TEMATYCZNE FORUM DYSKUSYJNE
AUTOEWALUACJA – PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA PARTNERSTW
Wrocław, 25-26 czerwca 2007

Dzień pierwszy
12.30 – 12.45
12.45 – 13.45

13.45 – 14.00
14.00 – 15.00
15.30 – 16.30

16.30 – 17.30

17.30 – 19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Powitanie, prezentacja programu Forum
Wykład: Jak dokonywać pomiaru wskaźników „miękkich”
Szczegółowy zakres treści:
wskaźniki – definicja
rodzaje rezultatów „miękkich”
metody badawcze do pomiaru rezultatów „miękkich”
wskaźniki rezultatów „miękkich” (przykłady)
prowadzenie: Beata Ciężka i Jarek Chojecki
Dyskusja
Obiad
Prezentacja projektów autoewaluacji przez Partnerstwa (max. 15
min. na każdą prezentację)
Partnerstwo Koalicja Łamania Oporów Społecznych: Autoewaluacja projektu „KŁOS”
Partnerstwo Niepełnosprawni Samodzielność Rodzina Rehabilitacja Edukacja Praca System Zintegrowany
Partnerstwo na rzecz aktywizacji mieszkańców terenów powojskowych
Praca w grupach
prezentacja i wymiana doświadczeń Partnerstw z dotychczasowej
realizacji autoewalaucji (zagadnienia poddawane ewaluacji, problemy z realizacją ewaluacji, ciekawe rozwiązania, przykłady
wykorzystania ewaluacji)
prowadzenie: Beata Ciężka, Agnieszka Rudolf, Jarek Chojecki
Praca w grupach
- prezentacja i wymiana doświadczeń Partnerstw z dotychczasowej realizacji autoewalaucji (przyjęta metodologia, zastosowane
narzędzia badawcze, sposoby zbierania danych, sposoby doboru
respondentów)
prowadzenie: Beata Ciężka, Agnieszka Rudolf, Jarek Chojecki
Kolacja
Indywidualne konsultacje z trenerami
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Dzień drugi
9.00 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

12.30 – 13.00
13.00

Praca w grupach: Identyfikowanie dobrych praktyk
I grupa: Przygotowanie procesu ewaluacji, planowanie procesu autoewaluacji, zarządzanie ewaluacją (prowadzenie: Agnieszka Rudolf)
II grupa: Przygotowanie narzędzi badawczych, przygotowanie kwestionariuszy i scenariuszy wywiadów, organizacja i realizacja badań (prowadzenie: Jarek Chojecki)
III grupa: Autoewaluacja kwestii związanych z realizacją projektu (innych niż udzielane wsparcie dla BO), takich jak: zarządzanie projektem,
realizacja zasady partnerstwa, realizacja zasady GM, wykorzystanie wyników ewaluacji w zarządzaniu projektem (prowadzenie: Beata Ciężka)
Przerwa
Praca w grupach: Identyfikowanie dobrych praktyk
Tematy jak wyżej. Uczestnicy będą mogli zmienić grupę i zająć się innym tematem niż w sesji porannej lub pozostać w grupie i kontynuować
pracę nad wybranym tematem.
Podsumowanie, wypełnianie ankiet ewaluacyjnych i zakończenie
spotkania
Obiad

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy na kawę lub herbatę; czas trwania poszczególnych bloków zajęć może ulec zmianie.
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