
    

„Ewaluacja w projektach Partnerstw współpracy Erasmus+ dla szkolnictwa 

wyższego” 

 

Do udziału w cyklu szkoleniowym zapraszamy Beneficjentów Partnerstw współpracy  programu Erasmus+ dla 
szkolnictwa wyższego, jak również z pozostałych sektorów, którzy chcieliby pogłębić wiedzę w zakresie ewaluacji 
projektów, aby lepiej dbać o wysoką jakość realizowanych w nich działań i wypracowywanych rezultatów. Warsztaty w 
szczególności dedykujemy beneficjentom realizującym projekty z konkursu 2021. 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych do prowadzenia ewaluacji projektów 
Erasmus+. Główną ideą szkolenia jest przygotowanie do zaprojektowania i przeprowadzenia użytecznej ewaluacji 
wspomagającej realizację projektu oraz wykorzystania wyników do sprawozdawczości z realizacji projektu. 

 
Efektem udziału w całym cyklu szkoleniowym będzie: 

• Rozumienie, czym jest ewaluacja, jako jedna z form zapewnienia jakości rezultatów oraz jaką ma funkcję 
w realizacji projektów;  

• Znajomość rodzajów ewaluacji i ich zastosowanie; 

• Umiejętność planowania i projektowania ewaluacji adekwatnie do potrzeb i posiadanych zasobów;  

• Znajomość i umiejętność stosowania różnych metod ewaluacyjnych oraz umiejętność właściwego ich 
dobierania do założeń projektu;  

• Umiejętność wykorzystania wyników i wniosków z ewaluacji do wspomagania jakości realizacji projektu.  
 
Opis cyklu szkoleniowego:  
Cykl szkoleniowy będzie się składał z trzech sesji on-line. Każda sesja będzie trwała ok.1,5 h.  
Pierwsza sesja będzie miała formę webinarium z wykorzystaniem chatu jako elementu interaktywnego (dowolna liczba 
uczestników).  
Dwie kolejne sesje będą miały charakter warsztatu (realizowane w grupach kilkunastoosobowych). Rekomenduje się 
udział najpierw w webinarium, a później w kolejności w warsztacie nr 1, na następnie w warsztacie nr2, z uwagi na 
komplementarny charakter webinarium i obu warsztatów.  
 
Prowadzący: Beata Ciężka 
Od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator. Posiada bogate doświadczenie 
w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Specjalizuje się w ewaluacji 
projektów edukacyjnych i rozwojowych. Jest autorką programów szkoleń z zakresu ewaluacji oraz realizatorką wielu 
z nich, a także była wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Szkole Głównej Handlowej. Od wielu lat współpracuje z FRSE w zakresie ewaluacji.  

 

 

 

 

 

 



    

 

Program warsztatów 

Webinarium: Ewaluacyjne ABC w projektach partnerstw współpracy Erasmus+  

Miejsce:  Platforma ClikMeeting 

Termin:  7 czerwca 2022 r., godz. 10.00-11.30 

▪ definicje, cele, rodzaje ewaluacji i ich funkcje w realizacji projektu 
▪ kryteria i pytania ewaluacyjne 
▪ planowanie ewaluacji 
▪ przegląd metod ewaluacji i technik gromadzenia danych ewaluacyjnych  
▪ alternatywne metody badawcze użyteczne w ewaluacji  
▪ użyteczne narzędzia do prowadzenie ewaluacji on-line 
▪ stosowanie triangulacji w ewaluacji  
▪ miejsce ewaluacji w cyklu realizacji projektu 
▪ prezentacja i wykorzystanie wyników ewaluacji  
▪ wskazówki do pogłębiania wiedzy na temat ewaluacji (w tym publikacji na platformie EPALE)  

 
Warsztat I : Projektowanie ewaluacji projektów Erasmus+ 

Miejsce:  MS Teams 

Terminy:  

Grupa I:  8 czerwca 2022 r., godz. 10.00-11.30 

Grupa II: 8 czerwca 2022 r., godz. 12.00-13.30 

Praca warsztatowa będzie miała na celu wypracowanie założeń ewaluacji dla projektów realizowanych przez 
uczestników warsztatu, w szczególności: 

▪ celów i funkcji ewaluacji w realizacji projektu 
▪ kryteriów i pytań ewaluacyjne 
▪ zaplanowania realizacji ewaluacji 
▪ wyboru metod ewaluacji i technik gromadzenia danych ewaluacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi 

on-line 
▪ możliwości wykorzystania ewaluacji  

 
Warsztat II: Planowanie realizacji ewaluacji projektów Erasmus+ 

Miejsce:  MS Teams 

Terminy:  

Grupa I:  13 czerwca 2022 r., godz. 10.00-11.30 

Grupa II: 14 czerwca 2022 r., godz. 10.00-11.30 

Praca warsztatowa będzie miała na celu zaplanowanie realizacji ewaluacji projektów realizowanych przez uczestników 
warsztatu. Praca warsztatowa będzie obejmowała: 

▪ przetransponowanie pytań ewaluacyjnych do pytań zadawanych uczestnikom ewaluacji  
▪ wybór próby badawczej 
▪ wybór technik realizacyjnych dla ewaluacji  
▪ zaprojektowanie narzędzi badawczych dla ewaluacji  

 


