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Typowe 
narzędzia 
badawcze  

Czego się 
dowiadujemy?

 

Charakter 
danych  

Pozycja 
badacza  

Podstawowe 
zalety

 

•  Ankiety 
•  Testy wiedzy 
•  Analiza danych monitoringowych i 

innych dostępnych baz danych  

•  Wywiady telefoniczne  

Metody ilościowe 

•  Obserwacje 
•  Wywiady indywidualne  
•  Wywiady grupowe 
•  Warsztaty badawcze  
•  Bulletin Board Discussion  

Dzięki odpowiedniemu doborowi próby, 
staramy się mówić o wszystkich osobach  
tego typu  

Zebrane informacje są twarde i 
porównywalne 

Outsider – obserwator zdystansowany, 
zewnętrzny, niezależny 

Opisujemy konkretne,
badane osoby lub sytuacje  

Zebrane i nformacje są 
miękkie i bogate, kontekstowe 

Metody jakościowe 

Insider – bliski i bezpośredni  
 kontakt z badanymi, interakcja  
między badaczem i badanym

Rzetelność – za pomocą jednego
narzędzia otrzymujemy podobne
informacje za każdym razem 

Powtarzalność – możemy porównywać
wyniki w czasie
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Najlepsze badanie to
takie, które jest “skrojone na miarę” naszych potrzeb i możliwoci



Realizacja badań
wśród cudzoziemców
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otwartość i zaufanie

anonimowość
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powstrzymanie się od oceny

Zdobycie “przyczółka”

zaangażowanie  większej  liczby  osób z  danej
społeczności

języka
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Cykl projektu
3





14

 
 

Partycypacja

zbieramy więcej informacji o potrzebach i zagrożeniach

budujemy porozumienie

lepiej określamy efekty projektu
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Zauważam problem

Diagnozuj potrzeby
i zauważam problem

Narzędzia przydatne
w prowadzeniu diagnozy:

- Wywiady indywidualne
- Wywiady grupowe
- Kawiarenki
- Ankiety
- Obserwacje
- Forum Bulletin
  Board Disscusion
- Analiza danych z mediów
  społecznościowychProponuję rozwiązania

Narzędzia przydatne
w prowadzeniu ewaluacji:

- Analiza danych
  zastanych
- Wywiady indywidualne
- Wywiady grupowe
- Kawiarenki
- Ankiety
- Obserwacje
- Forum Bulletin Board
  Discussion
- Poszukiwanie
  najważniejszej zmiany

Cykl projektu

Partycypacyjnie
podejmujemy decyzę

o tym, jak ma wyglądać
projekt

Narzędzia przydatne
we współdecydowaniu:

Forum Bulletin Board Discussion
Warsztaty Pięć Kapeluszy

Standardy interwencji
Narada obywatelska
Warsztat badawczy
Spacer badawczy

Robię ewaluację efektów
i wyciagam wnioski

dla kolejnych działań

Wdrażam działania
projektowe



Diagnoza
4
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1. Jak dobrze przygotować diagnozę? Poradnik dla projektodawców Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki http://www.pokl.up.gov.pl/efs/download/Jak_dobrze_przygotowac_diagnoze.pdf
 
2. Wskazana lista metod nie jest wyczerpująca – mają one charakter uniwersalny.
Zainteresowanychpogłębieniemtej tematyki odsyłamy na koniec publikacji, gdzie wskazane są dostępne pozycje.

1

2

co już na ten temat wiemy zweryfikować swoją wiedzę
i uzupełnić

skorzystać z wielu źródeł
 informacji

interesariuszy

jak
dlaczego tak jest?jest? co zrobić,

by uzyskać pożądany stan?
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Diagnoza Ankiety Wywiady

Diagnoza Ankieta Kawiarenka

Diagnoza Testy Obserwacja

:

Interesariusze to osoby lub grupy, które są w jakiejś relacji z badanym przez
nas zagadnieniem. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Aktualni odbiorcy działań 
2. Potencjalni odbiorcy działań 
3. Mieszkańcy, których może 

pośrednio dotyczyć działanie 

  Warto tu uwzględnić zarówno tych, którzy są aktywni (liderów 
danej grupy), ale także tych, którzy rzadko zabierają głos.  

  Warto pamiętać, że w grupach, w których podkreśla się różnice 
kulturowe między kobietami a mężczyznami, wspólna rozmowa 
o problemach i potrzebach może się nie udać. Warto wtedy 
zorganizować oddzielne spotkania dla obu grup.  

