Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ

1

«Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι οι ώρες διδασκαλίας είναι maximum 30, πόσο απόλυτο είναι
αυτό;»

Βλ. Άρθρο 1, Παρ. 1.3
Η προετοιμασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
δύο (2) εβδομάδες εντατικών
μαθημάτων για ενδεικτικό αριθμό πενήντα δύο
(52) μαθητών και θα περιλαμβάνει
τριάντα (30) ώρες διδασκαλίας.

2

«Ο συνολικός αριθμός μαθητών είναι 50/52 όπως αναφέρετε στην προκήρυξη. Έχετε
αποφασίσει τον maximum αριθμό μαθητών ανά group ή είναι στην επιλογή του αναδόχου;
Αυτή είναι μία σημαντική παράμετρος και για την τιμή αλλά και για την υλοποίηση του
προγράμματος.»

Ο Μέγιστος αριθμός σπουδαστών ανά group
είναι 19. Συγκεκριμένα για την χρονική περίοδο
έως τις 21 Οκτωβρίου 2016 θα λάβουν μέρος
στην προγραμματισμένη εξέταση IELTS 36
σπουδαστές, χωρισμένοι σε 2 group, των 19 και
17 σπουδαστών αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι από
τους 52, θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις εντός
του α΄ τριμήνου του 2017.

3

«Επίπεδο μαθητών. Για ένα τεστ σαν το IELTS είναι σημαντικό να ξέρεις το background των
μαθητών. Θα πραγματοποιηθεί ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί ένα placement test για αυτούς
τους μαθητές; Αν όχι θα είναι και αυτό επιλογή/ευθύνη του αναδόχου;»

Το μέσο επίπεδο των μαθητών σε κάθε group
είναι A2-Β1. Δεδομένου και του περιορισμένου
διαθέσιμου χρόνου δεν προβλέπεται να γίνει
κάποιο Placement Test.

4

«Επίπεδο IELTS General ή IELTS Academic ? »

Η προετοιμασία των μαθητών θα πρέπει να γίνει
με κατάλληλο υλικό το οποίο θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τη δομή των
εξετάσεων IELTS Exams, Academic Module.

5

«Στόχοι και Bands: Θα πρέπει να είναι γνωστό σε όλους ποιοι είναι οι στόχοι του
προγράμματος και τι θέλουμε να επιτύχουν οι υποψήφιοι στο τέλος αυτού του 30ώρου

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταφέρουν
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προγράμματος. Αυτό είναι σημαντικό για τον ανάδοχο γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί ίσως και ο
αριθμός των group που θα δημιουργηθούν. Για παράδειγμα αν ένας μαθητής είναι σε επίπεδο
Α2, αν καταφέρει στο τέλος του προγράμματος να έχει ένα band 4 ή 4,5 (Β1) σε IELTS θα είναι
ικανοποιητικό; Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικά γιατί θα καθορίσουν και την επιλογή αλλά
και τον όγκο του υλικού (βιβλία, πλατφόρμες) που θα επιλέξει ο ανάδοχος και τα οποία
περιλαμβάνονται στο κόστος της διδακτικής ώρας.»

οι μαθητές Overall Band 5 (or higher).

6

«Θα μπορεί να υπάρχει και η δυνατότητα για επιπλέον ώρα εξάσκησης των μαθητών πάνω στα Υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον ώρες
τεστ μέσω κάποιας πλατφόρμας; (εκτός διδακτικών ωρών)»
εξάσκησης των μαθητών μέσα από αντίστοιχες
εφαρμογές, κάτι τέτοιο όμως έγκειται
αποκλειστικά στον διαθέσιμο προσωπικό χρόνο
και αποτελεί επιλογή του κάθε μαθητή.

7

«Θα έχουμε τη δυνατότητα για τη διενέργεια mock test (τεστ προσομοίωσης), τουλάχιστον 2
πριν τις εξετάσεις, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα της προόδου των μαθητών και να
μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις;»

Υπάρχει η δυνατότητα και πρέπει να γίνουν
mock tests, τα οποία είναι υποχρέωση του
αναδόχου
να
προετοιμαστούν
και
να
διορθωθούν ώστε να δοθούν στους μαθητές οι
κατάλληλες συμβουλές. Η διενέργεια των mock
tests θα πρέπει να γίνει εντός των ωρών
διδασκαλίας.

8

«Η μετακίνηση των εκπαιδευτών θα γίνεται με μέσα της ΕΑΒ ή θα χρησιμοποιούν το δικό τους
μέσο;»

Βλ. Άρθρο 2, Παρ.2.11.
Η ευθύνη της μεταφοράς προσωπικού του
Αναδόχου προς και από τις εγκαταστάσεις
της ΕΑΒ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου.

9

«Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι υποθέτω πρωινές 3 ή 4 ανά ημέρα, ανά group;»

Τα μαθήματα θα είναι πρωινά (08:00 – 15:00) και
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θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ.
10

«Υπάρχει εικόνα για το πότε θα πρέπει να ξεκινήσουν αυτά τα μαθήματα;»
Η προετοιμασία των μαθητών θα πρέπει να γίνει
εντός του διαστήματος 10-21 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα οι ημέρες θα καθοριστούν με βάση
το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις των μαθητών.
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