| Проектът SENDI |
SENDI - Special Educational Needs and Disability Inclusion – SENDI е европейски проект,
съфинансиран от подпрограма “Леонардо да Винчи“ (трансфер на иновации)

Подходът на SENDI…
Ние разработихме модел за оценяване на
базови компетенции от областта на P-scales,
първоначално създадени от “Qualifications
Curriculum Development Agency” (QCDA) във
Вликобритания.
Това
е
начин
да
се
сертифицира напредъкът на учещи със
специални образователни потребности (СОП) –
целева група, която не е в състояние да
постигне това в рамките на установената
образователна система. P-scales е рамка,
базирана върху уменията, необходими за
конкретна квалификация. Във Великобритания
е разработена нискоразходна, ни ефективна
система, която поволява това да се случва,
чийто автор е "The Learning Machine“ Ltd. Хора
със СОП могат да постигнат формално признато
сертифициране на своя прогрес, точно както
това могат да правят учещите в масовата
система.

Макс се учи да работи в нормална среда и в
момента е зает с покриването на
изискванията за сертификат за кетъринг,
използвайки е-ресурси от сайта на SENDI!

“Учене през целия живот”
SENDI е европейски проект, одобрен и
съфинансиран по подпрограма „Леонардо да
Винчи“ – трансфер на иновации, който се
изпълнява съвместно от няколко организации в
пет европейски държави.

Повече информация
за проект SENDI?
www.sendiproject.eu | www.pro-work.nl |
www.facebook.com/StichtingKenniscentrumProWork |
www.twitter.com/ProWork_EU

Красиви плакети на SENDI отбелязват
центровете, които обучават и
сертифицират. На снимката: плакетът
на холандския партньор Фондация Pro
Work.

8 курса за електронно обучение!
Наименованията на курсовете:
•
•
•
•
•
•
•
•

Почистване;
Кетъринг;
Обслужване на сгради;
Озеленяване;
Рязане и сглобяване;
Безопасност на работното място
(търговски обекти);
Окомплектоване на поръчки;
Опаковане.

Целите на SENDI:
•

•

•

Да предложи на учещите със СОП иновативен
метод и технология за евтин и ефективен начин на
сертифциране
в
рамките
на
Европейската
квалификационна рамка.
Да осигури подкрепа за учещи със СОП по време на
цялото обучение посредством онлайн програма,
съобразена с Европейската квалификационна рамка.
Да подобри положението, перспективите и
заетостта на учещи със специални образователни
потребности.

Екипът на проекта 
Както споменахме по-рано, участниците в този проект
идват от пет европейски страни: България, Чешката
република, Нидерландия, Великобритания и Испания.
Това съвпада и с географския обхват на дейността по
проекта. Всички участници в проекта имат своя
специфичен интерес и опит в подкрепа на равните
възможности за учещи със СОП и учещи с увреждания в
рамките на основните (и масови) системи за
образование и обучение.

Дългосрочни цели и още информация?

Дългосрочната ни цел е да разработим напълно акредитирана система за
сертифициране в обхвата на Европейската квалификационна рамка за
различни квалификации. Сега SENDI сертифицира осем различни
квалификации, подбрани според перспективите за работа, които предлагат
на учещите със СОП. Ако се интересувате от някой от тези курсове или
търсите повече информация за проекта, не се колебайте да се свържете с
нашия представител в България:
Национален учебен център – Колеж по мениджмънт „Адам Смит“,
www.adamsmith.bg
… или посетете нашия уебсайт, който включва материали за е-обучение за
курсовете www.sendiproject.eu
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