Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4 - 8 Ιουλίου 2016, με κζμα:

« χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων »
Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ όςων αςχολοφνται με
τθν αξιολόγθςθ ςτο πλαίςιο των επαγγελματικών, μελετθτικών ι εκπαιδευτικών τουσ δραςτθριοτιτων.
Οι δράςεισ απευκφνονται κατά κφριο λόγο ςε αξιολογθτζσ και ςε ςτελζχθ διαχειριςτικών αρχών που
αςχολοφνται με κζματα αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ, αλλά και ςτο ευρφτερο κοινό (ςτελζχθ δθμόςιου
και ιδιωτικοφ τομζα, μελετθτζσ, φοιτθτζσ, κ.ά.).
Κατά τθ διάρκεια τθσ Εβδομάδασ Αξιολόγθςθσ, θ Ελλθνικι Εταιρεία Αξιολόγθςθσ κα βρίςκεται ςε ανοικτό
διάλογο με τα μζλθ τθσ και όςουσ ενδιαφζρονται για τθν αξιολόγθςθ, για τθν προώκθςθ ενόσ εποικοδομθτικοφ
διαλόγου με ςτόχο τθν κεφαλαιοποίθςθ τθσ γνώςθσ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των αξιολογιςεων ςτο
πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ μιασ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτζρα 4 Ιουλίου 2016, 17:00-19:00
υνάντθςθ γνωριμίασ με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιολόγθςθσ
Η ΕΕΑ ςασ προςκαλεί να γνωρίςετε τισ δράςεισ τθσ για τθν ανάπτυξθ των δεςμών μεταξφ αξιολογθτών και
εμπειρογνωμόνων και τθν προώκθςθ τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ των μελών τθσ.
ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΝ CAFE, Κτιριο «Κωστις Παλαμάς», Ακαδθμίας 48 και ίνα, Ακινα

Σρίτθ 5 Ιουλίου 2016, 09:00-15:00
Επιμορφωτικό ςεμινάριο με τίτλο «Μζκοδοι αξιολόγθςθσ»*
Κτιριο «Κωστις Παλαμάς», Ακαδθμίας 48 και ίνα, Ακινα

Σετάρτθ 6 Ιουλίου 2016, 09:00-15:00
Επιμορφωτικό ςεμινάριο με τίτλο «Οι αξιολογιςεισ επιπτώςεων»*
Κτιριο «Κωστις Παλαμάς», Ακαδθμίας 48 και ίνα, Ακινα

Πζμπτθ 7 Ιουλίου 2016, 09:00-15:00
Επιμορφωτικό ςεμινάριο με τίτλο «χεδιαςμόσ και χριςθ αξιολογιςεων»*
Κτιριο «Κωστις Παλαμάς», Ακαδθμίας 48 και ίνα, Ακινα

Παραςκευι 8 Ιουλίου 2016, 14:00-16:00
Πρόςκλθςθ ςε διαδικτυακι ςυηιτθςθ ςτα ακόλουκα κζματα:
14:00 – 15:00

Η αξιολόγθςθ ωσ εργαλείο ςχεδιαςμοφ

15:000 – 16:00 Ο ρόλοσ τθσ ΕΕΑ ςτθν εδραίωςθ μιασ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ
Παρουσιάσεις-συηιτθσθ μζσω Skype video call για ενδιαφερόμενους συμμετζχοντες εκτός Ακθνών και κατοίκους
εξωτερικοφ.
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Ειςθγθτισ: Δρ Διμθτρα Ιωάννου, φμβουλοσ Αξιολόγθςθσ και Πρόεδροσ του Δ.. τθσ ΕΕΑ.

Σρίτθ 5 Ιουλίου 2016
Κτιριο «Κωςτισ Παλαμάσ», Ακαδθμίασ 48 και ίνα, Ακινα

«Μζκοδοι αξιολόγθςθσ»
09:00 – 09:30

Προσζλευσθ, εγγραφζς

09:30 – 12:00

Ειςαγωγι ςτισ ποιοτικζσ και ποςοτικζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ (Ζννοιεσ,
Εφαρμογι, Απαιτιςεισ δεδομζνων, Παραδοχζσ και περιοριςμοί, Πρακτικά
ηθτιματα εφαρμογισ)
Μοντζλα, μζκοδοι και τεχνικζσ αξιολόγθςθσ

12:00 – 12:30

Γεφμα

12:30 – 15:00

Καινοτόμεσ μεκοδολογίεσ
Αξιολογικά ερωτιματα
Aνάλυςθ τθσ κεωρίασ τθσ επιδιωκόμενθσ αλλαγισ (theory of change)
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Σετάρτθ 6 Ιουλίου 2016
Κτιριο «Κωςτισ Παλαμάσ», Ακαδθμίασ 48 και ίνα, Ακινα

«Οι αξιολογιςεισ επιπτώςεων»
09:00 – 09:30

Προσζλευσθ, εγγραφζς

09:30 – 12:00

Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι αξιολογιςεων επιπτώςεων (περιλαμβάνει
παρουςίαςθ παραδειγμάτων και ειδικι αναλυτικι αναφορά ςε αξιολόγθςθ με
τθ χριςθ αντιπαραδείγματοσ [counterfactual] ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ).

