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wstęp

Czym jest ewaluacja? H. Mizerek pisze, iż „ewaluacja koncentruje się 
na gromadzeniu wiedzy, która jest podstawą do formułowania sądów na 
temat wartości podejmowanych działań” 1. Trudno się nie zgodzić z cy-
towanym autorem, który dodaje, iż jest to „specyficzny rodzaj stosowa-
nych badań społecznych, których zadaniem jest dostarczenie wiedzy 
służącej działaniu. W ewaluacji najbardziej istotne znaczenie ma proces 
gromadzenia i pozyskiwania wiedzy użytecznej w praktyce. Koniecz-
ne jest takie zaprojektowanie ewaluacji, by dostarczyła ona informacji 
ściśle określonego rodzaju. ich cechą jest sprawdzalność, pewność oraz 
możliwość wykorzystania w dziele wyjaśniania tego »co i dlaczego« się 
wokół dzieje” 2.

Nawiązując do powyższych stwierdzeń, celem niniejszego artykułu 
jest ukazanie ewaluacji jako nie tylko wymogu biurokratycznego w pla-
cówkach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych czy też instytu-
cjach administracji publicznej w zakresie wykorzystania środków pu-
blicznych, lecz także jako elementu współczesnej organizacji, organizacji 
uczącej się, nastawionej na ciągły rozwój i doskonalenie.

Co to jest organizacja ucząca się? Definicji jest wiele, gdyż pojęcie insty-
tucji uczącej się niewątpliwie ewoluowało podobnie jak pojęcie ewaluacji, 
dlatego też na użytek niniejszej pracy przyjęto definicję zaproponowaną 
przez D.A. Garvina, który stwierdza, iż „jest to organizacja biegła w realiza-

1 H. Mizerek, Efektywna autoewaluacja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować 
i przeprowadzić, w: Jak być lepszym. Ewaluacja w edukacji, red. G. Mazurkiewicz, 
Kraków 2012, s. 235.

2 Tamże, s. 235 i nast.
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cji zadań tworzenia, pozyskiwania i przekazywaniu wiedzy, oraz w modyfikowa-
niu swoich zachowań w reakcji na nową wiedzą i doświadczenie” 3.

rozwój modeli ewaluacji – w kontekście koncepcji czterech generacji ewaluacji

Jak się wskazuje w literaturze przedmiotu, jednoznaczne określenie czasu 
rozkwitu ewaluacji nie jest łatwe, gdyż po pierwsze – ewaluacja znalazła swoje 
miejsce w różnych obszarach, takich jak pedagogika, nauki o zarządzaniu czy też 
administracja publiczna, i w związku z tym ma różnorodny rozwój i czas zastoso-
wania 4; po drugie – rozwój ewaluacji cechuje zróżnicowanie terytorialne – pomi-
mo iż kolebką ewaluacji są Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania, w praktyce 
specyficzne podejścia ewaluacyjne stosowano również w krajach rozwijających 
się, takich jak Ameryka Południowa i Afryka. Ponadto w teorii ewaluacji pro-
ponowane są różne stanowiska w zakresie pozyskiwania i analizy danych, tym 
samym w rozmaity sposób traktuje się rolę samej ewaluacji i – co za tym idzie 
– rolę ewalautora: raz akcentując jego niezależność jako ewaluatora – eksperta, 
innym razem przywiązując wagę do wiedzy tych osób, których dotyczy badanie, 
podejścia charakteryzującego się rygorystycznymi metodami eksperymentalny-
mi, bądź też takimi, które raczej opisują przebieg badanej interwencji 5.

