Projekt SENDI pomůže zhodnotit dovednosti zdravotně postižených občanů
SENDI je projektem programu “Leonardo Da Vinci- Přenos inovací” a byl vyvinut společně několika
mezinárodními institucemi v pěti evropských zemích.
Vyvinuli jsme hodnotící metodu pro základní kompetence v oblasti P-Scales (www.theingots.org) dle
agentury Curriculum Development Agency (QCDA) ve Spojeném království tak, abychom umožnili
měření pokroku studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které není vhodné využívat
běžně dostupné metody.
P-Scales jsou založeny na očekávaných kompetencích, a jako takové poskytují strukturu pro
certifikaci – udělení certifikátu za prokázané splnění kompetencí.
Společnost „The Learning Machine Ltd" ve Spojeném království vytvořila systém hodnocení, který je
dostupný online, a který umožňuje studentům se speciálními vzdělávacími potřebami získat oficiálně
uznávaný certifikát prokazující jejich schopnosti a dovednosti.
Cíle projektu SENDI jsou:
-

Přenos inovativních metod a technologií pro nízkonákladové certifikace jako ocenění pokroku ve
vazbě na Evropský kvalifikační rámec (EKR) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a
zdravotním postižením

-

Přenést metody hodnocení založené na kompetencích ve struktuře učebních výstupů a
hodnotících kritérií

-

Testovat a vyhodnocovat atraktivitu nového systému hodnocení

-

Podporovat směrování zdravotně postižených občanů k odbornému vzdělávání na principech
ECVET

-

Podpora pokroku v evropském kvalifikačním rámci s využitím online vzdělávacího programu pro
studenty se speciálními potřebami

-

Snižovat bariéry pro přístup zdravotně postižených občanů k formálním kvalifikacím

Hlavními členy asociace je pět evropských zemí: Bulharsko, Česká republika, Nizozemí, Spojené
království a Španělsko. Projekt má tedy zastoupení celé řady organizací z těchto zemí a dobré
geografické rozdělení v Evropě. Všichni členové pak mají specifické znalosti týkající se podpory
rovnosti pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pro postižené studenty.
Protože po dobu realizace projektu nelze zajistit národní akreditace, naším cílem je pracovat
k s kvalifikacemi s vazbou na evropský kvalifikační rámec(EKR). Do té doby se bude rozšiřovat a
certifikovat osm dostupných kurzů, které jsme považovali za důležité v souvislosti s příležitostmi na
trhu práce. Názvy kurzů jsou:
o

Úklid místností

o

Cateringové služby

o

Údržba budov

o

Údržba zeleně

o

Balení zásilek

o

Dělení a příprava materiálu

o

Příprava objednávek

o

Bezpečnost na pracovišti

Pokud máte zájem o více informací nebo máte zájem o výše uvedené kurzy, kontaktujte, prosím,
Ing. Kateřinu Nevřalovou management@euro-face.cz nebo navštivte stránky www.sendiproject.eu.

