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1. Vývoj projektu SENDI:
Projekt SENDI byl zahájen v listopadu 2013 a od té doby se povedlo
dosáhnout všech plánovaných cílů a uskutečnit řadu aktivit.
Projekt je zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
a žáky se znevýhodněním, které jim brání dosáhnout běžně dostupné
kvalifikace. Jedním z cílů projektu bylo vytvořit nový systém kvalifikací pro tyto
studenty, který by lépe vyhovoval jejich potřebám a podmínkám na trhu práce v
jednotlivých zapojených zemích (Španělsko, Velká Británie, Bulharsko, Česká
republika a Nizozemsko).
Po průzkumu realizovaném na trhu práce a průzkumu situace
znevýhodněných osob ve všech zapojených zemích, projektový tým vytvořil 8
následujících e-learningových kurzů:
-

Cateringové služby

-

Údržba budov

-

Balení zásilek

-

Příprava objednávek

-

Úklid místností

-

Údržba zeleně

-

Dělení a příprava materiálu

-

Bezpečnost na pracovišti
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Realizovaný průzkum prokázal, že osoby s postižením mají po získání
oficiální kvalifikace větší šanci nalézt zaměstnání. A situace na trhu práce
dokládá, že profese ve vazbě na výše
uvedené kurzy vyžadují kvalifikované
zaměstnance.
E-learningová
vytvořená

v rámci

platforma
projektu

je

zaměřená na osoby s SVP a aktivity
obsažené v každém kurzu obsahují
výukové

hry,

které

napomáhají

aktivnímu učení a usnadňují jej.

Kromě e-learningové platformy
se uskutečnila řada různých praktických kurzů v několika organizacích
zaměřených na podporu osob s SVP,
které

jim

umožnily

získat

praktickou

zkušenost pro jednotlivé odborné oblasti.

2. Certifikace
Projekt byl zaměřen na uznávání učebních výstupů pro znevýhodněné
osoby, zejména osoby s postižením. Podpora strukturální spolupráce mezi
poskytovateli odborného vzdělávání a dalšími organizacemi – zejména
zastřešujícími organizacemi pro poskytování služeb zdravotně postiženým
v Evropě – byl hlavní cíl projektu. Byl stanoven standard pro praktické odborné
vzdělávání osob se zdravotním postižením, čímž bylo podpořeno jejich sociálně
ekonomické zapojení do společnosti.
Kvalifikace navržené v rámci projektu jsou založené na P-Scales, škále
učebních výstupů původně vytvořené britskou agenturou „UK Qualifications and
Curriculum development Agency“. Výstupy jsou založené na kompetencích a
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pokrývají oblast pod úrovní běžných národních vzdělávacích rámců. Cílem je
založení mezinárodního standardu pro uznávání učebních výstupů osob
s postižením, včetně transparentního systému řízení kvality a systému, ve
kterém lze definovat prvky EQF a EQAVET.
Po realizaci kurzů ve všech zapojených zemích lze projekt SENDI považovat
za úspěšný. Vzbudili jsme zájem mnoha osob a organizací o zapojení do
programu, zajistili jsme vydání více než 750 certifikátů napříč odbornými
kvalifikacemi ve všech zapojených zemích.
Dosažený úspěch poskytuje naději na zachování projektových výstupů a
jejich další životaschopnost. Všechny zapojené organizace pořádají praktické
kurzy a mají zájem o pokračování v aktivitách i po skončení projektu. Osoby,
které mají zájem se do SENDI zapojit, se tak mohou nadále přihlašovat.
3. SENDI příručka pro hodnotitele
“SENDI příručka pro hodnotitele” byla již dokončena a prezentována na
webových stránkách projektu. Obsahuje dvě různé části:
- Technická část se zabývá fungováním hodnotící platformy a vydáváním
certifikátů pro účastníky.
- Rozšiřující část obsahuje výklad hodnotících kritérií a pomáhá
hodnotitelům pochopit kritéria nutná pro dosažení každé úrovně. Zároveň se
zabývá evidencí potřebnou pro doložení splnění kritérií.
Příručka

byla

vytvořena

v6

jazycích:

angličtina,

španělština,

francouzština, holandština, bulharština a čeština. Kromě online formy dostupné
na webových stránkách bude brzy vytištěna i v papírové podobě.
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