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Νέο έργο ΕΕΑ: Ενίσχυση των ικανοτήτων των
Εταιρειών και Δικτύων Αξιολόγησης στην Ευρώπη
Για την επόμενη διετία (2021-2022) η ΕΕΑ προεδρεύει του Δικτύου των Ευρωπαϊκών
Εταιρειών Αξιολόγησης (NESE) ενός ευρωπαϊκού δικτύου που παράγει αξία μέσω της
δημιουργίας ενός κοινού εδάφους για όλες τις Εταιρείες και τα Δίκτυα Αξιολόγησης μέλη του,
που ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη αμοιβαίας
τεχνογνωσίας, σε θεωρητικά ζητήματα αλλά και πρακτικές που σχετίζονται με την αξιολόγηση.
Το Δίκτυο δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση προώθησης τεχνογνωσίας και ενίσχυσης
ικανοτήτων σε Εταιρείες και Εθνικά Δίκτυα, που εργάζονται για την προώθηση της χρήσης της
αξιολόγησης και την οικοδόμηση αντίστοιχης κουλτούρας.
Στο πλαίσιο αυτό, τον Αύγουστο του 2021, το Δίκτυο ανέλαβε την εκπόνηση του έργου: Ενίσχυση
των ικανοτήτων των Εταιρειών και Δικτύων Αξιολόγησης στην Ευρώπη: Μια πρακτική
προσέγγιση για την προώθηση της αξιολόγησης των βασικών οριζόντιων αρχών (Key
Horizontal Principles). Το έργο χρηματοδοτείται από τον Διεθνή Οργανισμό για Συνεργασία στην
Αξιολόγηση IOCE/EVALPartners1. Εταίροι του έργου είναι: Η Ισπανία, η Γερμανία, η Πολωνία,
η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία και η Ελλάδα. Ως συνδεδεμένος εταίρος συμμετέχει και η Ιταλία.
Οι εταίροι υποστηρίζουν μια συμμετοχική δράση χωρίς αποκλεισμούς, που επεκτείνεται σε όλες
τις Εταιρείες και Δίκτυα στην Ευρώπη. Την ευθύνη συντονισμού και διοίκησης του έργου έχει
αναλάβει η Ελλάδα μέσω της ΕΕΑ.
Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της εσωτερικής συνεργασίας των μελών του NESE, μέσω της
ανάπτυξης ενός Κοινού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΠΑ-CRF) που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις
εθνικές Εταιρείες και Δίκτυα Αξιολόγησης, προκειμένου να υποστηρίξει την προώθηση των
βασικών αρχών της ισότητας, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής δικαιοσύνης και των
κοινών αρχών της εταιρικής σχέσης, της καινοτομίας, της ένταξης, της δημοκρατίας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (KHP) στις πρακτικές αξιολόγησης των χωρών. Ειδικότερα, το έργο
στοχεύει:
(1)

(2)

(3)

Στην ενίσχυση των ικανοτήτων των Εταιρειών και Δικτύων, μέσω της χρήσης ενός
κοινού «εργαλείου» που προωθεί την υιοθέτηση των βασικών οριζόντιων αρχών στην
αξιολόγηση·
Στη θέσπιση κοινού εδάφους για τις Εταιρείες και τα Δίκτυα Αξιολόγησης, ώστε να
ανταλλάξουν πρακτικές προσεγγίσεις και να υποστηρίξουν την υιοθέτηση των
βασικών οριζόντιων αρχών στο σχεδιασμό και την εκπόνηση αξιολογήσεων·
Στην υποστήριξη του επαγγελματισμού στην αξιολόγηση, μέσω της σύνταξης ενός
κειμένου πρακτικής καθοδήγησης: του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς-ΚΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
(1)

1

Χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλη την Ευρώπη: σε μια άσκηση
απογραφής P2P, θα περιγραφεί πώς οι Εταιρείες και τα Δίκτυα ενσωματώνουν τις

https://www.ioce.net/, https://www.evalpartners.org/

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΕΑ www.hellenicevaluation.org
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(2)

