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SENDI – Special Educational Needs and
Disability Inclusion – м. април 2014 г.
Проект SENDI е подкрепен и съфинансиран от Програмата за учене през целия живот,
подпрограма Леонардо да Винчи. www.sendiproject.eu

1.

Представяне на SENDI:
 Причините този проект да се случи

Този проект е насочен към учещи със специални образователни потребности
(СОП) и учещи с увреждания, които не са в състояние да се възползват от
стандартните квалификации, предлагани от системите за обучение и образование.
 Основните ни цели
Проектът е насочен към признаване на резултати от обучението, постигнати от
хора в неравностойно положение и по-специално хора с увреждания. Подсилването
на структурното сътрудничество между доставчиците на ПОО и секторните
организации от една страна и асоциациите и сдруженията на доставчиците на
услуги за конкретните целеви групи в ЕС от друга, е наш основен фокус.
Възнамеряваме да създадем практически стандарт за ПОО на хора със СОП, както
и да осигурим на целевите групи подобрени възможности за устойчиво социалноикономическо включване в живота на техните общности и общества в Европа.
Предлаганите чрез този проект квалификации са основани на P-scale критериите,
първоначално разработени от Агенцията за развитие на квалификации и учебни
програми на Великобритания. Те са основани на компетенции и осигуряват на
учещите със СОП път към първите нива от стандартните квалификационни рамки,
включително професионалните. Нашата цел е да установим международен
стандарт за признаване на постиженията на хора със СОП, включително стратегия
за поддържане и осигуряване на качеството и система, в която резултатите от
ученето са ясно свързани с Европейската квалификационна рамка (ЕКР/EQF) и
Европейската рамка за осигуряване на качеството в ПОО (EQAVET)
Ключови цели:
 Акцент върху прозрачността на компетенциите чрез формулирането на лесни за
разбиране и сравняване квалификационни нива;
 Подкрепа на натрупването и трансфера на кредити в професионалното обучение;
 Проучване на възможностите за свързване на сертифициране на СОП
квалификации с Европейската квалификационна рамка;
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 Подкрепа на личностното развитие чрез повишаване на броя на
сертифициранията, намаляване на бариерите за достъп до основните нива на
сертифициране по ЕКР за групи в риск;
 Постигане на по-конкурентна и динамичка икономика, базирана на знание, чрез
повишаване на включването;
 Насърчаване на предлагането на услуги от бизнеса, свързани с продължаващото
развитие на сертифицирането на учещи със СОП.
 Съставът на партньорския консорциум
Консорциумът от партньорски организации по този проект е съставен от
организации с опит в управлението и работата по европейски проекти и с особен
интерес към проблематиката, свързана със СОП, образование и обучение,
заетост и социално включване на хора с увреждания. Партньорите са от
Испания, Чешката Република, България, Нидерландия и Великобритания.

AGIFODENT (ES) e координатор на проекта. AGIFODENT
предлага информация и обучение в областта на новите технологии
за цялата местна общност, включително за предприемачите.
Организацията е сътрудничила в европейски проекти,
подпомагайки разпространяването на информация, създаване на уебсайтове,
улесняване на контактите между училища и техните партньори , създаване на
подкрепяща документация, преводи. Организацията има интереси към
инициативи, промотиращи използването на софтуер с отворен код и споделени
електронни ресурси.

Euroface Consulting (CZ) е консултантски и учебен
център, работещ за укрепване на връзките между
образованието, обучението и бизнеса. Дейността е локална,
национална и международна. Ключовите предимства на
организацията са уменията за работа с хора и използването
на ИКТ в подкрепа на включването и равенството, като това са предимно
приложения с отворен код и свободно разпространявани ресурси. Euroface има
значителен опит в управлението на европейски проекти, широка мрежа от
контакти, добро взаимодействие с публични, частни, правителствени
организации и организации с нестопанска цел.

Колеж „Адам Смит“, Национален учебен център (BG)
предлага обучение и квалификации в сферата на
предприемачеството, мениджмънта и технологиите.
Курсовете и програмите на ‚Адам Смит“ са практически
ориентирани и с непрекъснато актуализиращо се учебно
съдържание, а учебният процес следва както класически,
така и иновативни и нетрадиционни методи и похвати, включително специално
създадена учебна среда. Организацията има сериозен опит в създаването на
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програми и квалификации, свързани със съответните рамкови програми и
инструменти: EQF-ECVET-EQARF-Europass.

Sichting Kenniscentrum Pro Work (NL) е център за добри
практики в Холандия. Организацията е създадена, за да събере
на едно място опита и работа с партньори по национални и
европейски програми и проекти. Pro Work предлага широка
гама от професионални ресурси, насочени към структурна
иновация по начин, отразяващ нуждите и търсенето. Целта на
организацията е да подпомага кариерното развитие на работещи хора, които
имат нужда от професионално образование, обучение, коучинг и насочване,
особено в малките и средните предприятия, както и да подкрепя уязвимите групи
чрез улесняването на достъпа до пазара на труда.

ASDAN (UK) е водеща организация, занимаваща се с
разработването на учебни програми. ASDAN е и
акредитирана
от
регулаторните
органи
на
Великобритания
сертифицираща
организация,
предлагаща програми и квалификации, специфично насочени към развиване на
умения за учене, заетост и справяне с предизвикателствата на живота в около 6
хиляди центъра в цяла Великобритания. Мисията на организацията е да работи
за напредъка на образованието чрез предлагане на възможности за всички учещи
да развиват своите лични и социални потенциал и постижения, изполвайки
квалификациите и ресурсите, предлагани от ASDAN, както и облекчаване на
бедността в случаите, в които бедността се явява пречка пред тези възможности.

 Основни резултати
Проектът ще подкрепи установяването на P-scales сертифицирането като
транснационална възможност, също както стандартните ЕКР/EQF квалификации,
за да може постепенно – като дългосрочна цел – да се постигне акредитация на
национално ниво за нова квалификационна рамка. Крайната цел е напълно
призната сертификационна рамка, осигуряваща път към базовите нива на ЕКР и
основана на модела P-scales. Проектът стартира този процес чрез пренос на
иновативна сертификационна система, разработена и функционираща със
Великобритания.

 Очакван ефект
Краткосрочен ефект: европейски стандарт за признаване на постижения на
учещи със СОП и очертаване на път за достъп до ЕКР в ЕС.
Дългосрочен ефект: разширяване на географската територия за пилотно
прилагане на модела във всички европейски страни. В дългосрочен план целим
намаляване на цената на сертифицирането и подобряване на сигурността на
издаваните сертификати, спрямо използваните към момента. Възможно
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разширяване извън ЕС – в страните, присъединяващи се към ЕКР – в съответствие
с намеренията от Лисабонската стратегия.

2.

Работни срещи по проекта

Партньорите поддържат непрекъснат контакт в работен план и периодично
организират координационни срещи. Стартът на проекта беше даден през м.
ноември 2013 г. в Гранада, Испания. Последната за момента работна среща се
проведе в Бург-Хамстеде, Холандия, през м. април 2014 г.
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