
 
 

 

 

Moduł 6: Zarządzanie monitoring i ewaluacja projektów, w tym także obowiązki 

sprawozdawcze 

 

Planuję przeprowadzenie zajęć w ramach 7 modułów szkoleniowych: 

Moduł 1 – Wprowadzenie do ewaluacji i monitoringu projektów 

Moduł 2 – Ewaluacja wewnętrzna projektów unijnych 

Moduł 3 – Monitoring projektów 

Moduł 4 – Ewaluacja zewnętrzna projektów unijnych 

Moduł 5 – Planowanie i realizacja procesu ewaluacji, metodologia badań 

ewaluacyjnych  

Moduł 6 – Efektywne zarządzanie poprzez wykorzystanie technik ewaluacji i 

monitoringu 

Moduł 7 - Przykłady dobrej praktyki ewaluacji, w tym Ewaluacja i monitoring 

pracy szkoły – case study 

 

 

Każdy moduł będzie zawierał materiały dydaktyczne do samodzielnego zapoznania się. 

Materiał dydaktyczny do każdego modułu będzie opracowany przeze mnie z 

wykorzystaniem istniejących publikacji oraz opracowań własnych 

Materiały dydaktyczne to: poradniki i przewodniki, głównie on-line w Adobe Reader, 

publikacje drukowane, przepisy i rozporządzenia dotyczące ewaluacji i monitoringu 

projektów w ramach poszczególnych jednostek realizujących programy unijne- spis tych 

publikacji zamieszczam poniżej. Spis literatury przedmiotu będzie przeze mnie 

uzupełniony w trakcie opracowywania materiału dydaktycznego do poszczególnych 

podrzędnych modułów edukacyjnych z zakresu Modułu 6: Zarządzanie monitoring i 

ewaluacja projektów 

W ramach wsparcia i tutoringu uczestnik będzie mógł kontaktować się i konsultować z 

tutorem swoje wątpliwości. 

Następnie każdy moduł będzie zakończony testem sprawdzającym opracowanym przeze 

mnie, przykłady takich testów zamieszczam poniżej.  

 

Treści szkoleniowe: 

 

Moduł 1 – Wprowadzenie do ewaluacji i monitoringu projektów 

Czym jest ewaluacja – definicje  

Czym różni się ewaluacja od oceny? 

Skąd pochodzi pojęcie ewaluacji - krótka historia badań ewaluacyjnych 

Cel badań ewaluacyjnych 

Co to jest monitoring? 

Jakie wyróżniamy etapy ewaluacji projektów? 

 

 

Moduł 2 – Ewaluacja wewnętrzna projektów unijnych 

Określenie celów ewaluacji wewnętrznej 

Planowanie działań w zakresie ewaluacji wewnętrznej  

Planowanie i wyznaczanie osób odpowiedzialnych za ewaluację wewnętrzną projektu 

Jakie mamy narzędzia ewaluacji wewnętrznej? 

Metody ewaluacji wewnętrznej w praktyce 

Środki techniczne wspomagające prowadzenie ewaluacji wewnętrznej 

Przygotowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej 

 

Moduł 3 – Monitoring projektów 



 
 
Cele monitoringu projektu – określenie celów 

Planowanie działań monitoringowych 

Metody prowadzenia monitoringu 

Raportowanie monitoringu 

Włączanie wyników monitoringu do badań ewaluacyjnych projektu 

 

Moduł 4 – Ewaluacja zewnętrzna projektów unijnych 

Określenie celu ewaluacji zewnętrznej 

Wybór instytucji/ firmy dokonującej ewaluacji zewnętrznej naszego projektu 

Planowanie ewaluacji zewnętrznej wraz z instytucją dokonującą tej ewaluacji 

Współpraca z ewaluatorem zewnętrznym – dostarczanie danych – co możemy ujawnić, co 

musimy ujawnić, a czego nie musimy podawać 

Raport z ewaluacji zewnętrznej – interpretacja wyników 

Wnioski i rekomendacje z ewaluacji zewnętrznej – jak stosować się do zaleceń, jak 

przełożyć to na efektywność projektu i działania firmy jako całości 

Jak wykorzystać wyniki ewaluacji zewnętrznej do poprawy wizerunku firmy i do 

upowszechniania wyników projektu 

 