(3)

(4)

(5)

βασικές οριζόντιες αρχές στα στρατηγικά τους έγγραφα (π.χ. καταστατικά έγγραφα,
αποστολή, πρότυπα ποιότητας, κατευθυντήρια κείμενα, κλπ.).
Ανάλυση SWOT και GAP: βάσει ανατροφοδότησης από τα εθνικά σημεία, θα
εντοπιστούν περιοχές προς βελτίωση για τις Εταιρείες και τα Δίκτυα, σχετικά με τις
βασικές οριζόντιες αρχές.
Συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων: τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης και
τα ευρήματα των αναλύσεων, θα συζητηθούν με ειδικούς ως πρώτο βήμα για την
ανάπτυξη του ΚΠΑ.
Σύνταξη σχεδίου ΚΠΑ και ηλεκτρονική διαβούλευση: σε συνέχεια των ανωτέρω,
θα συνταχθεί σχέδιο του ΚΠΑ. Η ανάπτυξη του σχεδίου θα συνδεθεί με μια διαδικασία
συν-σχεδιασμού, περιλαμβάνοντας αναφορά και σε υφιστάμενες καλές πρακτικές. Το
σχέδιο θα τεθεί σε ηλεκτρονική διαβούλευση για την παροχή σχολίων από τις
Εταιρείες και τα Δίκτυα αξιολόγησης (διαδικτυακό ερωτηματολόγιο).
Διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης για την παρουσίαση του τελικού κειμένου
ΚΠΑ στο ευρύτερο περιβάλλον αξιολόγησης στην Ευρώπη.

Η ΕΕΑ και το NESE θεωρούν το έργο ως πολλά υποσχόμενο για την ενίσχυση της ικανότητας και
της συνεργασίας των Εταιρειών και Δικτύων Αξιολόγησης στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα του
έργου θα αποτελέσουν φυσικά αντικείμενο διάδοσης και στη χώρα μας, μέσω ειδικής εκδήλωσης
που θα διοργανώσει η ΕΕΑ ειδικά για αυτόν τον σκοπό.
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Διεξαγωγή του 4ου Διαβαλκανικού Περιφερειακού
Συνεδρίου Αξιολόγησης (24.11.2021)
Το Δίκτυο Αξιολόγησης των Δυτικών Βαλκανίων (Western Balkan Evaluation Network - WBEN),
διοργάνωσε στις 24 Νοεμβρίου 2021, διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Reflecting the practice of
evaluation». Η γλώσσα του συνεδρίου ήταν τα αγγλικά.
Στο συνέδριο συμμετείχαν σύμβουλοι αξιολόγησης, κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τις χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της
κοινωνίας των πολιτών, αλλά και εκπρόσωποι διακρατικών δικτύων αξιολόγησης όπως, το Δίκτυο
Εταιρειών Αξιολόγησης της Ευρώπης (NESE), ο Σύνδεσμος Αξιολόγησης της Ασίας και του
Ειρηνικού (Asia Pacific Evaluation Association), και η Ομάδα αξιολόγησης των Ηνωμένων
Εθνών (UN Evaluation Group – UNEG).
Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effective approaches to evaluation, methodologies and designs
Evaluation practice and its challenges in uncertain times, such as Covid-19
Evaluation processes in the educational sector
Evaluation and other aspects of implementing evaluation processes
Role of VOPEs in building national evaluation capacities in the Balkan region
Evalution professionalization - State of play in the Balkan region
Use of evaluation reports, transparency, capacity of commissioners and managers in
evaluation

Στηρίζοντας διαχρονικά τις δράσεις του Δικτύου Αξιολόγησης των Δυτικών Βαλκανίων, η
Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου.
Το βίντεο του 4ου Διαβαλκανικού Περιφερειακού Συνεδρίου Αξιολόγησης είναι διαθέσιμο σε αυτόν
το σύνδεσμο: https://www.hellenicevaluation.org/index.php/el/eukairies/sinedria/item/142-wben-4thregional-conference

3

