SENDI
Special Educational Needs
and Disability Inclusion

Искате ли разберете
повече за нас?
SENDI е част от Програмата за учене през целия
живот, подпрограма Леонардо да Винчи.
Този проект е насочен към учещи със специални
образователни потребности (СОП) и към хора с
увреждания за които е невъзможно участието в
стандартните квалификационни програми. Ние
сме си поставили за цел резултати, свързани с
групите в неравностойно положение и поспециално хората с увреждания.
Укрепването на структурното сътрудничество
между доставчиците на професионално
образование и обучение е наш основен фокус.
Намеренията ни са да разработим практически
стандарт ПОО за подобряване на шансовете на
целевите групи за участие в социалния и
икономически живот на нашите общности и
общества.

Кой работи по проект
SENDI?
Консорциумът е партньорсвто от опитни в
европейските проекти организации с подчертан
интерес към проблемите на хората със СОП и към
свързаните въпроси от областта на образованието,
заетостта и социалното включване на хора с
увреждания.
AGIFODENT – Испания.
Координатор на проекта.

Какъв тип обучение предлага
SENDI?
Проектът SENDI работи върху създаването на
електронни ресурси, подкрепящи придобиването на
квалификации в следните области:


Работа в чисти помещения



Обработка на поръчки



Поддръжка на сгради

EUROFACE Consulting – Чешка
Република. Консултантска и
обучителна компания,
утвърждаваща връзката между
бизнеса и образованието.



Кетъринг



Безопасни условия на труд



Опаковане и пакетиране



Озеленяване

Колеж “Адам Смит” – България.
Предлага обучение и
квалификации в областта на
бизнес мениджмънта и
технологиите чрез иновативни
програми.



Металообработване

Pro Work – Нидерландия.
Фондация, предлагаща
професионални ресурси за
структурна иновация.
ASDAN –
Великобритания. Водеща
организация в
разработването на учебни
планове и акредитирана
сертифицираща
организация.

Всики материали, които успеем да съберем и създадем
в рамките на проекта, ще бъдат съобразени с
резултатите от проучването на търсенето на труд в
страните, участващи в проекта.
Ще бъдат проучени и националните културни и
социални различия, които са относими към
предложените ресурси за всяка от изброените области.
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.

За контакти
Уебсайт на проекта: www.sendiproject.eu

Кои са основните цели на
проекта?
 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;
 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.

AGIFODENT (Испания)
е-мейл: cooperation.office@agifodent.es
уеб: www.agifodent.es

SENDI
EUROFACE Consulting s.r.a.
(Чешка Република)
е-мейл: management@euro-face.cz
уеб: www.euro-face.cz

НУЦ – Колеж “Адам Смит” – (България)
е-мейл: office@educenter-bg.com
уеб: www.educenter-bg.com

Pro Work (Нидерландия)
е-мейл: tgrefkens@pro-work.nl
уеб: www.pro-work.nl

ASDAN (Великобритания)
е-мейл: info@asdan.org.uk
уеб: www.asdan.org.uk

Special Educational Needs and
Disability Inclusion
Европейски проект, съфинансиран от
програмата за учене през целия живот,
подпрограма Леонардо да Винчи