Dlatego warto w tym miejscu przywołać sztandarową publikację autorstwa 
E. Guba oraz y. Lincoln Fourth Generation Evaluation 6 dotyczącą ewolucji ewa-
luacji, która ukazała się około 20 lat temu i stanowi próbę uporządkowania roz-
woju podejścia metodologicznego do ewaluacji. Wspomniani autorzy określają 
rozwój ewaluacji w czterech wymiarach czasowych czy też – jak to ujmują – ge-
neracjach, nazywając je, jak następuje 7:
1. Pomiar (Measurement),
2. Opis (Description),

3 D.A. Garvin, Building a Learning �rganization, „Harvard Business Review on Knowl-
edge Management, Harvard Business School Press”, Boston 1998, s. 1.

4 Ewaluacja w służbach społecznych, red. B. Szatur-Jaworska, Warszawa 2010, s. 15 i nast.
5 Tamże.
6 E.G. Guba, y.S. Lincoln, Fourth Generation Evaluation, Sage, Newbury Park, London, 

New Delhi 1989; por. także N. Norris, Understanding Educational Evaluation, Care-Cen-
tre for Applied Research in Education, Kogan Page, London 1993.

7 Na podst.: B. Ciężka, Koncepcja metodologiczna ewaluacji w nadzorze pedagogicznym 
w kontekście czterech generacji ewaluacji, czyli gdzie jesteśmy na „drzewie ewolucji” ewalu�
acji, w: Jak być lepszym, s. 70 i nast.
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3. Ocena (Judgment),
4. Ewaluacja dialogiczna (Responsive Constuctivist Evaluation).

Ostatni termin ewaluacji jest modelem zaproponowanym przez samych au-
torów. i jak piszą – jest to model, który wyrósł – można powiedzieć – na kanwie 
bagażu doświadczeń a zarazem niedoskonałości poprzednich modeli.

i tak, pierwsza generacja ewaluacji, tzw. pomiar, idąc tropem wspomnia-
nych autorów, miała swoje początki w sektorze edukacji na przełomie xix i xx 
wieku w Stanach Zjednoczonych. Ewaluację postrzegano głównie jako pomiar 
efektu kształcenia uczniów, a najbardziej rozpowszechnionym narzędziem sto-
sowanym w procesie były testy określające stopień opanowania materiału przez 
uczniów. Podobnie ewaluacja rozwinęła się w Europie, przyczyniając się tym 
samym do opracowania pierwszego testu iQ, który następnie stał się stałym 
elementem również amerykańskiego systemu edukacji. Zresztą, jak wskazują 
E. Guba i y. Lincoln, testy znalazły zastosowanie nie tylko w edukacji. Otóż 
w czasie masowego poboru do wojska młodych ludzi w czasie i wojny świato-
wej rekrutacji dokonywano m.in. za pomocą testów inteligencji, co przyczyniło 
się do rozpowszechnienia tego narzędzia.

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju ewaluacji były pro-
cesy rozwoju nauk społecznych oraz stosowania ilościowych pomiarów, w tym 
również interpretacji rzeczywistości za pomocą tablic matematycznych, co 
miało przełożenie nie tylko w edukacji, ale również w sferze przemysłu i usług 8. 
Rozpoczęto prace naukowe – głównie śladem pionierskich prac F. Taylora 9 – 
nad gospodarowaniem czynnika ludzkiego w organizacji, zarządzaniem orga-
nizacją, efektywnymi metodami organizacji pracy. Natomiast w placówkach 
edukacyjnych na tle „nowych praktyk” testowanie szkolnych osiągnięć zaczę-
ło nabierać rozpędu, stając się – jak już zostało wspomniane wyżej – jednym 
z głównych narzędzi pomiarów efektów kształcenia uczniów w szkole zarówno 
amerykańskiej, jak też i europejskiej.

