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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Βράβευση καλών πρακτικών 

3ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης 

 

Ένας από τους κύριους στόχους ίδρυσης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης (ΕΕΑ) είναι η 

υποστήριξη και προβολή καλών πρακτικών αξιολόγησης.  Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η ΕΕΑ 

αναγνωρίζει την προσπάθεια για ποιοτικές αξιολογητικές προσεγγίσεις και συμβάλλει στην ευρεία 

δημοσιότητά τους, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη γνώσεων και μεθόδων αξιολόγησης, και 

να αναδειχθούν οι προσπάθειες των ερευνητών.  

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2018, έχει καθιερωθεί ένα ετήσιο σύστημα διακρίσεων, μέσω του οποίου 

βραβεύονται καλές πρακτικές αξιολόγησης, στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: 

1η Κατηγορία: Νέος Αξιολογητής 

2η Κατηγορία: Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

3η Κατηγορία: Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης 

Οι δύο πρώτες κατηγορίες απευθύνονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελετητές, φοιτητές και 

σπουδαστές, ή ομάδες αξιολογητών, οι οποίοι  συμβάλλουν μέσω των μελετητικών εργασιών τους, 

στην αξιοποίηση επιστημονικά άρτιων μεθοδολογιών αξιολόγησης σε πτυχιακές ή ερευνητικές 

εργασίες (1η κατηγορία),  ή/και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων και επιστημονικά άρτιων 

αξιολογητικών πλαισίων με γνώμονα την πρακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης (2η κατηγορία).  Η 3η κατηγορία διακρίσεων αφορά κυρίως φορείς που έχουν αναθέσει 

αξιολογήσεις και έχουν αποδείξει τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης και χρήσης των συμπερασμάτων της. 

Η απονομή των διακρίσεων πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου 

της ΕΕΑ, κατόπιν υποβολής των υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων.  Η επιτροπή αξιολόγησης 

των υποψηφιοτήτων αποτελείται από καταξιωμένα μέλη της κοινότητας των αξιολογητών και του 

ακαδημαϊκού χώρου. 

Η κατάσταση της πανδημίας δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή πολλών δράσεων της ΕΕΑ κατά το 2020, 

περιλαμβανομένου και του προγράμματος βραβεύσεων. Έτσι, οι 3ες κατά σειρά βραβεύσεις, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 4ου ετήσιου συνεδρίου της ΕΕΑ, ανακοινώθηκαν τον 

Νοέμβριο 2021.  

Απονεμήθηκαν οι ακόλουθες διακρίσεις: 

▪ 1ο Βραβείο στην κατηγορία Νέος Αξιολογητής/Young Emerging Evaluator 2020-2021 

Μαρίνα Αϊβαζίδη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Exploring Primary School Teachers’ Intention to Use E-

Learning Tools during the COVID-19 Pandemic (Ερευνητικό άρθρο δημοσιευμένο στο 

επιστημονικό περιοδικό  «Education Sciences»)  

▪ 1ο Βραβείο στην κατηγορία Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία 

Αξιολόγησης 
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Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Απλούστευσης Διαδικασιών, για τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Βίβλου Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού 2021-2025 

▪ Εύφημος Μνεία στην κατηγορία Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, για τη μελέτη «Ψηφιακά δεδομένα Φαρμάκου» 

▪ 1ο Βραβείο στην κατηγορία Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων 

Αξιολόγησης 

Περιφέρεια Αττικής, για τη δράση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ)  

Η Επιθεώρηση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης φιλοξενεί ορισμένες από τις βραβευμένες 

συμμετοχές, δίνοντας τη δυνατότητα στους μελετητές να δημοσιεύσουν μια πιο αναλυτική 

παρουσίαση της δουλειάς τους.   

Περισσότερες πληροφορίες και συνοπτικές παρουσιάσεις των εργασιών που διακρίθηκαν είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΕΑ.   
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