ΤΙΤΛΟΣ: Ο ΚΥΚΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΣΚΟΠΟΣ: H περιγραφή των σταδίων για την επιλογή και δραστηριοποίηση των αξιολογητών του
Προγράµµατος Recognised for Excellence in Europe
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1) Η εµπειρία κρίνεται από:
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

-Αναφορά Senior Assessor/
Mentor
-Συµµετοχές
-Παρόµοια Εµπειρία
-Στοιχεία από εταιρίες
ΕΧΕΙ
ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΑ
∆ΙΑΤΕΛΕΣΕΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

OXI

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ (ΕΑΤ)

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ
ΕΞEΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΙΚΑΝΗ Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ
(1)

OXI

(2) Briefing

ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Το Briefing πραγµατοποιείται σε
ετήσια βάση και περιλαµβάνει
Case Study & Workshop

ΝΑΙ

(3) Κριτήρια
-Ανάγκη ΕΕ∆Ε (Αιτήσεις)
-Καταλληλόλητα σύµφωνα µε
αντικείµενο εταιρειών
-Ικανότητα Γλώσσας
-∆ιαθεσιµότητα
-Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
Εργασιακές Σχέσεις

OXI

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΕ R4E

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΝ
∆ΥΝΑΜΕΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ASSESSORS BRIEFING
(2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΕ∆Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
(3)

CONSENSUS ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (FB
REPORT)

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ που παραδίδονται
στον αξιολογητή:
•Αίτηση υποψήφιας εταιρείας
•Αυτοαξιολόγηση υποψήφιας
εταιρείας
•Οδηγίες
•Αντίστοιχο Μοντέλο
•Έντυπο Αξιολόγησης
•Έντυπο Αναφοράς
Αξιολόγησης(FB REPORT)

ΤΙΤΛΟΣ: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ: H περιγραφή των απαιτούµενων ενεργειών για την ανάθεση υποψήφιων επιχειρήσεων
στο πρόγραµµα Recognised for Excellence in Europe
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
(1) ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΑΡΧΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΕ∆Ε

-Αίτηµα Call for Assessors
-Εκπαίδευση/ επιτυχία στις εξετάσεις
-Αναφορά Εκπαιδευτή
-Συµµετοχή ως Εκπαιδευόµενος-η
-Αναφορές από Επικεφαλής

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
(1)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ/ e MAIL ΠΡΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
(2)

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(3)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ LOE ΕΕ∆Ε

ΤΜΗΜΑ LOE ΕΕ∆Ε – ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΕ∆Ε

(2)ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Στην επιστολή αναφέρεται αν εντάσσεται στον κατάλογο των εν
δυνάµει επικυρωτών και εάν όχι τι θα πρέπει να γίνει προκειµένου να
ενταχθεί (π.χ. εκπαιδευόµενος, περαιτέρω εκπαίδευση)
(3) ΟΜΑ∆Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αποτελείται από:
-1 Επικεφαλής Αξιολογητή
-2-3 Αξιολογητές (ανάλογα µε το µέγεθος της υποψήφιας επιχείρησης)
- Κριτήρια για την επιλογή των αξιολογητών προκειµένου να
δηµιουργηθούν οι οµάδες

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ

CONFLICT

OXI

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

/ΚΩΛΥΜΑ;

ΑΠΟ∆ΟΧΗ

-Αιτήσεις Επιχειρήσεων (αριθµός)
-∆ιαθεσιµότητα Αξιολογητών
-Πληροφορίες για πιθανό κώλυµα
-Σχετική εµπειρία αξιολογητή (τουλάχιστον εκπαιδευόµενος-η, για
Επικεφαλής τουλάχιστον 4 αξιολογήσεις)
-Σχέση γνωστικού αντικειµένου µε αντικείµενο υποψήφιας επιχείρησης
-Γλωσσική επάρκεια
-Ικανότητα µετακίνησης αν απαιτείται και συνδυασµός µετακινήσεων
όπου υφίσταται
-Αναφορές από προηγούµενες συµµετοχές
-Προηγούµενη σχέση – συνεργασία µε ΕΕ∆Ε (π.χ συνέπεια, ακρίβεια
κτλ.)
-Τυχόν επιθυµία που έχει εκφραστεί από τον Αξιολογητή για
επικεφαλής ή συµµετοχή σε συγκεκριµένο κλάδο επιχειρήσεων
-Τυχόν αίτηµα από υποψήφια επιχείρηση για συγκεκριµένη εµπειρία
-Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες
-Εργασιακές ή άλλες σχέσεις και ειδικές εµπειρίες (π.χ γνώση του
Ανταγωνισµού του περιβάλλοντος µιας χώρας κτλ.)

OXI

ΤΜΗΜΑ LOE ΕΕ∆Ε
ΝΑΙ

Ειδικότερα για τους Επικεφαλής λαµβάνονται υπόψη και:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ

ΤΜΗΜΑ LOE ΕΕ∆Ε

ΤΕΛΟΣ

-Τουλάχιστον 4 συµµετοχές σε αξιολογήσεις
-Ηγετικές ικανότητες (κρίνονται από αναφορές και άλλες πληροφορίες)
-Εκφρασµένη επιθυµία
-Ηλικία (άνω των 40 ετών)
-Πανεπιστηµιακές Σπουδές
-Εργασιακή εµπειρία ενδεχοµένως συσχετιζόµενη µε το αντικείµενο της
υποψήφιας επιχείρησης
-Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
-Ικανότητα Επικοινωνίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Στις οµάδες συµµετέχουν και εκπαιδευόµενοι
•Γίνεται προσπάθεια στην όλη διαδικασία κάθε φορά να εµπλέκονται
όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα ως αξιολογητές
•Επικεφαλής αξιολογητής τοποθετείται για µία αίτηση ανά κύκλο εί
δυνατόν.
•Λαµβάνεται υπ’ όψη σηµαντικά η συµµετοχή στη προώθηση του
θεσµού (π.χ σύσταση, προσέλκυση νέων εταιριών κτλ)

