας γενιάς,
Poet-compact, λάμπες που μεγεθύνουν, αναγνώστες
ήχου, φωτογραφικά συστήματα με κινητό με σύνθεση
φωνής,
ρυθμιζόμενα
τραπεζάκια,
κατάλληλα
καθίσματα, αναλόγια, σας παρέχεται σε χρησιδάνειο
εκείνο που σας διευκολύνει στη μελέτη, για όλο τον
χρόνο που σας χρειάζεται…

Καθηγήτρια Emilia Caronna
Εκπρόσωπος του Πρύτανη για τις
Πρωτοβουλίες για φοιτητές με ειδικές
ανάγκες και κατηγορίες αδυνάτων
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it
Καθηγητής Emilio Acerbi
Εκπρόσωπος του Πρύτανη για
τον Προσανατολισμό στους κύκλους
σπουδών
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

…έχουν αλλάξει το όνομα, πριν ήταν “συγχώνευση”, ήτοι
όλα όσα μπορούμε να κάνουμε για να συναντηθούμε
σε αμοιβαιότητα: οργανώνουμε κύκλους σπουδών
πολλών τύπων, LIS, Αυτοπεποίθησης για την
αύξηση ή εδραίωση της αυτοεκτίμησης σας,
Ψυχοδράματος, Αυτοπεποίθησης για τους γονείς
σας. Οργανώνουμε ευκαιρίες διαλόγου, στοχευμένων
συναντήσεων, μαγικών στιγμών με μύθους, ταινίες,
πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα ακόμη... Η
περηφάνια μας; SPORT-ELL-TUTTI, ένα σύστημα
που έχουμε δημιουργήσει με άλλους Φορείς για να
σας προσανατολίσουμε να διαλέξετε ένα άθλημα
κατάλληλο για σας, για να “μεγαλώσετε” και
ψυχαγωγηθείτε μαζί με τόσα άλλα αγόρια/κορίτσια
ανάπηρα και μη και έπειτα σε μας μπορείτε να βρείτε
και να συναντήσετε μια όμορφη ομάδα φοιτητών,
πτυχιούχων, ανάπηρων και μη, συγκεντρωμένων
στην Associazione Vita Indipendente που γεννήθηκε
με το δικό μας Πανεπιστήμιο και κάνει σχέδια
πολιτιστικής και κοινωνικής ένταξης…

Ο Κήπος με τις Πεταλούδες – για μας του Luigi Ghillani

…ένταξη…

Δόκτωρ Daniela Barantani
Προϊσταμένη Τομέα Εισφορών και
δικαιώματος στις σπουδές
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it
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...όλα όσα πρέπει να
γνωρίζουν οι φοιτήτριες
και οι φοιτητές
με ειδικές ανάγκες
για να πάρουν το πτυχίο
τους στο Πανεπιστήμιο
μας...
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...δικαίωμα στις σπουδές...

…υποδοχή και προσανατολισμός...

...εξωτερική διακίνηση...

Νόμος 104/92

...δικαίωμα στην εκπαίδευση...
Συνθήκη ΟΗΕ, 2006
…προβλέπονται από τον Νόμο και από την Συνθήκη
για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες
και τώρα πια αποτελούν μέρος της κοινωνικής και
κοινοτικής ιστορίας. Το Πανεπιστήμιό μας εδώ και
12 χρόνια καθιστά πραγματικές και ουσιαστικές τις
εγγυήσεις και τις δυνατότητες για την απόκτηση
ακαδημαϊκών τίτλων, κυρίως για το πτυχίο…

...εισαγωγή και εγγραφή...
…για την εισαγωγή σε ένα Κύκλο Πανεπιστημιακών
Σπουδών είναι απαραίτητο ένα δίπλωμα Ανώτερου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, το λεγόμενο απολυτήριο
λυκείου που αποκτάται μετά από 5 έτη σπουδών.
Πιστοποιητικά ή ικανότητα φοίτησης δεν ισχύουν για
την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο…

...φορολογική απαλλαγή...
…με μια πιστοποίηση αναπηρίας ίσης ή ανώτερης από
το 66% δεν πληρώνετε τα δίδακτρα, πληρώνετε μόνο
τους περιφερειακούς και κυβερνητικούς φόρους. Εάν
η πιστοποίηση αφορά μια αναπηρία κατώτερη από το
66% βλέπουμε μαζί ποιες δυνατότητες υπάρχουν και
αν ανήκετε σε μια κατηγορία αδυνάτων, προσωρινή
ή μόνιμη, έχουμε μία ειδική Επιτροπή στην οποία
μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση ολικής ή μερικής
απαλλαγής από τα δίδακτρα…

