
badamy potrzeby uczestników,
określamy kierunki i cele kolejnych działań,
identyfikujemy słabe i mocne strony,
widzimy pojawiające się problemy,
określamy stopień zgodności z celami,
wyciągamy wnioski do dalszej pracy projektowej.

To ocena wartości projektu 
z zastosowaniem określonych kryteriów 
w celu jego usprawnienia i rozwoju.

CZYM JEST EWALUACJA?

PO CO NAM EWALUACJA?

EX-ANTE - na początku projektu, identyfikuje
potencjalne trudności, diagnozuje potrzeby i
oczekiwania uczestników projektu
BIEŻĄCA - w połowie projektu, analizuje osiągnięte
cele, produkty i rezultaty. Możliwa modyfikacja
realizacji projektu.
EX-POST - na końcu projektu, bada na ile udało się
osiągnąć założone cele, długotrwałe efekty i ich
trwałość. Dostarcza informacji do planowania
projektów

RODZAJE EWALUACJI:

USTAL Z PARTNERAMI:

PAMIĘTAJ, WYNIKI ORAZ ANALIZA EWALUACJI POWINNY

BYĆ WIDOCZNE JAKO OSOBNA STRONA NA TWINSPACE

WASZEGO PROJEKTU.

SKUTECZNA EWALUACJA W PROJEKCIE

      Wskazówki i rady 

MONITOROWANIE – ocena postępów w odniesieniu do wyznaczonych celów 
oraz porównanie zaplanowanych działań i rzeczywistych osiągnięć. 
EWALUACJA – systematyczne stosowanie metod, które mają na celu ocenić 
i usprawnić planowanie projektu, wdrażanie oraz jego wpływ.

W trakcie planowania i realizowania projektu należy
pamiętać o dwóch procesach: 

Kto będzie odpowiedzialny za monitorowanie i ewaluację.
Co będzie przedmiotem monitorowania i ewaluacji.
Jak często uczestnicy projektu będą dostarczać dane        
 z monitorowania i ewaluacji.

TECHNIKI EWALUACJI
online
offline



W częściowo usystematyzowanych
wywiadach niektóre pytania są ustalone 
z góry, a inne zadawane spontanicznie 
i oparte na wynikach dyskusji. Pytania są
głównie otwarte, pozwalając uczestnikom 
na wyrażenie swojej opinii. 

Częściowo usystematyzowane wywiady 
wykorzystuje się, aby poznać osobiste
doświadczenia i wrażenia uczestników. 

CZĘŚCIOWO

USYSTEMATYZOWANE

WYWIADY

Ankiety można przeprowadzać online za
pośrednictwem poczty e-mail lub
osobiście podczas działania, aby uzyskać
informacje od wielu różnych osób. Dane
można łatwo analizować. 

Ankiwty sprawdzą się najlepiej przy
zbieraniu anonimowych opinii zwrotnych. 

ANKIETY

Aby uzyskać głębszy wgląd w doświadczenia
użytkowników (np. związane z działaniami
programu Erasmus+), można przeprowadzić
usystematyzowane wywiady — osobiście albo za
pośrednictwem rozmów telefonicznych/
internetowych. Osobom ankietowanym należy
zadawać te same pytania. 

To podejście może być użyteczne przy porównaniu
większej liczby aspektów jakościowych związanych z
doświadczeniami uczestników. 

USYSTEMATYZOWANE

WYWIADY 

Jak wygląda obecna sytuacja? 
Jak działanie/projekt mogą ja poprawić? 

Jak wyglądała sytuacja przed działaniem/projektem? 
Jak obecnie się zmieniła? 

Historie poświęcone ewaluacji to metoda oceny 
o dłuższym aspekcie czasowym. Obejmuje ona
dokumentację przypadków, w których działania
spowodowały namacalne różnice. Przykłady obejmują
zmiany w programie nauczania lub wdrażaniu polityki
szkoły.

Przykładowe pytania przed projektem: 

Przykładowe pytania po projekcie: 

HISTORIE POŚWIĘCONE

EWALUACJI 

TECHNIKI EWALUACJI
 

Materiały fotograficzne lub audiowizualne
mogą się przyczynić do ukazania jakości
działania oraz nastrojów uczestników. 

Są również użyteczne, jako ilustracja
materiałów ewaluacyjnych i komunikacyjnych
(artykułów, blogów, postów, internetowych
albumów fotograficznych itp.)

MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE

I WIDEO 



ANKIETY

TABLICE

CHMURY WYRAZOWE

QUIZY

https://www.quizstunde.de/en/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
https://www.socrative.com/
https://wordwall.net/
https://learningapps.org/
https://nearpod.com/
https://www.genial.ly/

PRZYKŁADOWE
NARZĘDZIA TIK PRZYDATNE 

W PROCESIE EWALUACJI
 

https://vote.pollcode.com
http://www.anonvote.com
https://www.mentimeter.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://polldaddy.com/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
http://www.pollandmatch.com/

PO WIĘCEJ ZAPRASZAMY NA HTTPS://ETWINNING.PL/KURSY- INTERNETOWE/

http://www.ideaboardz.com/
https://canvanizer.com/new/feedback-canvas
http://en.linoit.com/
https://padlet.com/ 
https://realtimeboard.com/
https://mind42.com/
http://popplet.com/Infografiki 

http://www.tagxedo.com
http://www.edwordle.net/create.html
https://answergarden.ch/
https://www.mentimeter.com/
https://www.festisite.com/text-layout/word-cloud/
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