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Základní parametry
Co je podstatou soutěže?
• soutěží se o nejlepší návrh evaluačního přístupu ke
konkrétnímu zadání na evaluaci projektu/programu
Kdo soutěží?
• studenti magisterských programů relevantních oborů
se vztahem k projektovému cyklu a evaluaci
• týmy 3-5 studentů
Proč se soutěží?
• příspěvek k budování evaluační kapacity
• příležitost vyzkoušet si teorii v praxi
• obohacení výuky
• spolupráce evaluační komunity
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Jak to probíhá?
Tým (3-5 studentů) si najde kouče
Kouč přihlásí svůj tým do soutěže
Týmy mají za úkol ve stanovený den během cca 5,5
hodin zpracovat návrh nabídky na evaluaci
konkrétního příkladu z praxe
Návrhy hodnotí praktikující evaluátoři
Vítěz odměněn, získá příležitost prezentovat svůj
návrh na konferenci ČES a účastní se mezinárodní
soutěže v evaluaci
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Soutěž podle Vás ….
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Jak hodnotí soutěž studenti a koučové?
• Všichni studenti i koučové by měli zájem soutěže se znovu účastnit
• Studentská soutěž v evaluaci / přinesla mi...
• zkušenosti s prací v týmu
• zkušenosti s time managementem a prací na čas, s prací pod
tlakem
• vhled do reálných situací, se kterými se později v profesním životě
můžeme setkat
• zkušenosti v oblasti evaluací
• seznámení se s evaluačními metodami a postupem
• zajímavé zkušenosti využitelné při přípravě diplomové práce
• zajímavé zpestření výuky, rozšíření obzorů
• ... pro studenty zajímavou a výbornou zkušeností, kterou mohou
využít v praxi.
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Jak hodnotí soutěž studenti a koučové?

„Soutěž byla výbornou zkušeností a dobře organizačně
zajištěnou, takže tímto Vám děkuji, že jsme se soutěže
mohli zúčastnit. Dále děkuji, že pro studenty tato
možnost vůbec existuje, vždy je zajímavé zkusit něco
nového, co rozvíjí naše znalosti.“
student / účastník
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