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Project web site:  http://pacesproject.eu/en/home 

Project Aim 

The overall aim of the PACES project is to progress and set up a programme of initiatives in 

universities in Egypt and Morocco to support the modernisation of higher education by 

developing Accessibility Centres (static, mobile and virtual) that will enable students with 

disabilities (SwD) to access assistive technology and support services such as counselling and 

peer support. Through these centres SwD and the Employer/HEI network SwD will be able to 

gain employability and transition skills in order to move forward into employment. 

The specific objectives are carefully constructed to build upon the outputs of the Tempus 

SWING project and to incorporate lessons learned and good practice knowledge transferred from 

several Erasmus+ projects (MUSE, SINCHE and Trans2Work). They are also designed to add 

innovation in the form of virtual and pop-up/mobile Accessibility Centres to increase the reach 

and impact to more areas in North Africa. PACES will improve the study and employability 

chances of SwD by accomplishing the objectives though concrete tangible outputs. 
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EL: Προώθηση των Κέντρων Προσβασιμότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 

μαθητές με αναπηρίες στη Βόρεια Αφρική 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή κίνητρα στα πανεπιστήμια της 

Αιγύπτου και του Μαρόκου για την υποστήριξη της μοντερνοποίησης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης με την ανάπτυξη Κέντρων Προσβασιμότητας. Μέσα από αυτά τα κέντρα θα δοθεί 

η ευκαιρία στους φοιτητές με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στην υποστηρικτική τεχνολογία και 

στις υπηρεσίες υποστήριξης όπως η συμβουλευτική και η υποστήριξη από συνομηλίκους. 

Περαιτέρω μέσα από αυτά τα κέντρα θα δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης με την αγορά εργασίας 

και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μετάβασης. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι δομημένοι 

πάνω στην προηγούμενη εμπειρία του TEMPUS SWING έργου και ενσωματώνει καλές 

πρακτικές και γνώσεις από άλλα ERASMUS+ έργα (MUSE, SINCHE, Trans2Work). Επίσης το 

έργο PACES έχει σχεδιαστεί ώστε να προάγει την καινοτομία όσον αφορά τα εικονικά και pop-

up/ mobile Κέντρα Προσβασιμότητας ώστε να ενισχυθεί η επίπτωση σε περισσότερες περιοχές 

της Βόρειας Αφρικής. 

 