  Podobnie gdy mamy świadomość konfliktów i  tarć pomiędzy 
grupami wewnątrz danej społeczności, warto wtedy rozmawiać 
z poszczególnymi liderami oddzi elnie, informując ich  jednak 
o tym, że do rozmowy są również zaproszeni inni.  

4. Partnerzy/jednostki działające w 
podobnym obszarze (np. 
instytucje publiczne, NGO)  

  Warto pamiętać, że projekty tworzone w partnerstwie 
przeważnie przynoszą lepsze rezultaty, bo czerpią 
z doświadczenia i zasobów organizacyjnych dwóch podmiotów.  

  Ponadto projekty tworzone w partnerstwie częściej niosą za 
sobą trwalsze efekty, gdyż jest więcej stron zainteresowanych 
tym, by przetrwały rezultaty ich działań . 

  Optyka każdej z instytucji jest inna i mogą one zbierać różne 
dane, które po zestawieniu mogą dać bliższy pełni obraz.  

  Dzięki zaangażowaniu różnych zewnętrznych instytucji 
i organizacji, unika się problemów z  konkurowaniem 
o beneficjentów i wspiera się de facto obie organizacje. 

5. Pracownicy organizacji 
6. Wolontariusze 

  Często projekt jest pisany w wąskim gronie zarządu organizacji, 
tymczasem szeregowi pracownicy organizacji i  wolontariusze 
dzięki swoim doświadczeniom mogą wnieść nowe spojrzenie do 
sprawdzonych rozwiązań, tym bardzi ej że są żywo 
zainteresowani rozwojem organizacji.  

  Włączenie tych grup do etapu diagnozy i  przygotowania 
koncepcji projektu pomaga budować współodpowiedzialność za 
projekt. Przekłada się to na większe zaangażowanie 
w działania. 

7. Eksperci związani z daną 
tematyką 

  Często sami jesteśmy ekspertami w danym obszarze działań, 
jednak weryfikacja własnej wiedzy i specyficznej  perspektywy
w oparciu o fakty i bezstronną opinię pomaga w wypracowaniu 
bardziej ogólnego stanowiska. 

8. Lokalni decydenci    Czasami warto już na etapie rozpoznania problemu włączyć 
w działania osoby z lokalnego samorządu, np.: radnych lub 
przedstawicieli urzędu gminy, np. z wydziałów zaangażowanych 
w pomoc cudzoziemcom. Z jednej strony może się to wydawać 
ryzykowne, jednak w  dłuższej perspektywie takie działania 
przynoszą korzyści w  postaci dobrej współpracy i  wymiany 
informacji.  
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w oparciu o fakty i bezstronną opinię pomaga w wypracowaniu 
bardziej ogólnego stanowiska. 

8. Lokalni decydenci    Czasami warto już na etapie rozpoznania problemu włączyć 
w działania osoby z lokalnego samorządu, np.: radnych lub 
przedstawicieli urzędu gminy, np. z wydziałów zaangażowanych 
w pomoc cudzoziemcom. Z jednej strony może się to wydawać 
ryzykowne, jednak w  dłuższej perspektywie takie działania 
przynoszą korzyści w  postaci dobrej współpracy i  wymiany 
informacji.  

  Takie osoby powinny być traktowane jak eksperci, którzy mogą 
służyć radą i  informacjami. Czasami – co pokazują obecne 
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działa w oparciu o wiedzę.
możemy sformułować wskaźniki

bardziej precyzyjne, ponieważ nakierowano je na konkretne

budujemy

ewentualnych

efekty, a przez to mogą być bardziej skuteczne w osiąganiu zakładanych
celów.

koalicję 

pozwala to skuteczniej ubiegać
się o środki publiczne.

problemów.
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Decyzja, jakie zagadnienia
nas interesują

Określenie, jakie aspekty
tych zagadnień są ważne

Wybór narzędzi, które najlepiej
pozwolą określić te ważne aspekty

Wykonanie badania Rozpoznanie, co wynika
z zebranych informacji

Opracowanie zebranych informacji
w taki sposób, aby inni mogli

się z nimi zapoznać



 
 

233. Na końcu jest wskazana publikacja pogłębiająca to zagadnienie.

3

przyczółek

metoda kuli śniegowej
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pytania badawcze

pytania do badanych
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Pytania do osoby badanej  Główne wnioski i kwestie 
poruszane w rozmowie  

