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Επιτελική Σύνοψη 3.3.4 Μεθοδολογικό μοντέλο αξιολόγησης και 
διάδοσης των καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Στο συγκεκριμένο παραδοτέο παρουσιάζεται ένα μεθοδολογικό μοντέλο για την 

αξιολόγηση των διαθέσιμων καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ώστε να 

αναδειχθούν σημαντικά συμπεράσματα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς, για 

την εφαρμογή των καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και την αντιμετώπιση των κενών 

που πρέπει να καλυφθούν ώστε να έχει εφαρμογή η βέλτιστη πρακτική και στην Ελλάδα.  

Με ζητούμενη την μεγέθυνση της ΚΑΛΟ ως εναλλακτικό μοντέλο οικονομικής 

δραστηριότητας, οι βέλτιστες πρακτικές εκτός από ιδέες και τεχνογνωσία για την 

επιτυχία τους, δίνουν και στοιχεία για την απόσταση μεταξύ των υφιστάμενων εθνικών 

δομών ή  διαδικασιών και των ευρωπαϊκών που έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη τέτοιων 

βέλτιστων πρακτικών, με αποτέλεσμα να μπορεί να σχεδιαστεί η πολιτική για την 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών της ΚΑΛΟ.  

Για την αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών αλλά και τη συλλογή πρωτογενών 

στοιχείων εφαρμόζονται και τα τρία γνωστά μοντέλα : η παρατήρηση και επεξεργασία 

διαθέσιμων στοιχείων, μελετών και αναφορών [ως λειτουργία αξιοποίησης 

υφιστάμενων στοιχείων], η συνέντευξη [ως λειτουργία για την συλλογή νέων στοιχείων, 

ενδεχομένως επικαιροποιημένων] και η δημιουργία ερωτηματολογίου [ως λειτουργία 

για την κωδικοποίηση και ταξινόμηση της πληροφορίας και την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων].  

Η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο, αναπτύσσεται σε πλήρη συμβατότητα και αρμονία 

με το ερωτηματολόγιο της έρευνας πεδίου των ΚΟΙΣΝΕΠ της κλαδικής ανάλυσης ώστε να 

δημιουργηθεί μια αμφίδρομη σχέση τροφοδότησης στοιχείων και επαλήθευσης 

πληροφορίας.  

Για την αξιολόγηση των καλών πρακτικών αλλά και την σύγκριση των υφιστάμενων 

ΚΟΙΣΝΕΠ  με τις καλές πρακτικές χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο με μεικτό σχεδιασμό 

που περιλαμβάνει διχοτομικές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 

ερωτήσεις κλίμακας των 6 επιπέδων (Likert).  

Ως μοντέλο αξιολόγησης επιλέγεται αυτή κατά Donald Kirkpatrick το οποίο αν και αρχικά 

αναπτύχθηκε για αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη συνέχεια 

χρησιμοποιείται ευρύτερα για αξιολόγηση γνώσης και επιλογών στην επιχειρησιακή 

ανάλυση.  Με βάση αυτή, εκτός από τις παραμέτρους «Αντιδράσεις», «Μάθηση», 

«Συμπεριφορά», «Αποτελέσματα», αξιολογούνται συνολικά οι αποδόσεις, η 

συγκρισιμότητα με άλλες ομοειδείς περιπτώσεις αλλά και ο βαθμός επίτευξης του 

ορισμένου σκοπού που έχουν θέσει.  

Το παραδοτέο ολοκληρώνεται με την αποτύπωση των εμπειριών των ΚΟΙΝΣΕΠ σε τρία 

επίπεδα : εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές ενώ γίνεται και μια σαφής και συνεκτική 

αναφορά για τις στρατηγικές βέλτιστων πρακτικών με ενίσχυση της απασχολησιμότητας, 

του ηλικιακού εύρους των συμμετεχόντων, την ένταξη δράσεων για την ενέργεια και τη 



κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση και την ουσιαστική αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

Τέλος, αναφέρονται 12 ενδεικτικές βέλτιστες πρακτικές, όπου αξιολογούνται με βάση τη 

παραπάνω μεθοδολογία και γίνεται μια συγκριτική αποτύπωση για τις ιδιαιτερότητες και 

προοπτικές στην Ελλάδα.  

 


