


EWALUACJA
to badanie wartości albo cech 
programu w celu jego 
usprawnienia i rozwoju.



EWALUACJA  pozwala na zebranie ważnych informacji 
i sprawdzenie, czy projekt odpowiedział  na potrzeby 
uczestników i czy został zrealizowany poprawnie.

 Pomaga podnieść jakość przyszłych  działań. 
Umożliwia określenie najsłabszych punktów,

aby wprowadzić przyszłe zmiany na lepsze.



EWALUACJA podniesie jakość Waszego projektu.

 Pokaże słabe i mocne strony.
 Pomoże zrealizować działania projektowe zgodnie z przyjętymi 

celami i założeniami.
 Pozwoli sprawdzić, czy zaplanowane  działania zakończyły 

się sukcesem.
 Umożliwi ocenę jakości rezultatów.
 Poprawi jakość następnych projektów.
 Pozwoli dowiedzieć się, co o projekcie myślą jego uczestnicy.





OKREŚLCIE KONKRETNE CELE 
I ZAMIERZENIA EWALUACJI

1. Czemu ma ona służyć? 
2. Kto jest nią zainteresowany? 
3. Co będzie przedmiotem ewaluacji?
4. Czemu będą służyć wyniki?





USTALCIE PLAN DZIAŁAŃ

 Kto przeprowadzi ewaluację? 
 Jakie informacje będą zgromadzone i jakimi metodami?
 Kiedy i gdzie ewaluacja zostanie przeprowadzona? 
 Ile przeznaczymy na nią czasu?
 Jak zostaną opracowane wyniki, w jakiej formie i komu będą 

przedstawione? 
 Jak zostaną wykorzystane wyniki ewaluacji?

Warto opracować rzetelny i możliwy do zrealizowania harmonogram.





Wybierzcie metodę i technikę gromadzenia danych.

 Opracujcie odpowiednie narzędzia.
Za pomocą jakich metod można odpowiedzieć na pytania?

 Zbierzcie informacje o osiągniętych lub przewidywanych 
wynikach oraz warunkach, w jakich te wyniki uzyskano.

 Techniczne opracujcie dane.



PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA EWALUACJYJNE

Możecie zmierzyć postępy dotyczące realizacji celów 
przez dwa rodzaje wskaźników:
 ilościowe, czyli przez dane liczbowe i procentowe,
 jakościowe, czyli dane związane z jakością (np. nabytej 

przez uczestników wiedzy i doświadczeń). 

Do pomiaru można wykorzystywać następujące narzędzia: 
spotkanie, ankietę, wywiad, obserwację albo analizę.





ZITERPRETUJCIE DANE POD KĄTEM:

 celów wyznaczonych na początku ewaluacji,
 uzyskanych informacji przy wykorzystaniu wcześniej 

ustalonych kryteriów i wskaźników.

Jakie informacje, wyniki otrzymaliście?





WYKORZYSTAJCIE WYNIKI!

 Oceńcie je i porównajcie ze swoimi oczekiwaniami.
Czy mogliśmy zrealizować cele?
Jakie znaczenie mają wyniki dla naszej pracy?

 Im więcej uwagi poświęcicie wynikom w realizowanym 
badaniu, tym lepiej! 

 Im więcej osób zapoznacie z wynikami ewaluacji, 
tym wyższa  będzie jakość Waszych kolejnych aktywności 
i projektów!





PODSUMOWANIE EWALUACJI

 Wyciągnijcie wnioski i zaprezentujcie je.
 Podejmijcie decyzje dotyczące poprawy wyników 

w przyszłości i przygotujcie działania naprawcze.
 Wnioski z ewaluacji wykorzystajcie do rozwiązania 

problemów i podjęcia decyzji, które wpłyną na poprawę 
jakości Waszych następnych działań i projektów.

PAMIĘTAJCIE! Prawidłowo przeprowadzona ewaluacja 
zawsze służy rozwojowi. POWODZENIA!



OPRACOWANE NA PODSTAWIE:

Pakietu Edukacyjnego Pozaformalnej Akademii 
Jakości Projektu

Część 4 - Ewaluacja w pracy metodą projektu

Przygotowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
i Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”


