نظرة عامة
هناك اليوم حاجة ملحة لتطوير استراتيجيات مستدامة لضمان
المساواة في وصول الطالب ذي اإلحتياجات الخاصة إلى بيئات
التعلم .وتؤثر صعوبات التعلم على حوالي  5إلى  ٪7من
السكان في جميع أنحاء العالم .ف ٪48من الذين يعانون من
صعوبات التعلم ال يتمكنون من إكمال تعليمهم الجامعي
ويصبحون نتيجة لذلك عاطلين ،إذ غالبا ما يتم استبعادهم من
العمل .إن حوالي  58مليون مواطن في االتحاد األوروبي في
سن العمل لديهم إعاقة و  88مليون طفل لديهم احتياجات
تعليمية خاصة.
أما في المنطقة العربية فإن ذوي االحتياجات الخاصة يعانون
أيضا من التمييز والتهميش .بشكل عام تعتبر خدمات المساعدة
لذوي االحتياجات الخاصة في ميدان التعليم غير ممنهجة وتعاني
من سوء التمويل ،كما أن هناك نقصا في التدريب والتوجيه الذي
يمكن أن يجعل مثل هذه الخدمات أكثر فعالية.
يشكل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  2,3%من سكان
المغرب ،وفقا لمسح أجرته الحكومة عبر أحصاء عام .4002
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن  %24فقط من األطفال المعاقين الذين
تتراوح أعمارهم بين  2و  51يذهبون إلى المدرسة في حين فقط
 1%يلجون التعليم العالي.

أهداف مشروع سوينغ
ويهدف مشروع SWINGالمقترح إلى تغطية هذه الحاجة من
خالل تقديم أفضل الممارسات والتكنولوجيات المتعلقة بإمكانية
الوصول بشكل أفضل إلى التعليم في مصر والمغرب.
وفي هذا اإلطار ،هناك مجموعة كبيرة من التقنيات المساعدة
تمكن األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة من تشغيل أجهزة
الحاسوب واالتصاالت.
فلوحات المفاتيح البديلة ،وبرمجيات نقل النص إلى كالم ،وتكبير
الشاشة ،وبرمجيات التنبؤ بالكلمات وتصحيح النحو واإلمالء،
وغيرها من التقنيات المساعدة لها دور كبير في تمكين الطالب
ذي االحتياجات الخاصة من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات،
وهذا من شأنه تعزيز الفرص األكاديمية والمهنية لديه.

اللجنة المنظمة

تنظم جامعة عبد المالك السعدي ندوة دولية حول

د .حذيفة أمزيان ،رئيس الجامعة
د .أحمد المساوي ،نائب الرئيس
د .بدر الدين سهيل ،أستاذ التعليم العالي
د .محمد بن حدو ،أستاذ التعليم العالي
د .محمد الخليل الناصري ،أستاذ التعليم العالي
د .علي يونس ،مهندس
ذ .نعيمة كودرار ،إختصاصي المعلوماتيات
ذ.إيمان الريسوني ،العالقات األنكلوفونية
ذ.عبدالسالم األندلوسي ،المسؤول اإلعالمي
د .محمد العربي كركب ،مكلف بمهمة
بشراكة مع فريق مشروع سوينغ
وبتمويل من تامبوس

تكنولوجيا مساعدة
لتعليم جامعي والج ومندمج
بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي
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http://www.uae.ma/swingproject
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