Druga generacja ewaluacji, tzw. opis, rozwinęła się w wyniku rozpowszech-
nienia po i wojnie światowej znaczenia edukacji i zaistniałej w związku z tym 
potrzeby podniesienia poziomu kształcenia w szkołach amerykańskich. Wpro-
wadzane zmiany wymagały oceny, czy zainicjowane przedsięwzięcia spełnia-
ją założone oczekiwania i efekty. Wraz z tym narodziła się ewaluacja progra-
mów (program evaluation), gdzie gromadzono informacje dotyczące osiągnięć 

8 Tamże, s. 68 i nast.
9 Taylor w 1911 r. opublikował The Principles of Scientific Management, gdzie zaprezento-

wał założenia standaryzowanych badań stosowanych w przemyśle.
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uczniów w nauce, zebrany zaś materiał analizowano głównie pod kątem moc-
nych i słabych stron wprowadzonej innowacji, co w efekcie miało przyczyniać 
się do usprawnienia wdrożonego programu 10.

Dzięki takiemu podejściu sam program zaczęto wiązać z określonymi cela-
mi, które stanowiły podstawę realizacji tegoż przedsięwzięcia, ewaluację zaś za-
częto rozpatrywać jako element kontrolujący proces nauczania, sprawdzający, 
w jakim stopniu osiągane są określone cele 11.

Ważnego wkładu w tym czasie w rozwoju ewaluacji dokonał Ralph W. Tyler, 
którego uznaje się za pierwszego znaczącego jej teoretyka 12. Jest on autorem 
koncepcji ewaluacji zorientowanej na cele (objectives�oriented evaluation), któ-
rej zadaniem jest porównanie wyrażonych w programie celów ze wskaźnikami 
rezultatów 13.

Ponadto nowy impuls w rozwoju ewaluacji stworzył rozpoczęty w 1964 r. 
amerykański program budowania państwa dobrobytu, tzw. Great Society, któ-
ry wprowadził ewaluację również w świat polityki i administracji publicznej. 
Rozpoczęto bowiem wprowadzanie obowiązku ewaluowania niektórych usług 
finansowanych ze środków publicznych.

Z biegiem lat podejście wyłącznie opisowe okazało się również niewystar-
czające, wypracowane modele bowiem nie dostarczały informacji wspomaga-
jących procesy decyzyjne, dlatego też rozpowszechnienie testowego mierzenia 
osiągnięć szkolnych zrodziło falę krytyki wobec sposobów przeprowadzania 
ewaluacji, jak też wobec poziomu edukacji w USA 14. W tym czasie zapoczątko-
wano wiele programów mających na celu udoskonalenie programów nauczania 
przedmiotów ścisłych i humanistycznych, a zadaniem ewaluacji stała się zarów-
no ocena jakości tych programów, jak i rekomendacje w celu usprawnienia ba-
danych projektów i programów. Zatem wyłoniła się trzecia generacja ewaluacji, 
której głównym aspektem staje się krytyczne podejście do badanej inicjatywy 
oraz ocena z rekomendacjami. Wraz z tym rozwijają się nowe modele ewalu-
acji: countenance model – model wspierający Roberta Stake’a; discrepancy evalu�
ation model – model analizy rozbieżności, goal model – model zorientowany na 
efekty, connoissership model – czyli tak zwany model ekspercki 15.

10 B. Ciężka, Koncepcja metodologiczna, s. 74.
11 Tamże.
12 Ewaluacja w służbach społecznych, s. 17 i nast.
13 Tamże.
14 B. Ciężka, Koncepcja metodologiczna, s. 75 i nast.
15 Tamże.
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Współcześnie prowadzone ewaluacje w ramach wspomnianych modeli 
określane są mianem ewaluacji na podbudowie teorii (theory�driven evaluation), 
gdzie punktem wyjścia jest głęboka znajomość teorii, podstawą zaś projektu 
badania ewaluacyjnego jest zaawansowana wiedza na temat problemów, które 
ma rozwiązać program, analiza logiki i założeń badanego programu, jak też kon-
tekstu społecznego, w jakim jest wdrażany 16.

