Πρόσκληση με κωδικό 5000928-20 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την επεξεργασία και
υποστήριξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης
Στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928
το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του
Υποέργου 6 «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης» το
ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 18/12/2018 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να
συνάψει σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο για το ρόλο του ειδικού
επιστήμονα για την επεξεργασία και υποστήριξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης.

Αντικείμενο Σύμβασης:
Ο ειδικός επιστήμονας για την επεξεργασία και υποστήριξη ηλεκτρονικού
περιβάλλοντος μάθησης επιφορτίζεται με τις εξής αρμοδιότητες:
 Παραμετροποίηση

και

διαμόρφωση

του

εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος

στην

ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του
έργου.
 Ανάπτυξη

διαδραστικών

παρουσιάσεων,

αρχείων

πολυμέσων,

ηλεκτρονικών

διαδραστικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων και εργαλείων αυτοαξιολόγησης, με
την αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων e learning εκπαίδευσης στο πλαίσιο των
αντικειμένων κατάρτισης στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 Προσαρμογή / παρακολούθηση των εργαλείων επικοινωνίας για το εξ αποστάσεως
μέρος της κατάρτισης (ομάδες συζητήσεων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων,
εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας)
 Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας και των προγραμμάτων e learning
κατά τη διάρκεια του Έργου: εγγραφή και διαχείριση χρηστών, δημιουργία
λογαριασμών και απόδοση κωδικών, συγκρότηση εκπαιδευτικών ομάδων και ομάδων
συζήτησης, επίλυση τεχνικών προβλημάτων, συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτών
και εκπαιδευομένων σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος
μάθησης.

 Υποστήριξη των περιφερειακών στελεχών του φορέα και των εκπαιδευτών των
προγραμμάτων κατάρτισης σε ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 Συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων και αναφορών χρήσης της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας για κάθε εκπαιδευτική ομάδα.
 Καθημερινή επικοινωνία, υποστήριξη, ανατροφοδότηση και συμβουλευτική για την
ενεργοποίηση των εκπαιδευτών σε πανελλαδικό επίπεδο.
 Συμμετοχή στις ηλεκτρονικές ομάδες συζήτησης, ολοκλήρωση δραστηριοτήτων και
αξιολόγησης του προγράμματος, έλεγχος / παρακολούθηση σχεδίων συλλογικής
δράσης και δικτύωσης.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
2.α. Απαιτούμενα προσόντα:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας
Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης
Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής
εκπαιδευτικής πλατφόρμας για προγράμματα κατάρτισης
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη δύο τουλάχιστον ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών
υλικών για χρήση σε εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
Συγγραφή ενός εκπαιδευτικού υλικού άνω των πενήντα (50) σελίδων που θα αφορά και
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

2.β. Επιθυμητά προσόντα
 Βεβαιώσεις παρακολούθησης
εκπαιδευτών ενηλίκων.

κατάρτισης

σε

προγράμματα

εκπαίδευσης

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαμόρφωση και ανάπτυξη άνω των πέντε (5)
εκπαιδευτικών υλικών σε ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 Βεβαιώσεις Κατάρτισης σε τεχνολογίες ανάπτυξης διαδραστικών υπερμεσικών
εκπαιδευτικών εφαρμογών και περιβαλλόντων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση άνω της μίας εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας.
 Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων άνω
των 100 ωρών.

 Συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης εργασίες και
δημοσιεύσεις.

 Εμπειρία στο mentoring
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

εκπαιδευτών ενηλίκων

σε

θέματα λειτουργίας

3. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:
Η Σύμβαση, που θα συναφθεί, θα είναι διάρκειας 12 (δώδεκα) μηνών και δύναται να
ανανεωθεί με τους ίδιους όρους σε περίπτωση παράτασης της Πράξης.

4. Παραδοτέα:
Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση, στην οποία να περιγράφονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες κατά το μήνα αναφοράς.

5. Αμοιβή:
Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο και για το σύνολο της απασχόλησης
ορίζεται σε 24.193,55€ πλέον ΦΠΑ.

6. Διαδικασία Αξιολόγησης
Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει Επιτροπή
Αξιολόγησης και Διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του Δ.Σ.
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δε βαθμολογούνται.
Απαιτούμενα Προσόντα των οποίων η ύπαρξη δεν τεκμηριώνεται σαφώς με τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά αποτελούν λόγο αποκλεισμού.
Η βαθμολόγηση των «Επιθυμητών Προσόντων» των υποψηφίων που πληρούν τα
«Απαιτούμενα Προσόντα» θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη σχετική εμπειρία που
περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου και τεκμηριώνεται με βάση τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά.
Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 έως 10,
όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο στον Πίνακα που ακολουθεί:

Κωδ.

Βαρύτητα

Περιγραφή

(αi)

Επιθυμητά Προσόντα

1

Κατάρτιση
σε
εκπαίδευσης
ενηλίκων.

