
SA Archimedese Euroguidance Eesti keskus kutsub esitama pakkumust digitaalse vahendi „Leia 

suund maailma“ arendamiseks ja süsteemi hoolduseks. 

 

TAUST 

Tänapäeval on inimeste, sh noorte rändamine õppimise eesmärgil jätkuvalt kasvamas. Samas on 

palju noori, kellele on rahvusvaheline õpiränne liiga suur väljakutse ja tundmatus nähakse takistusi. 

Uuringutest on ilmnenud, et noored soovivad rohkem infot erinevate rahvusvaheliste võimaluste 

kohta ning kuidas neis osaleda. Eksperdid (sh karjäärispetsialistid) on välja toonud, et vaja on 

kompaktset infot eri vanuses noortele nende väliskogemuse võimaluste kohta, rohkem mängulisi 

lahendusi, mida on mugav kasutada nutivahendis, mis julgustaks noori õpirändes osalema. Samas 

annaks teadmist, mida õpirännet plaanides silmas pidada ning kuidas õpitud edaspidi ära kasutada.  

 

EESMÄRK 

Hanke eesmärk on luua digitaalne lahendus, mis: 

● innustab noori (vanuses 15-26) rahvusvahelise õpirände võimalusi avastama ja julgustab          

osalemist kaaluma;  

● juhendab õpirändega seotud oluliste aspektidega arvestama;  

● annab suuniseid, millest alustada ning kes saab noort toetada;  

● pakub huvilistele võimaluse oma õpirändevalmidust hinnata;  

● aitab õpirände kogemusi paremini väärtustada ja mõtestada.  

 

Veebilehekülg saab olla ka töövahend karjäärispetsialistidele, õpetajatele ja teistele, kes noori           

õpirände teemadel toetavad, õpirände rahastusvõimalusi ja programme noortele tutvustavad.         

Lehekülg peab olema lihtne, mänguline ja kasutajasõbralik, pidades silmas noort kui peamist            

kasutajat. 

 

HANKE SISU 

1. Visiooni kirjelduse loomine koostöös tellijaga, mis on aluseks prototüübile ja kujundusele; 

tehnoloogiline lahendus.  

2. Prototüübi ja veebilahenduse kujunduse loomine, kasutajakogemuse testimine 

sihtrühmaga. 

3. Veebilehe arendamine, testimine ja järeltööd. 

 

Valmimise aeg: töö teostamise orienteeruv tähtaeg on 20.12.2019 

 

Digitaalse õppevahendi loomise eeldatav maksumus on kuni 10 000 eurot ilma käibemaksuta.  

 

HANKES OSALEMINE 

Pakkumuses osalemiseks palume teil esitada: 

● avaldus (“Lisa 2 vorm”, sisaldab pakutavaid hindu);  

● pakutava lahenduse lühikirjeldus maksimaalselt 2000 tähemärki, tööde teostamise ajagraafik         

ja lahenduste visuaalne kujundusnäidis;  

● pakkumuse sisukirjeldus (vt. täpsemalt "HD pakkumuskutsest");  

● vajadusel hankelepingu täitmise meeskonna liikmete kinnituskiri ja pakkumuse esitaja volitus          

(vt täpsemalt "HD pakkumuskutsest").  

 



Rohkem infot hanke dokumentides "HD pakkumuskutse", "Lisa 1. Tehniline kirjeldus" , “Lisa2 vorm”,             

mille saadame pakkumuses osaleda soovijatele  e-postiga.  

 

Palume pakkumus esitada elektroonselt hiljemalt 11.10. tööpäeva lõpuks e-postile: 

anna.gramberg@archimedes.ee  

 

PAKKUMISTE HINDAMINE 

1) Pakkumise hind 1 (õppevahendi väljatöötamise maksumus) – maksimaalselt 25 punkti, kallimad 

proportsionaalselt vähem. 

2) Pakkumise hind 2 (edasine hooldus) - maksimaalselt 15 punkti, kallimad proportsionaalselt vähem. 

3) Pakutava lahenduse lühikirjeldus, ajagraafik ja visuaalne kujundusnäidis – maksimaalselt 40 

punkti. 

4) Pakkuja kogemus, ehk varasemalt tehtud sarnased tööd – maksimaalselt 20 punkti. 

 

Lisaküsimuste korral võtke ühendust: anna.gramberg@archimedes.ee  

 


