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שינויים פוליטיים ,חברתיים ,כלכליים וטכנולוגיים ,שחלו בעולם לקראת ומאז המילניום ,מעוררים שאלות ביחס
לעתידה של ההערכה :תפקידיה ,צורותיה ,ממשקיה וזיקותיה לתחומים שונים ,כגון תכנון מדיניות ,קבלת
החלטות במישור המקומי ,הלאומי ,האזורי והגלובלי ,ניהול ומנהל פרויקטים חברתיים ,ארגוניים ועסקיים.
עולם של ריבוי והצפת מידע ,משולב בטכנולוגיות מידע רבות וזמינות ,חושף אותנו למגמות שונות בהיבט של
הערכה:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

צמצום מוכנותם של בעלי העניין לקרוא טקסטים ארוכים ,מבוססי נתונים התומכים במסקנות .מתעצם הצורך
להגיע למידע מהיר ותמציתי.
צמצום ההסתמכות על מקורות מידע מסורתיים ,קושי להבחין בין מקורות אמינים ולא אמינים ושינויים
תרבותיים ,ובהם לגיטימציה לתופעה של  ,fake newsלמשל.
ריבוי נתונים  - big-data -אשר יוצר פערים ביכולתנו ללמוד ולהסיק משמעויות מהימנות מתוך ההערכה.
ריבוי יכולות הערכה בקרב קהלים שונים ,לא עוד מומחים להערכה במגדל שן ,אלא נשות ואנשי ניהול
שיודעים לנתח נתונים .ולצדם  -כלים טכנולוגיים פשוטים שעוזרים באיסוף נתונים ומאפשרים לרבים
להשתמש בהם.
פלורליזם וגלובליזציה של מידע :חשיפה למגוון רחב מאד של תפיסות ולגיטימציה לתפיסות שונות בקרב
קהלים שונים.

הכנס מבקש להתמודד עם אתגרים אלה ,ולבנות יחד תשתית להמשגה והפעלה של תפיסות חדשות ביחס להערכה
ולכלים בהם היא נעזרת .נעשה זאת באמצעות התייחסות לשאלות הבאות:
מה צופן העתיד להערכה? לאן מועדות פניה? אילו טרנספורמציות יתחוללו בה? מי יהיו שותפיה?
הכנס יוקדש לבחינה מעמיקה של אניגמה זו במישור המושגי והמעשי.

אתן/ם מוזמנות/ים להגיש הצעות לכנס:
•
•

למושב של מומחים :מקבלות/י החלטות ,מנהלות/י ארגונים ציבוריים ועסקיים ויועצות/י ארגוניות/ים אשר
משתמשות/ים בהערכה או שיטות דומות.
סדנאות/קבוצות עבודה/שולחנות עגולים להצגה ודיון בדפוסי הערכה שונים המגלמים סממנים של
מטמורפוזה בהערכה ,ומציעים דרכים להתמודד אתה .מה משתנה? מדוע? כיצד עונה על הצורך
להתאמה/הסתגלות לתמורות העולמיות?
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הצגת מודל תאורטי
סקירת מחקרי הערכה אמפיריים
סוגיות מתודולוגיות
ניתוח תהליך הערכה
אחר__________________________ :

מצ"ב תקציר ראשוני ( 300מילים) בקובץ וורד

פרטי מגיש/י ההצעה
מגיש ראשון ואיש קשר
שם המגיש _________________________ :שם הארגון_______________________ :
תפקיד בארגון______________________ :כתובת הארגון_______________________ :
כתובת בבית_________________________________________________________:

טלפון עבודה _______________ :טלפון בבית _____________ :טלפון נייד___________ :
פקס _____________________ :דואר אלקטרוני______________________________ :
מגיש שני
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במידה שההצעה תתקבל ,אני מתחייב/ת להציגה בכנס ולפרסם מאמר בספר הכנס.
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