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Αθήνα, 20.08.2019
Αρ. Πρωτ.: 8475

Θέμα: Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582) για
την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής με
την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού».
Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 8202/01-08-2019 αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την
διακήρυξη στο θέμα με αρ. 07/2019, και της ενημέρωσης από την υπεύθυνη της Πράξης «Καθολικός
σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» διευκρινίζονται τα εξής:

Ερώτηση:
«Αναφορικά με το διαγωνισμό «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα
ακοής με την χρήση της ΕΝΓ για την Δ’ Δημοτικού (Αρ. Διακ. 07/2019) θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν
το ηχητικό υλικό που θα συνοδεύει τα video για το σύνολο του έργου θα παρασχεθεί από το ΙΕΠ όπως
έχει γίνει και με τα δείγματα για το διαγωνισμό»

Απάντηση:
«Α) Το έργο που πρόκειται να ανατεθεί και η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο/η Ανάδοχος είναι η Ανάπτυξη
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες μαθητές/-ήτριες για τα
εξής μαθήματα:
Γλώσσα Δ’ Δημοτικού με 59.800 λέξεις (Παραδοτέο Π.1)
Μαθηματικά Δ’ Δημοτικού με 20.127 λέξεις (Παραδοτέο Π.2)
Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Δημοτικού με 25.700 λέξεις (Παραδοτέο Π.3)
Ιστορία Δ’ Δημοτικού με 34.400 λέξεις (Παραδοτέο Π.4)
Θρησκευτικά Δ’ Δημοτικού με 35.542 λέξεις (Παραδοτέο Π.5)
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Β) στον/στην Ανάδοχο, στον/στην οποίο/-α πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, θα δοθεί
και το ηχητικό υλικό για τα εξής Μαθήματα:
Γλώσσα, Δ’ Δημοτικού
Μαθηματικά Δ’ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Δημοτικού
Ιστορία Δ’ Δημοτικού
Επισημαίνεται ότι για το βιβλίο των Θρησκευτικών δεν υπάρχει ηχητικό υλικό, λόγω αλλαγής του βιβλίου.»

Η παρούσα διευκρίνιση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής: http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/diagonismoi
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