12:00 – 12:30

Γεφμα

12:30 – 15:00

Παρουςίαςθ παραδειγμάτων αξιολογιςεων με χριςθ αντιπαραδείγματοσ
(counterfactual)
Συηιτθςθ επί των παραδειγμάτων και των προχποκζςεων εφαρμογισ των
ςχετικών μεκόδων
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Πζμπτθ 7 Ιουλίου 2016
Κτιριο «Κωςτισ Παλαμάσ», Ακαδθμίασ 48 και ίνα, Ακινα

«χεδιαςμόσ και χριςθ αξιολογιςεων»
09:00 – 09:30

Προσζλευσθ, εγγραφζς

09:30 – 12:00

Η αξιολόγθςθ ωσ εργαλείο χάραξθσ πολιτικισ
Το ςχζδιο αξιολόγθςθσ: Σχεδιαςμόσ, προετοιμαςία και διαχείριςθ ςχεδίων
αξιολόγθςθσ

12:00 – 12:30

Γεφμα

12:30 – 15:00

Σχεδιαςμόσ και ανάκεςθ αξιολογιςεων (ανάπτυξθ προδιαγραφών, κεματικζσ
αξιολογιςεισ)
Διαςφάλιςθ και ζλεγχοσ ποιότθτασ αξιολογιςεων
Χριςθ και διάδοςθ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ
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ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΔΡΑΕΙ
υνάντθςθ γνωριμίασ με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιολόγθςθσ, 4 Ιουλίου 2016, 17:00
Για τθ ςυμμετοχι ςτθ ςυνάντθςθ δεν απαιτείται προεγγραφι.
Για την καλφτερη διοργάνωςη των δράςεων τησ εβδομάδασ αξιολόγηςησ, παρακαλοφμε να
δηλώςετε εκ των προτζρων ςυμμετοχή ςτισ παρακάτω δράςεισ:

εμινάρια 5, 6 και 7 Ιουλίου 2016 (09:00-15:00)
Η ςυμμετοχι ςτα ςεμινάρια είναι δωρεάν για τα μζλθ τθσ ΕΕΑ.
Η ςυμμετοχι φοιτθτών ςχετικών με το αντικείμενο είναι δωρεάν ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα των
κζςεων.
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ για τα μθ μζλθ είναι 30,00 ευρώ ανά θμζρα. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να
εγγραφοφν ςε ζνα ι περιςςότερα θμεριςια ςεμινάρια, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντά
τουσ. Η τιμι είναι κατ’ άτομο και περιλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου και το γεφμα.
Οι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ ςε 20 ςυμμετζχοντεσ ανά ςεμινάριο. Παρακαλοφμε όπωσ δθλώςετε το
ενδιαφζρον ςασ για ςυμμετοχι ζωσ τθν Πζμπτθ 30 Ιουνίου 2016 ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
secretariat@hellenicevaluation.org. Η πλθρωμι για τα μθ μζλθ μπορεί να γίνεται με κατάκεςθ ςτον
Τραπεηικό Λογαριαςμό τθσ ΕΕΑ (Τράπεηα Πειραιώσ, ΙΒΑΝ: GR4901720380005038075631095) πριν τθν
ζναρξθ του ςεμιναρίου ι ςε μετρθτά κατά τθν προςζλευςθ.

υμμετοχι ςτθ διαδικτυακι ςυηιτθςθ, 8 Ιουλίου 2016 (14:00-16:00)
Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικτυακι ςυηιτθςθ είναι δωρεάν για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ
ςυμμετζχοντεσ.
Για τθν καλφτερθ διεξαγωγι τθσ ςυηιτθςθσ, οι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ ςε 8 ςυμμετζχοντεσ ανά
κζμα. Παρακαλοφμε όπωσ εκδθλώςετε το ενδιαφζρον ςασ για ςυμμετοχι ζωσ τθν Σετάρτθ 6 Ιουλίου
2016 ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ secretariat@hellenicevaluation.org δθλώνοντασ το κζμα επιλογισ
ςασ, το ονοματεπώνυμό ςασ, το skype name ςασ και ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ.
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