Przyjmuje się, iż znaczącym wkładem w rozwoju takiego podejścia były prace 
R. Stake’a nad ewaluacją reaktywną (responsive evaluation), które stanowiły rów-
nież punkt wyjścia dla wypracowania modelu ewaluacji, którą E. Guba i y. Lin-
coln określili mianem ewaluacji czwartej generacji, tzw. ewaluacji dialogicznej.

Rolą ewaluacji dialogicznej jest nie tylko dostarczanie informacji ale przede 
wszystkim inicjowanie dialogu w trakcie prowadzenia badań ewaluacji oraz 
komunikowania i rozpowszechnienia jej wyników wśród interesariuszy badań 
ewaluacyjnych, jak też badanego programu / projektu 17. Wiedza jest tutaj trak-
towana jako społecznie wytwarzany „konstrukt” podmiotów, które pełnią ak-
tywną funkcję w procesie badania 18.

Jak pisze B. Ciężka 19, czwarta generacja oparta jest na paradygmacie huma-
nistycznym w prowadzonych badaniach 20. Badania ewaluacyjne prowadzone 
są z wykorzystaniem triangulacji metodologicznej, co współcześnie uznawane 
jest za standard badań ewaluacyjnych. Zatem ewaluatorzy powinni mieć opano-
wany warsztat badań ilościowych i jakościowych, sama zaś ewaluacja powinna 
prowadzić do dialogu pomiędzy interesariuszami w kierunku budowy większej 
odpowiedzialności za realizowany program.

Na kanwie takiego podejścia do ewaluacji instytucja ta – ujmując w wiel-
kim skrócie – rozwinęła się na wielu polach, nie tylko w placówkach eduka-
cyjnych i oświatowych, lecz także w szeroko pojętej administracji publicznej, 
w szczególności w wyniku wdrażania publicznych projektów rozwojowych 
czy też w wyniku rozwoju koncepcji New Public Management w latach 90. xx 
wieku promowanej silnie przez OECD i Bank Światowy. Również Unia Euro-
pejska dostrzegła potrzebę ewaluowania finansowanych przez nią programów 
rozwojowych.

16 Ewaluacja w służbach społecznych, s. 16–19.
17 Tamże, s. 16 i nast.
18 Tamże, s. 23.
19 B. Ciężka, Koncepcja metodologiczna, s. 78 i nast.
20 Tamże, s. 87, 88.
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Ewaluacja doby współczesnej – funkcje, typy, koncepcje wykorzystania

Obecnie w literaturze przedmiotu znajduje się wiele ujęć ewaluacji, pod-
kreślających jej cele, różne aspekty samego procesu badania bądź też kryteria 
momentu oceny. i tak np. Komisja Europejska nakłada na badania ewaluacyj-
ne zadanie wspierania instytucji lub organizacji w poprawianiu prowadzonych 
przez nie polityk, programów i / lub projektów 21.

Współcześnie podkreśla się w szczególności trzy kluczowe kwestie składa-
jące się na proces ewaluacji. Po pierwsze, analityczny i systemowy charakter 
procesu (systematic inquiry), co oznacza stosowanie naukowych metod badaw-
czych popartych danymi, wynikających z kanonu badań społecznych. Po dru-
gie, badania projektu / programu zarówno pod kątem jakości (merit�quality), 
jak i wartości ekonomicznych (worth�value). Po trzecie, ocena procesów działa-
nia projektu / programu, jak i rezultatów tych działań 22.

Wskazuje się, iż ewaluacja winna spełniać kilka podstawowych funkcji. Po 
pierwsze, powinna służyć poprawie planowania. Ewaluacja może być szcze-
gólnie ważna w ocenie, czy racjonalna i zasadna jest planowana inicjatywa 23. 
Po drugie, ewaluacja powinna służyć poprawie wdrażania i bieżącej jakości 
badanego programu bądź też projektu. Po trzecie, ewaluacja może służyć do 
wzmocnienia poczucia partnerstwa i współodpowiedzialności wśród uczestni-
ków danego programu lub projektu 24. Tym samym ewaluacje mogą wzbudzić 
w uczestnikach projektu, nawet tych, którzy odgrywają marginalną rolę, poczu-
cie uczestnictwa – a co za tym idzie – odpowiedzialności za przebieg programu 
oraz większe zaangażowanie 25.

