SENDI
Začleňování osob se speciálními
vzdělávacími potřebami a
zdravotním postižením
Začal nový mezinárodní vzdělávací projekt!

Chcete vědět více?
SENDI je součástí evropského Programu
celoživotního učení, Leonardo Da Vinci.
Projekt je zaměřen na účastníky vzdělávání se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebo
zdravotním postižením, kteří nejsou schopni získat
běžnou kvalifikaci. Hledáme možnosti uznávání
výsledků dalšího vzdělávání pro znevýhodněné
skupiny, zejména skupiny se zdravotním
postižením.
Hlavním cílem je posílení spolupráce mezi
poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy a
zaměstnavateli.
Standardem bude poskytnout cílové skupině
praktické VET-vzdělávání s lepšími šancemi
trvalého sociálně-ekonomického zapojení v
evropské společnosti.

Kdo pracuje na projektu SENDI?
Konsorcium je koalice zkušených partnerů,
účastníků řady EU projektů, kteří se zabývají
specifickými vzdělávacími potřebami v oblasti
podpory vzdělávání, zaměstnatelnosti a sociálního
zapojení osob se zdravotním postižením.
AGIFODENT – Španělský partner a
koordinátor projektu.
EUROFACE Consulting – Česká
republika – poradenské a vzdělávací
centrum na podporu spolupráce
mezi vzdělávací sférou a trhem
práce.

Národní vzdělávací centrum
(NTC) – Bulharsko - poskytuje
vzdělávání a kvalifikace zaměřené
na podnikání a související
technologie. Usiluje o zdokonalování svých kurzů
a výzkumných aktivit prostřednictvím
implementace inovativních metod.
Pro Work – Nizozemí – nabízí široké
spektrum odborných možností reagující
na strukturální inovace
ASDAN – Velká Británie ASDAN je průkopnická
vývojová a akreditační
organizace pro studijní
programy, akreditovaná ve
Velké Británii

Jaké vzdělání SENDI poskytuje?
Projekt SENDI pracuje na vývoji elektronické
podpory těchto vzdělávacích oborů:









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

Je důležité zmínit, že veškeré materiály budou
vyvinuty na základě průzkumu poptávky místních
trhů práce ve všech zemích, které se na projektu
SENDI podílí.
Všechny případné kulturní rozdíly budou
prostudovány a zahrnuty v jednotlivých poličkách
v oblasti podpory e-learningu
Navhovaný systém hodnocení v rámci tohoto
projektu je založen na kompetencích (P-Scales)
původně vytvořených Agenturou pro vývoj
kvalifikací a kurikula (Qualifications and
Curriculum Development Agency – QCDA) ve
Velké Británii s cílem poskytnout způsoby
zaznamenávání pokroku žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, kteří jsou zapojení do
odborné přípravy a práce.

Webové stránky projektu: www.sendiproject.eu
Kontaktní informace partnerů:

AGIFODENT (Španělsko)

Jaké jsou hlavní cíle projektu?
Zaměření na transparentnost systému
hodnocení, který je snadno pochopitelný a
umožňuje srovnání.
Podpora kreditního systému a přenosu kreditů
v nižším odborném a odborném vzdělávání.
Posílení vazby certifikačního rámce pro osoby
se speciálními vzdělávacími potřebami
vzhledem k Evropskému kvalifikačnímu rámci
(EQF).
Podpora osobního rozvoje prostřednictvím
certifikace, snižování bariér u ohrožených osob
pro vstup do standartních kvalifikací v rámci
EQF.
Podpora konkurenceschopné, dynamicky se
rozvíjející ekonomiky založené na znalostech
při současném pokračujícím začleňování osob
se zdravotním postižením.
Vznik nových služeb zaměřených na podporu
vývoje certifikačních systémů pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.












e-mail: cooperation.office@agifodent.es
website: www.agifodent.es
tel: +34958489755

SENDI

EUROFACE Consulting s.r.o.
(Česká republika)
e-mail: management@euro-face.cz
website: www.euro-face.cz
tel: +420 / 777011717
National Training Centre –
(Bulharsko)
e-mail: office@educenter-bg.com
website: www.educenter-bg.com
tel: +359888680408

Pro Work (Holandsko)
e-mail: tgrefkens@pro-work.nl
website: www.pro-work.nl
tel: +31111658063

ASDAN (Anglie)
e-mail: info@asdan.org.uk
mailto:management@euro-face.cz
website: www.asdan.org.uk
tel: +1179543952

Začleňování osob se speciálními
vzdělávacími potřebami a osob se
zdravotním postižením
Projekt SENDI je spolufinancován Evropskou unií v
programu Leonardo da Vinci, Přenos inovací.

