Η Εβδομάδα Αξιολόγησης 2018 διοργανώνεται από την ΕΕΑ στις 12-16 Νοεμβρίου, με θέμα:

« Αξιολόγηση στην πράξη »
Η δράση απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στελέχη ΟΤΑ, αξιολογητές, μελετητές,
φοιτητές, και γενικότερα, σε όσους ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση ως εργαλείο βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών στόχων. Στόχος είναι η προώθηση της αξιολόγησης και η
ενημέρωση/επιμόρφωση όσων ασχολούνται με την αξιολόγηση στο πλαίσιο των επαγγελματικών, μελετητικών
ή εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων.
Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Αξιολόγησης, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης θα βρίσκεται σε ανοικτό
διάλογο με τα μέλη της και όσους ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση, για την προώθηση ενός εποικοδομητικού
διαλόγου με στόχο την κεφαλαιοποίηση της γνώσης και τη βελτίωση της ποιότητας των αξιολογήσεων στο
πλαίσιο της ανάπτυξης μιας κουλτούρας αξιολόγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, 17:00-19:00
Συνάντηση γνωριμίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης
Η ΕΕΑ σας προσκαλεί να γνωρίσετε τις δράσεις της για την ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ αξιολογητών και
εμπειρογνωμόνων και την προώθηση της επιστημονικής και επαγγελματικής συνεργασίας των μελών της.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ CAFE, Κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, 15:00-17:00
Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Εκπαίδευση και επιμόρφωση στην αξιολόγηση»
Συζήτηση μέσω Skype video για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες εκπαίδευσης στην αξιολόγηση, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, 09:00-16:00
Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Εισαγωγή στην Αξιολόγηση»*
Κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, 09:00-16:00
Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Σχεδιασμός και εφαρμογή αξιολόγησης επιπτώσεων»*
Κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, 14:00-16:00
Πρόσκληση σε διαδικτυακή συζήτηση στα ακόλουθα θέματα:
14:00 – 15:00

Η αξιολόγηση ως εργαλείο σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών

15:00 – 16:00 Ο ρόλος της ΕΕΑ στην εδραίωση μιας κουλτούρας αξιολόγησης
Παρουσιάσεις-συζήτηση μέσω Skype video για ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες εκτός Αθηνών και κατοίκους εξωτερικού.
* βλ. Αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίων
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, 09:00-12:00
Κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα

«Εισαγωγή στην Αξιολόγηση»
Εισηγητής: Δρ Τίνα Ορφανίδου, Σύμβουλος Αξιολόγησης, Γεν. Γραμματέας ΕΕΑ

Ενότητα 1: Ορίζοντας την Αξιολόγηση
•
•
•
•
•
•

Η έννοια και οι βασικοί όροι της αξιολόγησης
Ο σκοπός
Η υλοποίηση της αξιολόγησης
Τα δεδομένα που απαιτούνται
Οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία της αξιολόγησης
Οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από την άσκηση της αξιολόγησης

Ενότητα 2: Είδη Αξιολόγησης
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στη θεωρία της αλλαγής (theory of change)
Εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση
Κατά την διάρκεια (ongoing) & ενδιάμεση (mid-term) αξιολόγηση
Εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση
Αξιολόγηση επιπτώσεων

Ενότητα 3: Τα αξιολογικά ερωτήματα
•
•
•

Τι είναι τα αξιολογικά ερωτήματα
Παραδείγματα αξιολογικών ερωτημάτων
Συνδέοντας τα διαθέσιμα στοιχεία με τα αξιολογικά ερωτήματα

Ενότητα 4: Συλλογή και Επεξεργασία Στοιχείων για την Αξιολόγηση
•
•
•
•
•

Σχεδιασμός συλλογής στοιχείων
Εντοπίζοντας τα κενά στα διαθέσιμα στοιχεία
Ζητήματα ποιότητας δεδομένων
Εργαλεία και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων για την αξιολόγηση
Αποτυπώνοντας τα συμπεράσματα
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Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, 09:00-12:00
Κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα

«Σχεδιασμός και εφαρμογή αξιολόγησης επιπτώσεων»
Εισηγητής: Δρ Δήμητρα Ιωάννου, Σύμβουλος Αξιολόγησης, Πρόεδρος ΕΕΑ

Ενότητα 1: Η αξιολόγηση των επιπτώσεων
•
•
•

Χρησιμότητα και εφαρμογή της αξιολόγησης επιπτώσεων
Παραδείγματα αξιολογήσεων επιπτώσεων (ex-ante & ex-post)
Απαιτήσεις δεδομένων, παραδοχές και περιορισμοί

Ενότητα 2: Σχεδιασμός και υλοποίηση αξιολογήσεων επιπτώσεων
•
•
•

Ανάπτυξη προδιαγραφών
Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας αξιολογήσεων
Χρήση και διάδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης επιπτώσεων

Ενότητα 3: Αξιολογήσεις επιπτώσεων στην ΕΕ
•
•
•

Χαρακτηριστικά των αξιολογήσεων επιπτώσεων που πραγματοποιούνται στα κράτη-μέλη
Οι περισσότερο διαδεδομένες μέθοδοι αξιολόγησης επιπτώσεων
Παραδείγματα μελετών αξιολόγησης

Ενότητα 4: Η αξιολόγηση στο πλαίσιο καινοτόμων προσεγγίσεων στρατηγικού σχεδιασμού
•
•
•

Οι αξιολογήσεις επιπτώσεων στον κύκλο ζωής των δημόσιων πολιτικών
Έξυπνη και δημιουργική ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών βασισμένων σε αντικειμενικά
ευρήματα
Συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Συνάντηση γνωριμίας με την ΕΕΑ, 12 Νοεμβρίου 2018, 17:00
Για τη συμμετοχή στη συνάντηση δεν απαιτείται προεγγραφή. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε και
να συζητήσουμε για την αξιολόγηση σ’ένα ευχάριστο περιβάλλον, με χαλαρή και δημιουργική
διάθεση!
Για την καλύτερη διοργάνωση των δράσεων της εβδομάδας αξιολόγησης, παρακαλούμε να
δηλώσετε εκ των προτέρων συμμετοχή στις παρακάτω δράσεις:

1. Σεμινάρια 14 και 15 Νοεμβρίου 2018 (09:00-12:00 & 13:00-16:00)
Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν για τα μέλη της ΕΕΑ.
Η συμμετοχή φοιτητών σχετικών με το αντικείμενο είναι δωρεάν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των
θέσεων.
Το κόστος συμμετοχής για τα μη μέλη είναι 30,00 ευρώ ανά σεμινάριο. Οι συμμετέχοντες μπορούν
να εγγραφούν σ’ένα ή και στα δύο σεμινάρια, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Η
τιμή είναι κατ’ άτομο και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου και προσφορά
καφέ/αναψυκτικών/ελαφρού γεύματος.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες σε 20-25 συμμετέχοντες ανά σεμινάριο. Παρακαλούμε όπως
δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή έως τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση secretariat@hellenicevaluation.org.
Η πληρωμή για τα μη μέλη μπορεί να γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΕΑ
(Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ: GR4901720380005038075631095) πριν την έναρξη του σεμιναρίου ή σε
μετρητά κατά την προσέλευση.

2. Συμμετοχή στις διαδικτυακές συζητήσεις, 13 & 16 Νοεμβρίου 2018
Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση είναι δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους
συμμετέχοντες.
Για την καλύτερη διεξαγωγή της συζήτησης, οι θέσεις είναι περιορισμένες σε 8 συμμετέχοντες ανά
θέμα. Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή έως τη Δευτέρα 12
Νοεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@hellenicevaluation.org δηλώνοντας το
θέμα επιλογής σας, το ονοματεπώνυμό σας, το skype name σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
www.hellenicevaluation.org
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