21 Szerzej: European Commission, Evaluating EU Activities – A Practical Quide for the 
Commission Services, DG-Budget, Office for Official Publication of the European Com-
munities, Luxemburg 2004; European Commission, MEANS Collection: evaluating 
socio�Economic Programmes, DG-Regio, Office for Official Publication of the European 
Communities, Luxemburg 1999; European Commission, Evaluation of Innovation Ac�
tivities. Guidance on Methods and Practices, Directorate-General for Regional Policy, 
Brussels, June 2012.

22 Ewaluacja ex�post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, Warszawa 2007, s. 16.
23 Por. M. Ferry, K. Olejniczak, Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unij�

nymi w Polsce, Warszawa 2008, s. 21.
24 Tamże, s. 23.
25 Tamże.
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Czwarta funkcja ewaluacji to polepszenie zrozumienia programu lub pro-
jektu. Ewaluacja bowiem powinna dostarczyć wiele informacji i wiedzy, a tym 
samym świadomości co do celowości i zasadności przedsięwzięcia, a także re-
alizacji poszczególnych jego etapów. Wskazuje się ponadto, iż poprawa zrozu-
mienia może prowadzić do docenienia roli samej ewaluacji. Ponadto ewaluacje 
mogą wspomóc rozliczenie programów bądź projektów, w jakim stopniu osią-
gnięte zostały cele danego programu.

W praktyce wszystkie wspomniane funkcje nie są rozdzielone, wszystko za-
leży od samej ewaluacji, w zależności od takich czynników, jak czas ewaluacji, 
skala badanej interwencji czy też podejście a także – co jest niezwykle istot-
ne – charakter i tożsamość samej instytucji i jej kapitału ludzkiego – czy dana 
instytucja jest stabilna, czy jest otwarta na wiedzę i uczenie się 26.

Wskazuje się, iż jednym z najbardziej znaczących i kluczowych elementów 
procesu ewaluacji jest czynnik ludzki: wiedza na temat ewaluacji oraz doświad-
czenia w zamawianiu i koordynacji badań. Jak pokazuje praktyka, mając do 
czynienia z ewaluacją, pracownicy instytucji lepiej rozumieją korzyści z niej 
płynące a co za tym idzie, mają świadomość co do wykorzystania zdobytych 
informacji dla celów przyszłych 27.

Wydaje się, że bardzo ważna staje się świadomość co do potrzeby i użytecz-
ności badań ewaluacyjnych, co niewątpliwie wpływa na sposób i stopień wy-
korzystania ewaluacji. Zależy to od tego, czy ewaluacja jest odbierana jest jako 
wymóg biurokratyczny czy też jako, wymóg demokratyczny, gdzie badania ewa-
luacyjne traktuje się jako wartościowe i potrzebne źród ło informacji o efektach 
działań przeszłych i prawdopodobnych konsekwencjach działań przyszłych.

Jednak, jak wskazuje praktyka, aby ewaluacja spełniała swoje teoretyczne 
założenia, wymagana jest legitymizacja badań ewaluacyjnych przez ich wyso-
ki standard metodologiczny i profesjonalny oraz obiektywizm. Potrzebne jest 
także przekształcanie wyników ewaluacji w wiedzę użyteczną w procesie pro-
jektowania działań i podejmowania decyzji 28. Zatem doniosła staje się funkcja 
poznawcza ewaluacji, czyli funkcja gromadzenia wiedzy przydatnej w doskona-
leniu realizowanych programów bądź też projektów.

