
 

EWALUACJA SPOSOBEM NA PODNIESIENIE JAKOŚCI, 

SKUTECZNOŚCI ORAZ EFEKTYWNOŚCI PRACY 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO.  

 (Szkolenie 2 dniowe) 

Do kogo skierowany jest ten program? 
 
Program edukacyjny skierowany jest do pracowników socjalnych, zatrudnionych w 
instytucjach pomocy i integracji społecznej, realizujących działania wspierające osoby, 
rodziny, grupy oraz społeczności lokalne.     

Szczegółowe moduły programu: 

1. Czym jest i czemu służy ewaluacja? 

2. Funkcje ewaluacji i czynniki decydujące o jej skuteczności.  

3. Proces ewaluacji: 

 planowanie,  

 zbieranie dowodów zmiany,  

 analiza dowodów zmiany,  

 analiza wyników  w odniesieniu do założonych celów,  

 przygotowywanie raportu.  

4. Metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w procesie ewaluacji.  

5. Ewaluacja jako proces uczenia się na sukcesach i błędach.  

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

 Nabycie podstawowej wiedzy na temat ewaluacji  i jej wpływu na zwiększanie jakości 
oraz efektywności pracy pracownika socjalnego.  

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego realizowania procesu 
ewaluacji w pracy z osobami, rodzinami, grupami oraz społecznościami lokalnymi.  

 Zwiększenie umiejętności uczenia się na błędach i sukcesach.  
 Nabycie umiejętności w zakresie zbierania dowodów zmiany.  
 Docenienie roli ewaluacji, jako metody poprawiającej warsztat pracy pracownika 

socjalnego.  

Wszystkie nasze programy prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi 
opierającymi się na formule uczenia przez doświadczenie i kończą się certyfikatem 
ukończenia szkolenia. 

 



 
Trener: 
 
Szkolenia są  projektowane i prowadzone przez  najwyższej klasy ekspertów, praktyków oraz  
kadrę kierowniczą instytucji pomocy społecznej z całej Polski posiadających wieloletnie 
doświadczenie. 
 

Koszt szkolenia: 

450,00 zł netto 

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie w trakcie trwania całego szkolenia, materiały 
szkoleniowe, certyfikat oraz ubezpieczenie uczestnika. 

Dodatkowe informacje: 

Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia w postaci formularza, na podany adres mailowy Dział 
Współpracy i Szkoleń wysyła fakturę proformę z 14 dniowym terminem płatności, nie później 
jednak niż 10 dni przed planowanym terminem szkolenia 
Rezygnacja uwzględniająca zwrot kosztów jest możliwa na 10 dni przed szkoleniem 
W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, lub nieobecności 
uczestnika Dział Współpracy i Szkoleń nie zwraca kosztów szkolenia. 
Na zgłoszenia czekamy na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia. 
Dział Współpracy i Szkoleń zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia grupy 
szkoleniowej w przypadku, gdy ilość osób zgłoszonych przekroczy maksymalną liczbę 
uczestników przewidzianych w grupie szkoleniowej. 
Jednocześnie Dział Współpracy i Szkoleń zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia jeśli 
na 10 dni przed szkoleniem nie zgłosi się wymagana minimalna ilość osób przewidzianych w 
grupie szkoleniowej. Uczestnik, który uregulował należność za szkolenie, a z przyczyn od 
niego niezależnych się ono nie odbyło, zostaje przeniesiony na pierwszy najbliższy termin 
szkolenia. 

 

 

 