 

Moduł 5 – Planowanie i realizacja procesu ewaluacji, metodologia badań 

ewaluacyjnych  

Ankiety – sposób przygotowania i wykorzystanie 

Wywiady – rodzaje wywiadów,  kiedy stosować, jak przygotować, jak wykorzystać 

rezultaty,  

Kwestionariusze – ich zastosowanie  

Sposoby przetwarzania danych uzyskanych z ankiet wywiadów i kwestionariuszy 

Inne techniki wspomagające ewaluację i monitoring projektów: burza mózgów, metoda 

kuli śniegowej, metoda wartościowania pomysłów, metoda „drzewa 

pomysłów” 

Analiza SWOT jako najbardziej powszechna i polecana metoda ewaluacji 

Narzędzia i środki techniczne wspomagające raportowanie i opracowanie wyników 

ewaluacji: m. in. wykres Ghanta, Project manager, inne   

Raporty ewaluacyjne – metody opracowania 

 

Moduł 6 – Efektywne zarządzanie poprzez wykorzystanie technik ewaluacji i 

monitoringu 

Jak wykorzystać ewaluacje i monitoring do rozwoju firmy? 

Jak wykorzystać wyniki ewaluacji do upowszechniania rezultatów projektu 

Role i zadania osób uczestniczących w ewaluacji i zarządzaniu – właściwy podział ról 

kluczem do sukcesu – relegowanie uprawnień 

Zarządzanie przez cele i rezultaty 

Metoda SWOT jako podstawa do doskonalenia zarządzania 

Zarządzanie w praktyce czyli niezbędnik lidera – przegląd technik zarządzania w tym 

ewaluacja i monitoring jako główna technika wspomagająca zarządzanie 

Jak prowadzić ewaluację i monitoring aby podnieść efektywność i skuteczność działań a 

nie zrazić otoczenia  

 

Moduł 7 - Przykłady dobrej praktyki ewaluacji, w tym Ewaluacja i monitoring 

pracy szkoły – case study 

Zapoznanie się z wynikami ewaluacji prowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę 

Wdrażania Projektów Unijnych w ramach PPOKL 

Zapoznanie się z wynikami ewaluacji prowadzonej przez PARP 

Zapoznanie się z wynikami ewaluacji prowadzonej przez MEN 

Zapoznanie się z wynikami ewaluacji prowadzonej w Programie Leonardo da Vinci 



 
 
Zapoznanie się z wynikami ewaluacji prowadzonej w innych programach unijnych 

Przygotowanie własnego projektu ewaluacji – case study ewaluacji dla własnej instytucji/ 

własnego projektu 

 

 

 

Spis literatury pomocniczej do realizacji modułów: 

 

1. Ewaluacja krok po kroku czyli zalecenia IZ w zakresie prowadzenia ewaluacji w 

ramach PO KL 

http://www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/documents/kopia_zalecenia_iz_r

ejestr_zmian_po_korekcie_20122010_final.pdf 

2. Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 

(MRR/H/6(1)05/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia na lata 2007-2013) : 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/45A9F2FC-0F8F-4D3C-A3CD-

F59112C9D964/34057/wyt_nr6_ewaluacja.pdf 

3. Ewaluacja projektów miękkich – Kompendium – pod redakcją Ewy Gałka 

4. Badania ewaluacyjne w programie Leonardo da Vinci  

5. Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i  Oceny 

Jakości Pracy Szkoły Etap Ii – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 

października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.09.168.1324) 

6. Metody ewaluacji i kierunki wspierania innowacyjności ze środków UE – pod red. 

Maciej Stawicki, Wojciech Pander - Egzemplarz bezpłatny Publikacja 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna, MRR, W-wa 2010 

7. Standardy ewaluacji - Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa, 27 lipca 2008 r. 

8. RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy - I Technikum w Pionkach, 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Warszawa 2010 

9. RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty - Publiczne Gimnazjum w Kazanowie, 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Warszawa 2010 

 

 

Prowadzący:. Marzena Bochniak 
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