Επιθεώρηση Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

Τεύχος 10, Ιούνιος 2022

ΝΕΑ

Διεθνές συνέδριο αξιολόγησης: Αξιολόγηση των
παρεμβάσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ-ESIF) στην Ευρώπη
(05-06.05.2022)
Το Υπουργείο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Έργων της Ρουμανίας, σε συνεργασία με το
Ρουμανικό Δίκτυο Αξιολόγησης και την ενεργή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
διοργάνωσαν στις 5 και 6 Μαΐου 2022 στο Βουκουρέστι, διεθνές συνέδριο αξιολόγησης υπό τον
τίτλο: Αξιολόγηση των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ στην Ευρώπη. Μεταξύ παράδοσης και
καινοτομίας.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η συζήτηση αναφορικά με τις νέες προσεγγίσεις οι οποίες
αναπτύσσονται για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων δημόσιας πολιτικής κατά την
προγραμματική περίοδο 2021-2027 με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την αξιολόγηση
της περιόδου 2014-2020.
Ειδικότερα, το διεθνές αυτό συνέδριο, στο οποίο συμμετείχε και η Ελληνική Εταιρεία
Αξιολόγησης, λειτούργησε ως ένας χώρος ανταλλαγής πρακτικών και διδαγμάτων σχετικά με
πρακτικές αξιολόγησης, με στόχο την προώθηση κοινών προσεγγίσεων αξιολόγησης για την
περίοδο 2021-2027.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου σε αυτόν τον
σύνδεσμο: https://conferintaevaluare.ro/site/en

14ο Διετές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Αξιολόγησης (06-10.06.2022)
Το 14ο Διετές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης διοργανώνεται στην Κοπεγχάγη
από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου 2022 με τίτλο: Evaluation at a Watershed: Actions and Shifting
Paradigms for Challenging Times.
Το συνέδριο διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις σημαντικές μετασχηματιστικές αλλαγές για την
αξιολόγηση, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των σημερινών κρίσεων και προκλήσεων:
▪

▪

Θεσμικές αλλαγές: μετασχηματισμός συστημάτων αξιολόγησης. Το ερώτημα που τίθεται
είναι πώς μπορούν τα συστήματα αξιολόγησης να αποφύγουν την εξάρτηση από την
πεπατημένη για να υποστηρίξουν τη μετασχηματιστική αξιολόγηση;.
Αλλαγές ταυτότητας: μετασχηματίζοντας τους αξιολογητές. Από ουδέτεροι παρατηρητές
έως υποστηρικτές και φορείς της αλήθειας, τι ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν οι
αξιολογητές;
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▪

▪

Μετασχηματίζοντας το περιεχόμενο των αξιολογήσεων: μετασχηματισμός εντός της
αξιολόγησης και από την αξιολόγηση. Πώς μπορούν οι αξιολογήσεις να δώσουν
προτεραιότητα στις κύριες προκλήσεις της εποχής μας;
Μεθοδολογικές αλλαγές: μετασχηματίζοντας τις μεθοδολογίες. Πώς μπορεί η αξιολόγηση
να αξιοποιήσει στο έπακρο τις μεθόδους και τα δεδομένα που παράγει για την
υποστήριξη του μετασχηματισμού των δημόσιων πολιτικών και της κοινωνίας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου σε αυτόν τον
σύνδεσμο: https://www.ees2022.eu/
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