Cytaty, trafne sformułowania 
osoby badanej  

•  … 

• …  

podsumowanie przygotowane 
przez osobę robiącą wywiad)

 

(wypowiedzi spisywane słowo po 
słowie) 

transkrypcję

notatkę

notatki podczas rozmowy
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kodowaniu i wnioskowaniu. To trudny proces, jednak by go uprościć, warto
po prostu szukać odpowiedzi według przyjętego klucza



 
 

4. zobacz: www.theworldcafe.com

4

Kawiarenki to formy luźnych spotkań

sformalizowane spotkanie

różne formy

mniej formalne spotkanie

kilka tur dyskusji

27
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5. Określ, jakie aspekty sprawy są ważne – czy na spotkaniu mają być
raczej odkrywane ważne problemy i obszary wymagające pomocy, czy też
ma to być spotkanie na temat proponowanych rozwiązań? To istotne, aby
sprecyzować, jakie aspekty danej sprawy są ważne.
6. Zadbaj o to, żeby wszyscy chcieli się wypowiedzieć – osoby, które
zazwyczaj mają trudność z wyrażaniem swoich poglądów, np. takie, które
spotykają się z dyskryminacją lub mają trudności językowe, nie będą
chętnie wypowiadać się. Ważne jest, aby zachęcić je do dzielenia
się swoimi poglądami, ale też uczulić wszystkich uczestników, że każdy
ma prawo wypowiedzieć się w swoim czasie. W przypadku pewnych grup
konieczny będzie tłumacz.
7. Daj uczestnikom czas – niekiedy, aby jakąś sprawę omówić, wystarczy
30 minut, ale podczas kawiarenki zachęcamy uczestników, aby wyszli poza
utarte ścieżki, a na to potrzeba czasu, aby sformułować swój pogląd na
daną sprawę, poznać opinie innych i przyznać im rację lub wręcz
przeciwnie – umocnić się w swoich poglądach. Zajmie to tym więcej czasu,
im bardziej skomplikowana jest dyskutowana sprawa. 
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8. Słuchaj uważnie – w czasie spotkania może być zaskakujące, że
niektóre aspekty danej sprawy, które wydawały się niezwykle
kontrowersyjne, nie wzbudzają dyskusji, natomiast na pierwszy plan
wysuwają się kwestie, które wydawały się poboczne. Jest to prawdziwa
wartość prowadzenia diagnozy, ponieważ pokazuje, jakie kwestie są
istotne i jak można je rozwiązać w sposób akceptowalny dla różnych osób.

Złote rady badacza 
• Podstawową zaletą kawiarenek jest to, że dzięki rozmowom uczestnicy
poznają poglądy innych osób, a  swobodna atmosfera sprawia, że ich
pomysły są bardziej kreatywne.
• Ponadto w diagnozie kawiarenka pozwala na zebranie opinii większej
grupy osób.
• Taka forma pracy nie służy przekonaniu uczestników do jakiegoś
rozwiązania. Wpływ organizatorów na kierunek dyskusji jest niewielki.
Mają z kolei możliwość, by w krótkim czasie poznać całe spektrum opinii
danej grupy.
• W przypadku cudzoziemców taka forma diagnozy może być użyteczna,
jednak tylko wtedy, gdy umiejętności językowe uczestników pozwalają im
na swobodną komunikację, a sama społeczność jest dostatecznie otwarta,
aby jej przedstawiciele odnaleźli się w mniej formalnej rozmowie
z pracownikami organizacji lub innymi zaproszonymi przedstawicielami
instytucji.   
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Kawiarenka Jaki jest cel spotkania?

Kto może odpowiedzie na te pytania? Jakie aspekty tej sprawy są ważne?

