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SENDI – Special Educational Needs and
Disability Inclusion – м. септември 2015
Проект SENDI има подкрепата на Програмата за учене през целия живот,
секторна програма „Леонардо да Винчи“, www.sendiproject.eu
1.

Как се развиваше проект SENDI
Проектът SENDI стартира през м. ноември 2013 година. Много неща бяха

свършени оттогава и всички планирани дейности бяха извършени.
Проектът е насочен към учещи със специални образователни потребности
(СОП) и учещи с увреждания, които не са в състояние да се включат в масовите
квалификации. Една от основните цели на проекта беше създаването и
развитието на квалификационна система за тези хора в области, които
съответстват на нуждите на пазарите на труда във всяка от партньорските
държави

(Испания,

Великобритания,

България,

Чешката

република

и

Нидерландия.
След проучване на пазарите на труда и на положението на хората с
увреждания във всяка страна бяха създадени следните 8 курса за електронно
обучение:
-

Кетъринг

-

Обслужване на сгради

-

Опаковане

-

Окомплектоване на поръчки
-

-

Почистване

-

Озеленяване и зелени площи

-

Рязане и сглобяване

-

Безопасна работа

1

Проучванията ни показаха, че хората с увреждания, които притежават
сертифицирана квалификация, имат по-големи шансове да започнат работа. А
ситуацията

на

пазара

на

труда

показва, че професии, свързани с вече
описаните

професионални

области,

изискват квалифициран персонал.
Електронната

платформа,

разработена от консорциума, беше
замислена със специално внимание и
грижа

за

хората

със

СОП,

а

дейностите за всеки курс включват
различни игри, които допринасят за
бързото запаметяване на материала и
неговото последващо научаване и
интернализиране.

Извън елетронната платформа бяха
организирани

различни

практически

курсове в няколко институции, в които се
обучават хора със СОП. Учещите там
имаха възможността да преживеят сами
усещането от една или друга професия.

2. Сертифициране
Проектът имаше за цел да осигурни възможност за признаване на резултатите
от ученето при групи в неравностойно положение, особено при хора с
увреждания. Укрепването на структурното сътрудничество между доставчиците
на ПОО и секторните организации, както и с организациите, които обеднияват
доставчиците на услуги за тези специфични целеви групи в ЕС, е основен фокус
на внимание. Бе резлизиран стандарт за практическо ПОО обучение за хора със
СОП и по този начин беше осигурена възможност за по-добри перспективи за
устойчиво социално-икономическо включване в нашето европейско общество.
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Предлаганите квалификации в този проект са разработени на основата на
критериите P-scale, първоначално създадени от The Qualifications and Curriculum
Development Agency (Великобритания). Те са базирани на компетенции и се
позиционират под началните нива на масовите национални квалификационни
рамки.

Целта е да се постави началото на наднационален стандарт за

признаване на постиженията на хора със СОП, вкл. система и стратегия за
осигуряване на качеството с отворен код, както и система, в която резултатите от
обучението са ясно свързани с Европейската квалификационна рамка и с
EQAVET.
След организирането на курсове в страните-партньорки, проектът наистина
постигна успех. Регистрирахме висок интерес към обученията и успяхме да
осъществим много над предварително замисления брой от 750 сертифицирания.
Постигнатият успех ни дава надежда за бъдещо развитие и подобряване на
основния замисъл и реализация на проекта. Организациите, ангажирани с
напредъка на проекта, а също и онези, които домакинстваха практическите
обучения, имат сериозен интерес към продължаване на работата по нашите
програми. Така хората, които се интересуват от SENDI, могат да продължат да се
присъединяват към нашата мрежа.

3. SENDI наръчник за оценители
“SENDI наръчник за оценители” вече бе завършен и издаден. Той включва
две части:
- Техническа част, която обхваща работата и функциите на платформата
за сертифициране.
- Разширените критерии за оценка, така че оценителите да могат да
направят справка с критериите за всяко ниво на обучение и да се информират за
начините да се осигурят доказателства за всеки от критериите.
Наръчникът е написан на 6 езика: английски, испански, френски,
холандски, български и чешки. Скоро той ще бъде наличен и в хартиен вариант в
допълнение към онлайн копията, които вече са достъпни.
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