
  

 

Workshop FoRS na evaluační metodiku (nejen v globálním rozvojovém vzdělávání) 

27. 1. 2015, od 9:00 do 18:00 

Cíl: Posílení metodiky a kvality evaluací členů a pozorovatelů FoRS 

Cílová skupina: Projektoví manažeři a koordinátoři, zejména účastníci základního workshopu 

zaměřeného na plánování, monitoring a evaluace, kteří v roce 2015 plánují evaluaci 

či výzkum 

Příprava: Základní do 17. 1. 2015: evaluační matice pro plánovanou evaluaci projektu / 

aktivity a hlavní údaje o evaluaci (účel, zaměření, využití, načasování) 

Volitelně do 17. 1. 2015: dokument, na který účastník/ce uvítá zpětnou vazbu, např. 

zrevidovaná matice logického rámce, zadání vstupní analýzy či evaluace (ToR), 

dotazník, otázky pro rozhovory či focus groups apod.  

Přihlášky: do 17. 1. 2015 (http://goo.gl/forms/KR9yczmgf8). Více informací podá Radka 

Lacinová (radka.lacinova@fors.cz). 

Předběžný program (finální program bude upraven dle účastníků a dynamiky skupiny na místě): 

9:00 Představení účastníků, sdílení, co se od minula podařilo, očekávání od workshopu, 

agenda, navržená témata pro praktická cvičení 

 Zpětná vazba k evaluačním plánům / maticím aj. dokumentům  

 Základní pravidla a tipy pro dotazníky 

 Test donesených dotazníků (max. jedna strana), vzájemné vyplnění, diskuse  

10:45 – 11:00 Přestávka 

 Zpětná vazba ze skupin a od lektorů (co fungovalo a co ne a proč, typické chyby) 

 Zpracování výsledků dotazníků, prezentace (i tipy pro grafiku), interakce skupiny 

 Ve trojicích rozhovor formou appreciative inquiry 

 Sdílení ve skupině, rozdíl oproti standardnímu postupu, modifikace a test otázek na 

příkladech účastníků 

12:45 – 13:30 Oběd 

 Zkušenosti účastníků a lektorů - tipy pro rozhovory, focus groups 

 Příprava a moderovaní focus group na téma účastníků (revize otázek účastníků, 

výběr členů pro focus group, postup na místě, vyhodnocení) 

 Zpětná vazba účastníků a lektorů 

15:00 – 15:15 Přestávka 

Přehled dalších metod  

 Úprava plánu evaluace pro konkrétní otázky ve skupinách - metody, respondenti, 

analýza; prezentace návrhu ze skupin a zpětná vazba účastníků a lektorů 

16:30 – 16:45 Přestávka 

 Analýza / Interpretace / Reporting - studium konkrétních dokumentů (shrnutí 

z vybraných evaluací), vyhodnocení dle prováděcích standardů evaluací ČES (např. 

provázanost otázek, zjištění, závěrů a doporučení…) 

Tipy pro analýzu a prezentaci, jiné otázky 

Zhodnocení, požadavky na příště 

18:00 Vykročení do praxe  

http://goo.gl/forms/KR9yczmgf8