26 Tamże.
27 J. Bachtler, C. Wren, Evaluation of European Union Cohesion Policy: Research Questions 

and Policy Challenges, „Regional Studies” 2006, nr 40(2), s. 143.
28 J. Górniak, Sprawne państwo – cykle tworzenia i oceniania polityki / programów publicz�

nych, „Dialog” 2008, nr 4, s. 63.
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Badania ewaluacyjne – jako proces uczenia się

Kolejnym, bardzo ważnym zagadnieniem jest kwestia składająca się na wy-
korzystywanie wyników ewaluacji 29. Już na wstępie tych rozważań należy zazna-
czyć, iż odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż jak pokazuje przegląd literatury, 
zarówno teoretycy, jak praktycy ewaluacji zwracają uwagę na wiele czynników 
mających wpływ na odbiór ewaluacji. Przykładowo, w wytycznych wielu insty-
tucji (np. Komisji Europejskiej) podkreśla się, że sfinalizowanie raportu koń-
cowego nie jest faktycznym zakończeniem badań ewaluacyjnych, lecz sposób 
organizacji dyskusji nad wnioskami i rekomendacji z raportu oraz rzeczywi-
ste odniesienie się do badania w praktyce świadczą o użyteczności tego pro-
cesu jako źród ła wytycznych w realizacji programu lub przyszłych projektów, 
a przede wszystkim jako źród ła wiedzy, która jeśli zostanie przyswojona przez 
instytucje, zaprocentuje w przyszłości.

Z kolei M.Q. Patton wskazuje, iż opracowanie nawet najbardziej skutecznych 
metod dostarczania informacji zwrotnej nie będzie miało większego wpływu 
na ich faktyczne wykorzystanie, jeśli jakość samych ewaluacji okaże się nieza-
dowalająca 30. Tenże autor wypracował model ewaluacji, który nazwał utililiza�
tion�focused evaluation 31, w którym mocno zaakcentował utylitarny charakter 
ewaluacji, gdzie przyjmuje się założenie, że ewaluacja nie ma sensu, kiedy brak 
jest perspektyw na wykorzystane jej wyników w praktyce.

Joint Committee on Standards for Educational Evaluation w 1981 r. okre-
śliło 30 standardów badań ewaluacyjnych (aktualne do dziś), które oscylują 
wokół czterech kryteriów: przydatności, wykonalności, przyzwoitości oraz rze-
telności. Również w nomenklaturze unijnej standardem stały się kryteria, które 
wyznaczają kierunek ewaluacji oraz podkreślają znaczenie ewaluacji, a więc: 
trafność (relevance) badanej inicjatywy, efektywność (efficincy), skuteczność 
(effectivenes), wpływ (impact).

29 Przeprowadzony w latach 90. przez OECD przegląd działań ewaluacyjnych w różnych 
organizacjach międzynarodowych ujawnił, że raporty ewaluacyjne czytało zazwyczaj 
tylko niewielkie grono pracowników komórek zlecających badania. Nawet jeśli z ra-
portem zapoznawała się szersza grupa odbiorców, nierzadko brakowało procedur, któ-
re ułatwiałyby przełożenie przedstawionych w nim rekomendacji na konkretne działa-
nia, OECD, Evaluation feedback for effective learning and accountability, „Evaluation and 
Aid Effectiveness”, OECD 2001.

30 Patton M.Q., Discovering Process Use, „Evaluation” 1998, nr 4(2), s. 225–233.
31 Patton M.Q., Utilization�focused Evaluation, 4th edition, London 2008.
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Podkreśla się jednak, iż na proces przyswajania wiedzy wpływ ma również 
kontekst instytucjonalny, w jakim prowadzona jest ewaluacja 32. A więc istotne 
tutaj są takie czynniki jak: jakość zasobów ludzkich, stabilność instytucjonalna, 
pozycja w ewaluowanym programie bądź projekcie 33.

