SENDI е проект за трансфер на иновации, изпълняван в партньорство от няколко
международни организации в пет европейски страни.
Ние разработихме методика за оценяване на основни (базови) комpетеnции в рамките
на системата P-scales на Qualifications Curriculum Development Agency (QCDA) във
Великобритания. Тази методика предлага начин за управление на напредъка на
обучаващи се със специални образователни потребности (СОП), които не са в
състояние да покрият изискванията на традиционните сертификати.
P-scales са създадени на базата на действително необходими компетенции и като
такива осигуряват нужната за сертифициране структура. Нашият английски
паръньор TLM разполага със специално разработена система и платформа за
нискоразходно сертифициране по P-scales, така че хората със СОП да получат достъп
до сертификати с официално признание за техните постижения - също както и
учещите в общодостъпната система на образование и обучение.
Целите на проекта SENDI са:
•
•
•

Да трансферира иновативни методи и технологии за нискоразходно
сертифициране, позволяващо получаването на сертификати, вписани в
Европейската квалификационнна рамка (ЕКР);
Да подкрепи използването на ЕКР чрез програма за онлайн обучение на хора
със специални потребности;
Да намали бариерите за достъп до информация на учещи със специални
образователни потребности.

Основните членове на партньорството ни са от пет европейски страми - България,
Чешката република, Холандия, Великобритания и Испания. Ние представляваме
широк спектър от организации и много добро географско покритие в Европа. Всички
ние имаме особени интереси и експертиза в областтана подкрепата за учещи със
специални образователни потребности и учещи с увреждания.
Въпреки, че е малко вероятно проектът да успее за своя кратък живот да
поличимнационална акредитация в някоя от участващите държави, ние сме си
поставили дългосрочната цел за напълно признати сертификати, изцяло вписващи се
в ЕКР. Докато това се случи, проектът предлага и сертифицира осем курса в
различни области, които ние оценихме като ключови предвид възможностите за
работа в нашите държави.
Тези осем налични квалификации са:









Дейности, свързани с почистване
Дейности, свързани с хранене и кетъринг
Поддръжка на сгради и площи
Дейности, свързани с градинарство и зелени площи
Дейности, свързани с опаковане и пакетиране
Дейности, свързани с рязане и сглобяване
Дейности, свързани с комплектоване на поръчки
Здраве и безопасност при работа в търговски обекти

Ако се интересувате от някоя от тези квалификации или желаете да получите повече
информация, моля не се колебайте да се свържете с някой от нашите центрове за
оценяване и сертифициране в България:
Колеж по мениджмънт "Адам Смит", София

Агенция за хора с увреждания, Трявна

