
 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach 

programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację 

Edukacja dla Demokracji. 

Проект співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA 

– «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії». 

 

 

 

  

 

Agenda spotkania z ekspertami z Ukrainy 

w ramach projektu „Rozwój kultury ewaluacyjnej na poziomie regionalnym” 

Warszawa,12-14 marca 2018 

12.03.2018 

14.30-16.00 Spotkanie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

19.00-21.00 Spotkanie koncepcyjne – omówienie projektu, kwestii organizacyjnych i 

promocyjnych 

13.03.2018- warsztaty 

10.00 – 11.30 Moduł 1. Ewaluacja zagadnienia ogólne 

11.30-11.45 Przerwa 

11.45-13.15 Moduł 2.  Odtworzenie logiki interwencji 

13.15-14.15 Lunch 

14.15-16.00 Moduł 3. Formułowanie koncepcji badania w oparciu o logikę interwencji 

14.03.2018- warsztaty 

10.00-11.15 Moduł 4. Operacjonalizacja pytań badawczych 

11.15-11.30 Przerwa 

11.30-12.45 Moduł 5. Przygotowanie narzędzi badawczych 

12.45-13.45 Lunch 

13.45-15.00 Moduł 6.  Przygotowanie narzędzi badawczych – cd. + zagadnienia dodatkowe 
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PROGRAM SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH 

Moduł 1. Wprowadzenie do ewaluacji  

 Czym jest ewaluacja? Ewaluacja a monitoring i kontrola. Ewaluacja a badanie społeczne. 

 Cele i funkcje ewaluacji (konkluzywna, formatywna, społeczno-polityczna).  

 Rodzaje ewaluacji: ex ante/on-going/ex post, wewnętrzna versus zewnętrzna, 
projektu/programu/strategii,  

 Ewaluacja w cyklu planowania i realizacji interwencji publicznej 

Moduł 2. Odtworzenie logiki interwencji 

 Wprowadzenie w tematykę ewaluacji opartej na teorii 

 Odtworzenie logiki interwencji na przykładzie regionalnego konkursu w obwodzie – 
równieńskim – zajęcia praktyczne 

Moduł 3. Formułowanie koncepcji badania w oparciu o logikę interwencji 

 Określanie celów ewaluacji, kryteriów ewaluacyjnych, pytań badawczych na przykładzie 
regionalnego konkursu w obwodzie równieńskim – zajęcia praktyczne 

Moduł 4. Operacjonalizacja pytań badawczych  

 Spektrum metod do wykorzystania –metody jakościowe i ilościowe 

 Metody a fazy badania (faza obserwacji, analizy i oceny) 

 Triangulacja metod w badaniach ewaluacyjnych 

 Dobór metod do koncepcji badania – zajęcia praktyczne 

Moduł 5.Przygotowanie narzędzi badawczych 

 Ogólne uwagi na temat sposobu opracowywania narzędzi badawczych – wzory narzędzi, 
przykłady, powszechne błędy 

 Opracowywanie narzędzi badawczych do badania –zajęcia praktyczne 

Moduł 6. Przygotowanie narzędzi badawczych – cd. 

 Opracowywanie narzędzi badawczych do badania –zajęcia praktyczne – cd. 

 + zagadnienia dodatkowe (jak czas pozwoli – struktura raportu końcowego, sposób 
formułowania rekomendacji i prezentacji wyników) 

 