Dlatego – jak pisze J. Górniak – na proces uczenia się w wyniku ewaluacji 
powinny się składać dwie istotne kwestie: gromadzenie, analizowanie i syn-
teza wiedzy zawartej w wynikach większej liczby pokrewnych ewaluacji, jak 
i „ewaluacja ewaluacji”, czyli weryfikacja jakości przeprowadzonych ewaluacji 
z punktu widzenia przyjętych standardów profesjonalnych i wymogów meto-
dologicznych 34.

Niemałe znaczenie w ewaluacji, a szczególnie w konstrukcji rekomendacji, 
ma także zakres badań, czyli obszar i rodzaj analizowanych problemów, a także 
adresaci rekomendacji i wyników badań. Zdaniem M.Q. Pattona wybór kate-
gorii odbiorców jest bardzo ważny, gdyż pozwala na dostosowania przekazu, 
działań oraz kanału komunikacji do ich potrzeb 35. Także Polskie Towarzystwo 
Ewaluacyjne zaleca, aby cały proces badawczy zaczynać od sporządzenia listy 
potencjalnych odbiorców raportu: osób odpowiedzialnych za główne kierunki 
programu / projektu.

Ponadto, jak słusznie zauważają P. Uusikylä i P. virtanen, żeby wyniki ewalu-
acji mogły być wykorzystane w tym celu, muszą być ogólnie zrozumiałe, aktual-
ne, trafne i rzetelne, i wreszcie, uzasadnione merytorycznie i poprzez użytą me-
todologię, a także oparte na solidnych etycznych regułach ich prowadzenia 36.  
istotny zatem jest tutaj kontekst instytucjonalny, ale w głównej mierze ze strony 
organizacji prowadzącej badania. Zaznacza się, iż wymaga to również poszerzo-
nego przygotowania samych ewaluatorów, którzy oprócz znajomości warsztatu 
badawczego, powinni dysponować odpowiednią wyobraźnią społeczną, umie-
jętnościami interakcyjnymi, animacyjnymi i komunikacyjnymi. M.Q. Patton 
w swoich pracach określa taki model ewaluacji ewaluacją rozwojową (develop�
ment evaluation) 37. Model taki – zdaniem cytowanego autora – wspiera procesy 
uczenia się oraz otwiera badany program lub projekt oraz sam proces ewaluacji 

32 Ewaluacja ex�post, s. 80; M. Ferry, K. Olejniczak, Wykorzystanie ewaluacji, s. 35.
33 M. Ferry, K. Olejniczak, Wykorzystanie ewaluacji, s. 37.
34 J. Górniak, Sprawne państwo, s. 64.
35 M.Q. Patton, Discovering Process Use, s. 227.
36 P. Uusikylä, P. virtanen, Meta�Evaluation as a Tool for Learning. A Case Study of the Eu�

ropean Structural Fund Evaluations in Finland, „Evaluation” 2000, nr 6(1), s. 55.
37 M.Q. Patton, Utilization�focused Evaluation, s. 45 i nast.
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na możliwości zmian w środowisku i ewaluowanym działaniu; wykazuje wraż-
liwość na kulturę organizacyjną, uwzględnia zmiany ewaluowanych instytucji 
i programów 38. Takim podejściem można wytworzyć kompleks wiedzy na te-
mat danego programu / projektu i instytucji jak i ogólnego środowiska badanej 
interwencji.

Zatem, rzetelne badania ewaluacyjne tworzą wiedzę diagnostyczną, która 
identyfikuje program / projekt, mianowicie określa możliwości i zagrożenia, 
co działa, a co nie, dlaczego coś działa albo nie. Po drugie, rzetelne badania 
ewaluacyjne powinny tworzyć wiedzę preskryptywną, która daje rozwiązania, 
wyjaśnia, jak radzić z wyzwaniami, jak usprawnić sprawy, kto i w jakim czasie 
powinien tego dokonać 39.