προγράμματα
εκπαιδευτών

100%
10%

Βαθμολόγηση (Bi)
Απουσία κατάρτισης στην εκπαίδευση
εκπαιδευτών ενηλίκων, που αποδεικνύεται με
σχετική βεβαίωση βαθμολογείται με μηδέν
(0)
Κατάρτιση στην εκπαίδευση εκπαιδευτών
ενηλίκων που αποδεικνύεται με σχετική
βεβαίωση βαθμολογείται με 10

20%

2

Διαμόρφωση και ανάπτυξη 3-6 υλικών σε
ηλεκτρονική
εκπαιδευτική
πλατφόρμα
μοριοδοτείται με 3 μόρια.

Αποδεδειγμένη
εμπειρία
στη
διαμόρφωση και ανάπτυξη άνω
των δύο εκπαιδευτικών υλικών σε
ηλεκτρονική
εκπαιδευτική
πλατφόρμα.

Διαμόρφωση και ανάπτυξη 7-15 υλικών σε
ηλεκτρονική
εκπαιδευτική
πλατφόρμα
μοριοδοτείται με 6 μόρια.
Διαμόρφωση και ανάπτυξη 16 και άνω υλικών
σε ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα
μοριοδοτείται με 10 μόρια.
10%

3

4

Κατάρτιση
σε
τεχνολογίες
ανάπτυξης
διαδραστικών
υπερμεσικών
εκπαιδευτικών
εφαρμογών και περιβαλλόντων
ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης.
(Βεβαιώσεις)

Αποδεδειγμένη
εμπειρία
στη
διαχείριση
άνω
της
μίας
εκπαιδευτικής
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας.

20%

10%

5

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία
σε προγράμματα εκπαίδευσης
ενηλίκων άνω των 100 ωρών.

Απουσία κατάρτισης στις τεχνολογίες
ανάπτυξης
διαδραστικών
υπερμεσικών
εκπαιδευτικών
εφαρμογών
και
περιβαλλόντων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης,
που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση
βαθμολογείται με μηδέν (0)
Κατάρτιση στις τεχνολογίες ανάπτυξης
διαδραστικών υπερμεσικών εκπαιδευτικών
εφαρμογών και περιβαλλόντων ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης που αποδεικνύεται με
σχετική βεβαίωση / σχετικές βεβαιώσεις
βαθμολογείται με 10.
Εμπειρία στη διαχείριση μίας εκπαιδευτικής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας δε βαθμολογείται.
Εμπειρία στη διαχείριση δύο ή περισσοτέρων
εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών πλατφορμών
βαθμολογείται με 10.
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία κάτω των
100 ωρών δε μοριοδοτείται.
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 100-200
ωρών βαθμολογείται με 4 μονάδες.
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 201-400
ωρών βαθμολογείται με 7 μονάδες.
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία άνω των
400 ωρών βαθμολογείται με 10 μονάδες.

10%
6

Συναφείς με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης εργασίες
και δημοσιεύσεις

Για κάθε εργασία ή δημοσίευση σε
επιστημονικά
περιοδικά
ή
πρακτικά
επιστημονικών συνεδρίων μετά από κρίση ο
υποψήφιος / η υποψήφια βαθμολογείται με 1
μονάδα, με ανώτερο όριο τις 10 μονάδες.

10%

7

Εμπειρία
στο
mentoring
εκπαιδευτών ενηλίκων σε θέματα
λειτουργίας
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας

10%
8

Συνέντευξη

Εμπειρία στο mentoring εκπαιδευτών
ενηλίκων
σε
θέματα
λειτουργίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας δε βαθμολογείται.
Εμπειρία στο mentoring εκπαιδευτών
ενηλίκων
σε
θέματα
λειτουργίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας βαθμολογείται με
10.
-Επικοινωνιακή ικανότητα
-Κατανόηση της φύσης του φορέα
-Ικανότητα σύνδεσης του συγκεκριμένου
θεματικού αντικειμένου με τις ανάγκες της
ομάδας - στόχου

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το άθροισμα
των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου)
Α = Σai*Bi
όπου
ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον
ανωτέρω πίνακα
Βi = η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του
ανωτέρω πίνακα
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.
Σημειώνεται ότι το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις
που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή
πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική
ευχέρεια του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή
εκτέλεση των ως άνω Πράξεων.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
(http://www.inegsee.gr/). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν
το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και
τεκμηριωμένες.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 19/12/2018 μέχρι τις 31/12/2018
και ώρα 14:00 σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών στη διεύθυνση Εμ. Μπενάκη 71 Α, ΤΚ
10681, Αθήνα, με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και
επιθυμητών προσόντων αριθμημένα καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου)
κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη:

ΠΡΟΣ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,
Υπόψη κας Πλατή Μαρίας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928
το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του
Υποέργου 6 «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης»

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα
τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων
καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει στις 31/12/2018 και ώρα 14:00. Μετά
τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση
προτάσεων από υποψηφίους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Πλατή Μαρία:
τηλ. 210-3327781, e-mail: mplati@inegsee.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών
Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr).

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

