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   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ            

            ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ                  

                             ΑΝΑΓΝΩΣΗΡΙΟ ΑΜΔΑ    

        

 

 ΕΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΜΕΑ  

 

Η ζπκπιήξσζε ηνπ Δληύπνπ έρεη σο ζθνπό ηελ θαηαγξαθή αλαγθώλ ησλ θνηηεηώλ κε αλαπεξίεο ηνπ 

Διιεληθνύ Μεζνγεηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

 Η ζπκπιήξσζε ηνπ Δληύπνπ ΔΕΝ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ ίδην ή  από ην ζπλνδό 

ηνπ.  

 Μπνξείηε λα  ην θαηαζέηεηε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηόο ζαο, ζηελ Βηβιηνζήθε ή λα ην ζηείιεηε ζην e-mail 

amea@hmu.gr 

 

1. ηοητεία Φοηηεηή / Φοηηήηρηα 

Όλνκα:   ……………………………………………………………………………………… 

Δπώλπκν: …………………………………………………………………………………….. 

 Παηξώλπκν: ………………………………………………………………………………….  

Ηκ/λία Γέλλεζεο:…………………………………………………………………………….. 

 Σειέθσλν (νηθίαο):………………………………………………………………………….. 

 Σειέθσλν (θηλεηό):…………………………………………………………………………. 

 e-mail:……………………………………………………………………………………….. 

Γηεύζπλζε, Πόιε, ΣΚ. :……………………………………………………………………… 

Σκήκα: ………………………………………………………………………………………. 

Έηνο εηζαγσγήο : ……………………………………………………………………………. 

Αξηζκόο Μεηξώνπ:…………………………………………………………………………….. 
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2. Είδος αλαπερίας  

Μεξηθή/Οιηθή Απώιεηα Όξαζεο   

Κηλεηηθέο Γπζθνιίεο  

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

 

3.  Δσζθοιίες ποσ ζσλαληάηε ζηε ζσκκεηοτή ζας ζηα καζήκαηα   θαη  

ηη είδοσς βοήζεηας ζα ζέιαηε.  

εκεηώζεηο Μαζήκαηνο  

Αλαδήηεζε Βηβιηνγξαθίαο  

πγγξαθή Δξγαζηώλ  

Υξήζε Τπνινγηζηή  

Μεηαθίλεζε ζηνπο Υώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Δπηθνηλσλία κε Τπεξεζίεο (π.ρ. γξακκαηεία, βηβιηνζήθε)  

Μεηαηξνπή Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ από κηα Μνξθή ζε Άιιε (π.ρ. Braille)  

Δμεηάζεηο (π.ρ. ρξήζε ππνινγηζηή, ρξήζε γξαθήο Braille, πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε, πεξηζζόηεξνο 

ρξόλνο)  

  

 

4.  ε ποηοσς τώροσς ή σπερεζίες ηοσ Παλεπηζηεκίοσ ζεωρείηε ηε 

πρόζβαζή ζας δύζθοιε ή αδύλαηε;  
  

 

Ακθηζέαηξα  

Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο/Δξγαζηήξηα  

Γξαθεία Γηδαζθόλησλ  

Βηβιηνζήθε  

Γξακκαηεία  

Κπιηθείν /Δζηηαηόξην 

Σνπαιέηεο  

Άιιν (γξάςηε ) 
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5. Αλαθέρεηαη ηη βοήζεκα τρεζηκοποηείηε  γηα εσθοιόηερε πρόζβαζε 

ζηο δηαδίθησο, ζηοσς τώροσς ηοσ  παλεπηζηεκίοσ, θιπ. 

πλζέηεο Οκηιίαο  

Οζόλε Braille  

Μεγεζπληηθό Φαθό  

Αλαπεξηθό Ακαμίδην  

Αθνπζηηθά  

Κνριηαθά Δκθπηεύκαηα  

Άιιν (γξάςηε):  

 

 

 

  

 

6. ε ποηο βαζκό ζας ταραθηερίδοσλ οη αθόιοσζες ζσκπερηθορές;  
  

Γηαβάδσ ηελ έληππε γξαθή.  

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ  

  

Καηαλνώ ηνπο άιινπο (θαζεγεηέο, θνηηεηέο) όηαλ εθθξάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά (π.ρ. καζήκαηα, πίλαθαο, 

projector ).  

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ  

  

Καηαλνώ όηαλ δηαβάδσ (π.ρ. ζπγγξάκκαηα, εμεηάζεηο).  

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ  

  

Δθθξάδσ πξνθνξηθά κε θαηαλνεηό ηξόπν ηηο ηδέεο κνπ ή απηό πνπ έρσ δηαβάζεη (π.ρ. κάζεκα, νκαδηθέο 

εξγαζίεο, εμεηάζεηο).  

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ  

  

Γξάθσ ζσζηά θαη θαηαλνεηά (π.ρ. εξγαζίεο, εμεηάζεηο).  

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ  

  

Υξεζηκνπνηώ ππνινγηζηή (π.ρ. ζπγγξαθή εξγαζηώλ, ζεκεηώζεηο ζην κάζεκα, e-mail).  

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ  

  

πλαληώ ηνπο θαζεγεηέο κνπ θαη ζπλεξγάδνκαη καδί ηνπο ώζηε λα αληαπνθξίλνκαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

καζεκάησλ ή εξγαζηώλ .  

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ  
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πλεξγάδνκαη κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ ώζηε λα αληαπνθξίλνκαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ (π.ρ. 

εξγαζίεο, εμεηάζεηο).  

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ  

  

Έρσ παξέεο θαη ζπκκεηέρσ ζε θνηλσληθέο εθδειώζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ.  

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ  

  

 

 

Δάλ  έρεηε άιιεο  παξαηεξήζεηο – πξνηάζεηο , παξαθαιώ  πεξηγξάςηε ηηο. 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία    

Ολνκαηεπώλπκν πληάθηε                                                        Τπνγξαθή  


