
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 21/02/2020 

Αρ. Πρωτ.  12026 

 

 

Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας 

αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων ενηλίκων χαμηλών προσόντων στο 

πλαίσιο  του ευρωπαϊκού έργου «Building Alternative Skills’ Innovative 

Schemes-Basic» («Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα 

Δεξιοτήτων») του χρηματοδοτικού πλαισίου EaSI PRGRESS. 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγραμμάτος ««Building Alternative Skills’ 

Innovative Schemes-Basic» («Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα 

Δεξιοτήτων») του χρηματοδοτικού πλαισίου EaSI PRGRESS, αναζητά προσφορές 

για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης (skills 

assessment tool) βασικών δεξιοτήτων ενηλίκων χαμηλών προσόντων 

συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου των τεστ/ ερωτήσεων ανά θεματικό 

αντικείμενο. 

Η κεντρική ιδέα έγκειται στο σχεδιασμό ενός ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης (on 

line assessment tool), μιας δηλαδή ψηφιακής πλατφόρμας διαδικτυακών τεστ, με 

τη μορφή εκπαιδευτικής πλατφόρμας βασισμένη σε Moodle, στο πλαίσιο του 

οποίου θα γίνεται αποτύπωση και αξιολόγηση του υπάρχοντος επιπέδου βασικών 

δεξιοτήτων ωφελουμένων χαμηλών δεξιοτήτων, οδηγώντας σε  προτάσεις 

αναβάθμισης και εξέλιξης τους. Η διαδικασία του σχεδιασμού και ανάπτυξης του 

εργαλείου οριοθετείται από το που εστιάζει η διερεύνηση  (βασικές δεξιότητες), 

από την ομάδα-στόχο προς διερεύνηση (ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων), 

από τον προς διάθεση χρόνο ( σύντομες πρακτικές είναι προτιμότερες), από την 

τοποθεσία ( να μπορεί να εφαρμοστεί στον οικείο χώρο του ερωτώμενου). 

Σκοπός της εν λόγω αποτίμησης είναι να διερευνηθεί, κατά πόσο ο 

ερωτώμενος/ωφελούμενος καταλαβαίνει τι διαβάζει, αν μπορεί να χειρίζεται το 

διαδίκτυο και να επικοινωνεί μέσω αυτού, να ακολουθεί οδηγίες και να κατανοεί 

εγχειρίδια και οδηγούς. Να ανταλλάσει πληροφορίες μέσω υπολογιστή και να 

μπορεί να αντιμετωπίζει απλά καθημερινά θέματα. Επιπρόσθετα υπονοούνται 

επικοινωνιακές, διαπροσωπικές  δεξιότητες, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και 

επίλυσης προβλημάτων, τόσο στην προσωπική όσο και στην εργασιακή ζωή. 

 



 

 

 

  

 

 

 

Ουσιαστικά πρόκειται για δεξιότητες/ικανότητες: 

 γραφής και έκφρασης (literacy) - ανάγνωσης και κατανόησης (reading 

components),  

 αριθμητισμού και μαθηματικής ικανότητας  (numeracy), 

 βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (basic computer 

skills) 

Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά θεματικά αντικείμενα για τα οποία θα 

δημιουργηθούν αντίστοιχα τεστ δεξιοτήτων (εκ των προτέρων διάγνωσης και εκ 

των υστέρων διάγνωσης μετά τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης). 

Οι προδιαγραφές είναι: 

 1 τεστ εκ των προτέρων αξιολόγησης 30 κατ’ ελάχιστον ερωτήσεων για το 

αντικείμενο γραφής και έκφρασης (literacy) - ανάγνωσης και κατανόησης 

(reading components),  

 1 τεστ εκ των υστέρων (δηλ. μετά την παρακολούθηση πιλοτικού 

προγράμματος κατάρτισης) αξιολόγησης 30 κατ’ ελάχιστον ερωτήσεων για 

το αντικείμενο γραφής και έκφρασης (literacy) - ανάγνωσης και 

κατανόησης (reading components),  

  1 τεστ εκ των προτέρων αξιολόγησης 30 κατ’ ελάχιστον ερωτήσεων για το 

αντικείμενο αριθμητισμού και μαθηματικής ικανότητας  (numeracy),  

 1 τεστ εκ των υστέρων (δηλ. μετά την παρακολούθηση πιλοτικού 

προγράμματος κατάρτισης) αξιολόγησης 30 κατ’ ελάχιστον ερωτήσεων για 

το αντικείμενο αριθμητισμού και μαθηματικής ικανότητας  (numeracy),  

 1 τεστ εκ των προτέρων αξιολόγησης 30 κατ’ ελάχιστον ερωτήσεων για το 

αντικείμενο βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (basic 

computer skills) 

 1 τεστ εκ των υστέρων (δηλ. μετά την παρακολούθηση πιλοτικού 

προγράμματος κατάρτισης) αξιολόγησης 30 κατ’ ελάχιστον ερωτήσεων για 

το αντικείμενο βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(basic computer skills). 

Το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης (on line assessment tool), μιας δηλαδή 

ψηφιακής πλατφόρμας διαδικτυακών τεστ θα είναι διαμορφωμένο με τη μορφή 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας βασισμένη σε Moodle. 

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με βάση αφενός των τεχνικών 

προδιαγραφών αφετέρου την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών. Το 

προϋπολογισθέν ποσό για την υλοποίηση της είναι 7.440,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων καθώς και τυχόν  



 

 

 

  

 

 

 

καταβαλλόμενης εργοδοτικής εισφοράς). Συνεπώς η οικονομική προσφορά δεν 

μπορεί να ξεπερνά το προαναφερθέν ποσό. Η διάρκεια της σύμβασης που θα 

υπογραφεί θα είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η τεχνική επάρκεια του αναδόχου τεκμηριώνεται ως ακολούθως: 

 12μηνη κατ’ ελάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση 

και διαχείριση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας βασισμένη σε 

Moddle. 

 12μηνη κατ’ ελάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην επίβλεψη, υποστήριξη 

και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

 Υποβολή σε έντυπη μορφή 3 τεστ εκ των προτέρων αξιολόγησης, ένα για 

κάθε από τα προαναφερθέντα θεματικά αντικείμενα με 5 ερωτήσεις ανά 

τεστ. 

H επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται υποβάλλοντας αντίγραφα συμβάσεων ή 

τιμολογίων όπου εμφανώς γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο της εργασίας μαζί με 

το βιογραφικό τους σημείωμα. Οι υποψήφιοι προκειμένου να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους θα πρέπει να απαραιτήτως να καταθέσουν το αργότερο έως την 

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00μμ την προσφορά. Η οικονομική 

και τεχνική προσφορά υποβάλλεται στο email: valasi@imegsevee.gr . 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-8846852 (εσωτ. 

321). 
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