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1.

Představení SENDI:
 Popis projektu

Tento projekt je zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky,
kteří nejsou schopni získat přístup ke kvalifikacím hlavního proudu.
Hlavní cíle
Projekt si klade za cíl uznání výsledků učení znevýhodněných skupin, zejména skupin
se zdravotním postižením. Posílení strukturální spolupráce mezi poskytovateli
odborného vzdělávání, přípravy a odvětvových organizací - a zastřešující organizace
zastupující poskytovatele služeb pro cílové skupiny v rámci celé Evropy - je hlavním
cílem projektu. Budou realizovány standardy pro praktické OVP-vzdělávání pro osoby
se speciálními vzdělávacími potřebami, cílové skupině pak bude poskytnuta lepší šance
na udržitelné sociálně-ekonomické účasti v naší evropské společnosti.
Navrhované kvalifikace v rámci tohoto projektu jsou založeny na kritériích PScales,
původně vyvinutých agenturou pro rozvoj kvalifikací a studijních programů ve Velké
Británii. Jsou založené na kompetencích pod úrovní hlavních kvalifikačních rámců pro
žáky se SVP. Cílem je vytvořit mezinárodní normy pro uznávání úspěchů žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Klíčové cíle:
Zajistit soustředění na transparentnost kompetencí pod úrovní stupňů, které jsou
jednoduché pro čtení a porovnávání;
Podpořit akumulaci a transfer pro předprofesní a odborné vzdělávání;
Rozšířit oblast, do jaké se mohou hodit certifikace SVP pod úrovní evropského
kvalifikačního rámce;
Podpořit osobní rozvoj prostřednictvím navazující certifikace, snížení překážek
vstupu do EQF pro rizikové skupiny;
Umožnit konkurenceschopnější a dynamickou ekonomiku, založenou na
znalostech
Povolit soubor nových služeb vedení firmy, které podpoří již probíhající vývoj
certifikace žáků se SVP.
 Charakteristika konsorcia
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Konsorcium je koalice zkušených účastníků evropského projektu s konkrétním zájmem
o speciální vzdělávací potřeby a v oblasti podpory vzdělávání, zaměstnatelnosti a
sociální účasti osob se zdravotním postižením. Patří sem partneři ze Španělska, Česka,
Bulharska, Nizozemí a Velké Británie. Vedoucím partnerem projektu je Španělsko.
Každý člen souhlasil s tím, že převezme zvláštní odpovědnost za projektové práce ve
specifických oblastech.

AGIFODENT – Asociace pro informace, školení a vývoj nových
technologií. Partner ze Španělska je zároveň koordinátorem projektu.
Asociace dodává informace a vzdělávací activity v oblasti nových
technologií pro všechny občany, zejména podnikatele, spolupracuje v
evropských projektech, podporujících šíření prostřednictvím řízení, konfigurace
webových stránek, usnadňuje kontakt mezi školami a jejich partnery a zajišťuje
podporu dokumentace a překladu. Rovněž integruje společenství spotřebitelů a
uživatelů s cílem poskytnout potřebné informace pro podporu a udržení vysoké
kvality partnerství. Rozvíjí akční plány k zajištění udržitelnosti hodnotných
komunitních projektů a spolupracuje s iniciativami na podporu software otevřených
technologií a sdílených digitálních zdrojů.
Euroface Consulting – Česká republika – je poradenské a
vzdělávací centrum, posilující vazby mezi vzdělávacím a
výrobním odvětvím v rámci regionu i s mezinárodním
rozsahem. Silnými stránkami společnosti jsou lidé s
manažerskými dovednostmi, užití ICT, které podporuje
začlenění a rovné příležitosti, aplikace otevřených technologií a volně dostupné
zdroje z internetu. Euroface má rozsáhlé zkušenosti v evropských projektech, včetně
mnoha online odkazů, dobré výsledky spolupráce s veřejnými, soukromými,
vládními i nevládními organizacemi.
Národní vzdělávací centrum (Национален учебен център
ООД) – Bulharsko – zajišťuje vzdělávání a kvalifikace v
oblasti obchodních a souvisejících technologií prostřednictvím
implementace do vlastních kurzů inovativních metod, produktů
a technolgií, systémy a kódy otevřených zdrojů a systémů. Má
rovněž zkušenosti v designu/ řízení kvalifikací integrující
principy EQF-ECVET-EQARF.
Sichting Kenniscentrum Pro Work – Nizozemí – Centrum
“Centre of Excellence” v Nizozemí je přímý zdroj zkušeností a
činností partnerství v několika národních a evropských projektech.
Pro Work nabízí široké profesionální zdroje způsobem řízeným
poptávkou. Jejich cílem je podpora kariéry vývoje pro pracující
lidi, kteří vyžadují odborné vzdělávání, školení a poradenství,
zejména v malých a středních podnicích. Rovněž umožňují přístup na trh ohroženým
skupinám.
ASDAN – Velká Británie – ASDAN je průkopnická
vývojová a akreditační organizace pro studijní programy,
oficiálně akreditovaná ve Velké Británii centrem
OFQUAL. Nabízí programy a kvalifikace zaměřené na
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rozvoj dovedností pro učení, zaměstnání a život v 6000 centrech. Jeho cílem je
“Rozvoj vzdělávání formou poskytování příležitostí pro všechny studenty a rozvíjet
tak jejich osobní a společenské atributy a úrovně dosaženého vzdělání
prostřednictvím zdrojů ASDAN. Rovněž zmírnění chudoby v místech, kde tato
studentům brání v podobných příležitostech.”
Obecné hmotné a nehmotné výsledky
Projekt podpoří vznik certifikace PScales jako přechodné řešení, na stejné úrovni
jako hlavní kvalifikace evropského kvalifikačního rámce. Ačkoliv se pravděpodobně
zdá optimistické dosáhnutí akreditace národní úrovně pro nové rámcové kvalifikace
během doby trvání projektu, jedná se o dlouhodobější cíl a projekt zahájí tento proces
přenosem programu inovativních certifikací z Velké Británie do partnerských zemí.
 Plánovaný dopad
Krátkodobý dopad: standard EU pro uznávání úspěchů žáku se speciálními
vzdělávacími potřebami a podpora jejich cesty do evropského kvalifikačního rámce
napříč Evropou.
Dlouhodobý dopad: rozšířit pilotáž mezi všechny státy EU, zakládající jednotné
široké standardy pro posuzování, které uznávají dosažené úspěchy žáků se SVP. Snížení
nákladů a zlepšení zabezpečení certifikací oproti současnému systému zajistí velkou
úsporu nákladů. Rozšíření do zemí mimo EU pak zajistí udržení kroku s aspiracemi
Lisabonské strategie.
2.

První meeting v Granadě, Španělsko, listopad 2013

22. a 23. listopadu 2013 proběhl ve španělské Granadě úvodní meeting projektu.
Partneři tak dostali příležitost se potkat a prodiskutovat první kroky v rozvoji projektu.
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