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ЩО ТАКЕ EVALYOUTH? ОСНОВНІ ФАКТИ:

в рамках ініціативи EvalPartners
 офіційно заснована 23 представниками з
усього світу під час Глобального форуму
оцінювання в листопаді 2015 у Катманду,
Непал.


Глобальна мережа для сприяння взаємодії, інновацій та обміну між
молодими та новими оцінювачами, зацікавленими сторонами серед молоді
та ключовими суб’єктами молодіжних рухів тощо.
Хто є молодими та новим оцінювачем (YEE)?
• Оцінювачі до 35 років АБО
• Нові оцінювачі з досвідом роботи у сфері менш ніж 5 років АБО
• Нещодавні випускники внз, хто цікавиться та бажає долучитись до
професії АБО
• Спеціалісти, що мають технічні навики з оцінювання та бажають
стати професійними оцінювачами

Основні цілі мережі EvalYouth


1. Сприяння освіті, навчанню та створенню
відповідних курсів та тренігів для молодих
оцінювачів та початківців;
2. Сприяння творення мереж та наставництва між
молодими оцінювачами/початківцями та
професійними МіО спеціалістами;
3. Сприяння обміну досвідом та формування
мереж між молодих оцінювачів та початківців в
межах міжнародних спільнот з оцінювання;
4. Організація заходів, спрямованих на подолання
проблем та викликів, з якими зіштовхуються
оцінювачі на початку своєї кар’єри;
5. Заохочення асоціацій оцінювання враховувати
потреба молодих оцінювачів/початків та включати
заходи у стратегічні плани.

РОБОЧІ ГРУПИ EVALYOUTH




1. Збільшення кількості молодих
оцінювачів/початківців у правлінні національних
та регіональних асоціацій та сприяння їх
розвитку
(розвиток місцевих, регіональних ініціатив, focal points, Needs Assessment of YEE,
сприяття розвитку спроможності YEE, документація кращих практик, розвиток
різних моделей включення YEE до роботи асоціацій)



2. Розробка YEE програми менторства



(платформа, партнерство, різні моделі, кращі практики, стажування…)



3. Організація конференцій EvalYouth
розвитку спроможності)

(сприяння

2. РОЗВИТОК МЕНТОРСТВА В ОЦІНЮВАННІ
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МЕНТОРСЬКИХ
ПРОГРАМ У СВІТІ













Ціль дослідження:
- описати існуючі моделі менторства та проаналізувати
прогалини, можливості та потенційні рішення проблем.
Онлайн анкетування, 15лист.-15 грудня 2016 (англ., фр.,
ісп., араб., рос., укр.)
Прохання максимальної участі та поширення!
(результати можна використати і на національному,
регіональному рівнях)
Менторство – здійснення консультування та проведення
заходів з метою допомоги індивіду (фахівцю з оцінювання)
розвинути його/її навички та компетенції.
Менторство:
- традиційне (в межах традиційної освіти, н-д, внз)
- нетрадиційне: робітні з розвитку навичок, індивідуальне
наставництво між досвідченим фахівцем з оцінювання та
початківцем/ або поширення/підтримка групових ініціатив
поміж молодими оцінювачами та початківцями в МіО.

3 РОБОЧА ГРУПА – ОРГАНІЗАЦІЯ
КОНФЕРЕНЦІЙ

Віртуальна конференція у 2016 році
 Face-to-face конференція у 2017-18 році




2 грудня 2016 - 9AM - 2:30PM EST



(16-21:30 за київським часом)



Робоча мова – англійська, синхронний переклад –
Іспанська, Французька.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:






Opening Session - 9AM EST
9:00AM: Introduction of keynote speakers by Josette Arevalo and Sofia
Estevez, co-chairs of EvalYouth task force organizing this conference
9:05AM: Opening keynote remarks and Global Evaluation Agenda Ziad Moussa (President of the International Organization for
Cooperation in Evaluation - IOCE)
9:30AM: EvalYouth Global Initiative explained - Bianca MontrosseMoorhead (EvalYouth Co-Chair)










Session 1: Building your career: how to enter the evaluation profession 10AM EST
The presentations will be 25 minutes long and there will also be 10
minutes for questions from the audience.
10:00AM: Professional evaluators’ path and competencies - Kathryn
Newcomer (President Elect of the American Evaluation Association)
10:40AM : Becoming an Evaluator in an International Organization Nick York (Director of Human Development and Economic
Management at the Independent Evaluation Group -World Bank)
11:20AM: Pathways into and Careers in Evaluation -(Stewart I.
Donaldson, Director, Claremont Evaluation Center, Dean, School of
Social Science, Policy & Evaluation Dean, School of Community &
Global Health)

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
(ПРОДОВЖЕННЯ)






Session 2: Building skills and learning methods for
conducting evaluations - 12PM EST
The presentations will be 25 minutes long and there will
also be 10 minutes for questions from the audience.
12:00PM: Quantitative methods -Speaker to be confirmed
12:40PM: Qualitative methods - Rituu B Nanda (Institute
of Development Studies)
1:20PM: Mixed methods - Kate McKegg (Director of the
The Knowledge Institute)







Closing Session 2 PM EST
2PM: EvalYouth and SDGs - (speaker to be confirmed)
2:15PM: Closing remarks and moving forward - Colin Kirk
(Director, Office of Evaluation at UNICEF)

ІНШІ ЗАУВАГИ:
Інші ініціативи EvalPartners!
 Evalgender – інформацію про Україну та регіон


-стипендії EES
 -менторська програма EES


