| Projekt SENDI |
SENDI - Special Educational Needs and Disability Inclusion – Speciální vzdělávací potřeby a začleňování znevýhodněných osob
na trhu práce je projekt realizovaný s dotací EU v rámci programu “Leonardo da Vinci, Přenos inovací”

Metoda SENDI…
Vytvořili jsme metodu pro hodnocení základních
kompetencí založených na P-Scales, škále
vytvořené britskou agenturou “Qualifications
Curriculum Development Agency” (QCDA). Tato
metoda představuje možnost, jak hodnotit pokrok
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
tedy cílovou skupinou, která nemůže být
poměřována v rámci běžných výukových metod.
P-Scales je založena na dovednostech potřebných
pro určitou kvalifikaci. Organizace The Learning
Machine Ltd vytvořila ve Velké Británii levný ale
efektivní systém, který umožňuje žákům s SVP
dosahovat oficiální certifikace srovnatelné s tou,
které dosahují žáci v běžném systému vzdělávání.
Max se učí pracovat v běžném pracovním
prostředí a brzy získá svůj certifikát v
cateringových službách prostřednictvím elearningu SENDI!

“Celoživotní učení”
SENDI je evropský projekt, spolufinancovaný v
programu Leonardo da Vinci, Přenos inovací a byl
vytvořen partnerstvím různých organizací z 5
evropských zemí.

Více informací o projektu
SENDI?
www.sendiproject.eu | www.pro-work.nl |
www.facebook.com/StichtingKenniscentrumProWork |
www.twitter.com/ProWork_EU

Vytvořili jsme symbol SENDI a hrdě jej
prezentujeme ve všech centrech
aktivních v projektu, včetně nizozemské
nadace pro výzkum PRO WORK!

8 E-learningových kurzů!
Názvy dostupných kurzů:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cíle;
•

•

•

Úklid místností;
Cateringové služby;
Údržba budov;
Údržba zeleně;
Dělení a příprava materiálu;
Bezpečnost na pracovišti;
Příprava objednávek;
Balení zásilek.

Cíle SENDI:
Poskytnout studentům se speciálními vzdělávacími
potřebami inovativní metodu a technologie pro levný ale
efektivní způsob certifikace v souladu s Evropským
kvalifikačním rámcem
Poskytnout podporu studentům se speciálními
potřebami během online vzdělávacího program vedoucího
k získání evropsky platné kvalifikace.
Zlepšit situaci, vnímání a příležitosti pro uplatnění na
trhu práce pro studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami.

Tým projektu 
Jak jsme již zmínili, hlavní partneři projektu pochází z pěti
evropských zemí, konkrétně: Bulharska, České republiky,
Nizozemska, Velké Británie a Španělska. Jak je vidět
partnerství je tvořeno geograficky vyváženě a a všichni
zástupci projektu mají zkušenosti z oblasti práce s cílovou
skupinou v rámci vzdělávání ve své zemi.

Dlouhodobé cíle a více informací?
Dlouhodobým cílem je vytvořit plně akreditovanou certifikaci v rámci
Evropského kvalifikačního rámce pro různé obory kvalifikací. Do té doby
SENDI pokrývá 8 odborných kurzů zvolených podle možností zaměstnání
pro cílovou skupinu. Jestliže Vás zaujal některý z nabízených kurzů nebo
máte zájem o bližší informace o projektu, neváhejte se obrátit na kontakt
ve Vaši zemi:

Euroface Consulting s.r.o., Komenského nám. 381, Kroměříž,
www.euro-face.cz; Ing. Kateřina Nevřalová, management@euroface.cz
Můžete také navštívit naše webové stránky, kde najdete také
přístup k e-learningu: www.sendiproject.eu
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