…πριν αποφασίσετε σε ποιο Κύκλο Πανεπιστημιακών
Σπουδών θα εγγραφείτε, μπορείτε να συναντήσετε
την Εκπρόσωπο για τις Πρωτοβουλίες για φοιτητές
με ειδικές ανάγκες και κατηγορίες αδυνάτων και
τον Εκπρόσωπο για τον προσανατολισμό στους
κύκλους σπουδών. Εκτιμούμε μαζί τη πιο εύκολη
και πιο κατάλληλη πανεπιστημιακή διαδρομή,
προγραμματίζοντας επίσης μια μελλοντική εργασία
και επιπλέον δίνουμε τις πληροφορίες που αφορούν
τα βοηθήματα, τα τεχνικά και διδακτικά εργαλεία και τις
επεμβάσεις που είναι κατάλληλες με τις ανάγκες σας
και με τη δυνατότητα ενός ατομικού προγράμματος
σπουδών, για την επίτευξη των στόχων σας…

...εκπαιδευτές...
…κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή διορίζει ένα
Διδάσκοντα ως Εκπαιδευτή αναφοράς, διαθέσιμο να
σας υποστηρίξει στη περίοδο σπουδών και να σας
βοηθήσει να λύσετε τα δύσκολα προβλήματα που
μπορούν να παρουσιαστούν. Αυτοί οι Εκπαιδευτές
συνεργάζονται με την Εκπρόσωπο του Πρύτανη
με την οποία βρίσκονται σε συνεχή επαφή για να
βρίσκουν τέλειες λύσεις…

...συνομήλικοι διδάσκοντες...
…είναι φοιτητές που συμμετέχουν σε μία Προκήρυξη
που εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο, οι οποίοι
δηλώνουν την διάθεσή τους να σας υποστηρίξουν,
πραγματοποιούν ένα Κύκλο κατάρτισης με την
υπηρεσία Le Eli-Che, διορίζονται με πρυτανικό
Διάταγμα “Συνομήλικοι διδάσκοντες”, αναπτύσσουν
μία αμειβόμενη συνεργασία για 150 ώρες και σας
φροντίζουν στην περίοδο των σπουδών. Εσείς
πρέπει μόνο να υποβάλλετε, σε εμάς, την αίτηση να
έχετε ένα διδάσκοντα…

…έχουμε ένα εξοπλισμένο πουλμανάκι ακόμα και για
παιδιά σε αναπηρικό καροτσάκι για τις μετακινήσεις
στις πανεπιστημιακές έδρες, μία εβδομαδιαία
οργάνωση κράτησης θέσης για να συμφωνούνται
οι κατάλληλες ώρες για τη διακίνησή σας, έχουμε
ηλεκτρικά σκούτερ μονοθέσια με δύο θέσεις για το
άτομο με αναπηρία και τον συνοδό/συνομήλικο
διδάσκοντα του, ένα μικρό ερπυστριοφόρο όχημα,
ανελκυστήρα για σκάλες, πλατφόρμες, ακόμα και ένα
πτυσσόμενο καροτσάκι…

...εσωτερική
διακίνηση
αρχιτεκτονικοί φραγμοί...

και

…μέσα στις Πανεπιστημιακές Σχολές πρέπει να
κινείστε εύκολα: επομένως είναι υποχρεωτική η
κατεδάφιση των φραγμών. Ακόμα κι αν στα νέα
κτίρια ή κατασκευές υπηρεσίας ΔΕΝ πρέπει να
κατασκευάζονται φραγμοί, κάθε Ακαδημαϊκό Έτος
γίνεται ένα αρθρωτό πρόγραμμα για τη κατεδάφιση
εκείνων που, έστω κι αν σε μειωμένο αριθμό,
υπάρχουν ακόμη στα ιστορικά κτίρια. Από τη πλευρά
του Πανεπιστημίου υπάρχει μία διαρκής προσοχή
και αν της έχει ξεφύγει κάτι, αναφέρετέ το αμέσως
στην Εκπρόσωπο που δραστηριοποιείται με το
τεχνικό Γραφείο για να βρει λύσεις στο πρόβλημα και
μία “λογική διευθέτηση” όπως προβλέπεται από τη
Συνθήκη ΟΗΕ…

...στέγαση...
...κατοικίες, σίτιση και υποτροφίες είναι υπηρεσίες
της Azienda Regionale της Emilia Romagna για
το Δικαίωμα στις Ανώτατες Σπουδές, σήμερα
ονομάζεται ER.GO, με μία εδαφική έδρα στη Parma,
Tηλ. 0521.2139, utentipr@er-go.it, που προσφέρει
μέσω διαγωνισμού ακόμα και στεγαστικούς,
οικονομικούς πόρους και προσανατολισμό στην
εργασία…