A. Chcemy zebrać
generalne opinie

o problemie

B. Proponujemy kilka
rozwiązań i chcemy

się dowiedzieć, które jest
najlepsze

C. Problem jest
skomplikowany

i wewnętrznie powiązany
 wymaga zmiany

perspektywy

Spotkanie
jest otwarte –
zapraszamy

większą
grupę osób

Zaproszamy
wybrane osoby

– liderzy i
potencjalni odbiorcy,

przedstawiciele
instytucji

Zaproszamy
wybrane osoby –

liderzy i potencjalni
odbiorcy,

przedstawiciele
instytucji

Każdy aspekt sprawy,
np.: potrzeby edykacyjne,

potrzeby materialne to
osobny stolik

Spotkanie rozpoczyna
się od przywitania

i przedstawienia problemu
wszystkim uczestnikom

Spotkanie rozpoczyna się
od przywitania

i przedstawienia problemu
wszystkim uczestnikom

Uczestnicy poruszają się
swobodnie między stolikami

Uczestnicy poruszają
się między stolikami

w grupach

Dyskusja odbywa się
w 20–30-minutowych sesjach

 gdy przy stolikach jest
dyskutowany pewien

aspekt sprawy

Przy każdym stoliku jest
moderator, który zadaje pytania

i zachęca do dyskusji, oraz osoba
do pomocy, która zapisuje

pomysły i odpowiedzi

Poszczególne stoliki to
kolejne aspekty proponowanych

rozwiązań, np. dobór uczestników
do projektu, tematyka szkoleń

Uczestnicy sami zapisują
wnioski i opinie, np. na post-itach,

które przyklejają na plakatach
z poszczególnymi pytaniami

Opinie są zapisywane tak,
aby każdy mógł je zobaczyć

i odnieść się do nich 

Przy każdym stoliku jest
moderator, który zachęca do

dyskusji, oraz osoba do pomocy,
która zapisuje pojawiające się

opinie

Na koniec sesji przy stoliku
zostaje jeden uczestnik,
a pozostali przechodzą

do innch stolików

Na koniec odbywa się
wspólna dyskusja

o zaproponowanych
rozwiązaniach

Na początku kolejnej sesji
uczestnicy dzielą się

wnioskami z poprzedniej
i rozpoczynają dyskusję

o nowym problemie

Po kilku takich sesjach może
być potrzebna wspólna sesja

podsumowująca
dotychczasowe wnioski

W efekcie prac
powstaje zbiór
opinii i uwag
uczestników

Materiały na
spotkanie –

najważniejsze
informacje i pytania

do uczestników

Przepis na kawiarenkę 



Współdecydowanie
5
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partycypacja

współdecydowanie nie powinno być traktowane jako
badanie potrzeb – partycypacja dotyczy konkretnych rozwiązań i propozycji
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poinformować
 wszystkich uczestników procesu o najważniejszych faktach

głosy wszystkich interesariuszy
były równe

Partycypacja oznacza współudział w decyzji 

Jeśli podjęta wspólnie decyzja nie będzie wiążąca, proces 
współdecydowania zdarzy się tylko raz 

współdecydowania może być 
osiągnięcie  wspólnego  stanowiska  lub  tzw.  zgody  na  to,  że  się  nie
zgadzamy



 
 

355. Dla zainteresowanych pogłębieniem tej tematyki na końcu zamieszczamy linki do przydatnych publikacji.

5

Korzyści ze współdecydowania są różne, dla poszczególnych grup
interesariuszy:
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dyskusja może być

prezentacja  materiału  z  diagnozy

prowadzona  zarówno w grupie  pracowników  organizacji,  jak i z udziałem
innych interesariuszy 
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Przepis na Bulletin Board Discussion 

Bulletin Board Discussion
Jakiego problemu będzie dotyczyć rozmowa?

Podziel zagadnienie
na tematy

Przygotuj forum

Zaproś uczestników
i poinformuj ich o zasadach

dyskusji

Moderuj dyskusję

Na zakończenie każdego
tematu podsumuj główne

kwestie

Dokument
podsumowujący

wnioski i
argumenty

Zebrany
materiał

badawczy,
dostępny dla
uczestników

Dokument określający
podstawowe zagadnienie

Praca w zespole
projektowym

Jakie decyzje mają podjąć uczestnicy?

Wspólna praca
przedstawicieli

różnych interesariuszy
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6. Ben Ramalingam, Tools for Knowledge and Learning. a Guide for Development and Humanitarian Organisations,
Research and Policy in Development (RAPID) Programme, Overseas Development Institute (ODI) lipiec 2006.
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/188.pdf

6

też dobry pomysł na

zagadnienie zostaje

pracę  w  grupie  projektowej  podczas  warsztatu. 

 rozpisane  na  pięć  kapeluszy
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Ważne jest, żeby
badania zakończyły się przed analizą

wyjście poza indywidualny sposób
 myślenia

wspólne wyciąganie wniosków z danych buduje ogólny obraz
problemu
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Przepis na Warsztaty Pięć Kapeluszy 

Bulletin Board Discussion
Jakiego problemu będzie dotyczyć rozmowa?