Dlatego też wnioskiem powyższych rozważań jest stwierdzenie, iż ewalu-
acja jest użyteczna tylko wtedy, gdy jej wyniki wykorzystuje się do usprawnie-
nia ewaluowanego programu lub projektu. Natomiast to, czy ewaluacja spełni 
swoje zadanie, zależeć będzie z jednej strony od rzetelności i profesjonalizmu 
przeprowadzonych badań, z drugiej zaś – od otwartości na informacje, krytykę 
a przede wszystkim na wiedzę. Cechą efektywnej ewaluacji jest wysoka kultura 
ewaluacji, a co za tym idzie, jasność celów ewaluacji, transparentność kryte-
riów, zaangażowanie uczestników, dostępność narzędzi, dostępność danych, 
wymóg wykorzystania i upowszechnienie wyników, efektywność rezultatów 
wprowadzanych zmian 40.

zakończenie

Niewątpliwie ewaluację należy postrzegać jako proces uczenia się, zdoby-
wania wiedzy i doskonalenia. Niezależnie od tego, gdzie jest przeprowadzana 
ewaluacja: w obszarze administracji publicznej 41, instytucji samorządowej, po-
zarządowej czy też placówce edukacyjnej, oświatowej, należy ją rozumieć jako 
mechanizm wspierający rozwój oraz jako szansę na doskonalenie, zwłaszcza 

38 L. Karpowicz, W poszukiwaniu ewaluacji rozwojowej, w: Jak być lepszym, 55 i nast.
39 S. Nutley, i. Walter, H. Davies, From Knowing to Doing. Framework for Understanding the 

Evidence�into�Practice Agenda, „Evaluation” 2003, s. 125–48.
40 J. MacBeath, A. McGlynn, Self�evaluation: What’s In It for Schools?, London–New york, 

s. 24, nast. Podaję za H. Mizerek, Efektywna autoewaluacja, s. 242.
41 Tamże.
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w zakresie krytycznej refleksji nad własnym działaniem i w podejmowaniu de-
cyzji na podstawie danych 42.

Jak pisze G. Mazurkiewicz, ewaluację należy postrzegać jako proces uczenia 
się dzięki zdobywaniu wiedzy o sobie. Tenże autor zaznacza, iż ewaluacja ze-
wnętrzna nie jest i nie może być jedynym źród łem informacji o placówce, gdyż 
jak pisze: „obowiązkowa dziś w Polsce ewaluacja wewnętrzna (nazywana też 
autoewaluacją) jest zaproszeniem do przyjęcia odpowiedzialności za własne 
działanie, a jednocześnie jest narzędziem, które daje szansę na przyjmowanie 
jej w sposób sensowny, dzięki możliwości podejmowania decyzji” 43.
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StreSzczenie

Przedmiotem publikacji jest ukazanie ewaluacji nie tylko jako wymogu biurokra-
tycznego w placówkach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych czy też insty-
tucjach administracji publicznej w zakresie wykorzystania środków publicznych, lecz 
także jako elementu współczesnej organizacji, organizacji uczącej się, nastawionej na 
ciągły rozwój i doskonalenie. Ewaluacja jest użyteczna tylko wtedy, gdy jej wyniki wy-
korzystuje się do usprawnienia ewaluowanego programu lub projektu, badania ewalu-
acyjne zaś cechują się rzetelnością i profesjonalizmem.

Słowa kluczowe: ewaluacja, organizacja ucząca się.

Summary

The subject of the publication is to present the evaluation as not only the bureau-
cratic requirement in educational institutions, non-governmental organizations or in-
stitutions of public administration in the use of public funds, but also as an element of 
a modern organization, knowledge-based organization, focused on development and 
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improvement. The evaluation is useful when the results are used to improve evaluated 
program or project and evaluation research is characterized by integrity and profes-
sionalism.

key wordS: evaluation, learning organization.
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