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ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej poszukuje podmiotu do realizacji zadania
przewidzianego w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", współfinansowanym ze
środków EFS w ramach POKL – Priorytet III, Działanie 3.3.4

Badanie kompetencji uczniów
Zadanie to obejmuje przeprowadzenie tzw. badań podłużnych na przestrzeni trzech
lat wraz z grupą odniesienia, tzn. diagnozy na wejściu, w trakcie oraz na wyjściu, a
także opracowanie raportów po każdym z cyklu badań.

Od oferenta oczekujemy:
doświadczenia w zakresie prowadzenia badań kompetencji uczniów,
potwierdzone przynajmniej dwoma referencjami i opisem dotychczasowej
działalności;
przedstawienia przykładów testów kompetencji mających zastosowanie do
zewnętrznej diagnozy osiągnięć szkolnych uczniów klas 1 - 3 i 4 - 6 szkół
podstawowych;
wykazania, że proponowane narzędzia diagnostyczne (testy) weryfikują
wiedzę i umiejętności w odniesieniu do podstawy programowej kształcenia
ogólnego oraz realizowanych programów nauczania obowiązujących na terenie
Rzeczpospolitej Polski;
wykazania, że proponowane narzędzia diagnostyczne (testy) dają możliwość
weryfikacji wiedzy i umiejętności w obrębie następujących kompetencji
kluczowych:
A) matematycznych i podstawowych naukowo-technicznych,
B) społecznych i obywatelskich,
C) umiejętności uczenia się.
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Oferta powinna zawierać:
uśredniony koszt pakietu testów na jednego ucznia osobno dla diagnozy na
wejściu, w trakcie oraz na wyjściu.

W przypadku braku możliwości sformułowania kosztu jednostkowego dla pakietu
testów badających ww. kompetencje prosimy o skalkulowanie kosztów 3 krotnego
badania dla grupy 600 uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie oraz 300
uczniów jako grupy odniesienia ze szkół.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Koordynatorem projektu – Panią Elżbietą Królikowską: tel. 668454326;
e-mail: e.krolikowska@fio.org.pl

lub Tomaszem Siemieżem – Prezesem Fundacji FALA: tel. 696403863
e-mail: tomasz.siemiez@fala.edu.pl

Oferty zawierające cenę brutto wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów należy
przesyłać pod adres e-mail:malaszkola@fala.edu.pl do 10 czerwca 2010 r. oraz
listownie na adres biura projektu.
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