Podziel zagadnienie
na tematy

Przygotuj forum

Zaproś uczestników
i poinformuj ich o zasadach

dyskusji

Moderuj dyskusję

Na zakończenie każdego
tematu podsumuj główne

kwestie

Dokument
podsumowujący

wnioski i
argumenty

Zebrany
materiał

badawczy,
dostępny dla
uczestników

Praca w zespole
projektowym

Jakie decyzje mają podjąć uczestnicy?

Wspólna praca
przedstawicieli

różnych interesariuszy

Zebrany
materiał

badawczy,
dostępny dla
uczestników

Praca w zespole
projektowym

Jakie decyzje mają podjąć uczestnicy?
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7. Judy Oakden, Evaluation rubrics: how to ensure transparent and clear assessment that respects diverse lines of evidence,
Better Evaluation 2013 http://betterevaluation.org/sites/default/files/Evaluation%20rubrics.pdf.

7

jak będą 
wyglądały  działania  realizowane  źle,  dostatecznie  i  doskonale 
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Przygotowanie standardów jest pomostem między diagnozą a ewaluacją 

wzmacnia zaangażowanie zespołu w
realizację projektu

urealnia ich zakres
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Kryteria oceny projektu są jasne
dla wszystkich.  
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Przepis na standardy interwencji 

Ankiety

Standardy interwencji

Podsumuj wnioski
i przygotuj rekomendacje

Oceń poziomy realizacji
dla poszczególnych

kategorii

Podczas spotkania
w zespole projektowym

zastanów się nad
przyczynami

Przeprowadź badania
i zgromadź niezbędne

dane

Dokument
podsumowujący

wnioski i
argumenty

Zebrany
materiał

badawczy,
dostępny dla
uczestników

Zebrany
materiał

badawczy,
dostępny dla
uczestników

Zdecyduj, w jaki sposób będą
opracowywane standardy

Indywidualnie przez poszczególnych
członków zespołu

Podczas spotkania zespołu i/lub
interesariuszy

Zdecyduj, jak skategoryzować
poszczególne rezultaty

i efekty działań

Określ, ile poziomów realizacji
będziecie opisywać

 Przygotuj opisy poszczególnych
poziomów

Wskaż, skąd będzie wiadomo,
że nastąpił dany efekty

Wywiady
indywidualne

Dane o
uczestnikach
projektu, np. o

frekwencji

Opinie
ekspertów

Ankiety

Informacje z
mediów

społecznościowych



Ewaluacja
6
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chcemy
 oszacować wartość

użyteczna

gdy rzeczywiście zależy nam na
skutecznym działaniu, nie można zamykać oczu na te nieudane – należy je
potraktować jak kolejne start-upy i uczyć się na błędach.
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opiera się na kryteriach
adekwatność

z różnych perspektyw

skuteczność
efektywność trwałość

Kryteria

oświetlają nasz projekt.   

od odtworzenia logiki projektu 
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Potrzeby

Kontekst

Zakładane cele

Działania

Rezultaty

Zarządzanie

Rekomendacje

- Na jakie potrzeby odpowiada projekt?
- Czy projekt odpowiedział na potrzeby zdefiniowanych odbiorców?

- Jakie były szanse i zagrożenia dla realizacji projektu? 
- Które z elementów można uznać za czynniki sukcesu dla projektu?

- Czy projekt zrealizowal zakładane cele? 
- Czy były oba własciwie zdefiniowane w kontekście planowanych działań?
- Która grupa musi być objęta szczególnym wsparciem?

- Jakie działania trzeba podjąć, żeby osiągnąć cel lub rozwiązać problem?
- W jakiej kolejności powinny być wykonywane?
- Czy działania są ze sobą powiązane, zależą od siebie? 

- Jakie są bezpośrednie rezultaty działań? 
- Czy nakłady były adekwatne do realizowanych działań?
- Jakie nieplanowane efekty powstały dzięki projektowi?

- Jaki był schemat komunikacji we wdrażanym projekcie?
- Czy sposoby docierania z informacją do interesariuszy projektu były skuteczne?
- Czy struktura decyzyjna projektu wspomagała jego skuteczność?

- Jakie można opracować rekomendacje na podstawie wniosków z badania?
- Które z elementów projektu są korzystne w kontekście replikacji projektu? 
- Jakie zmiany należy wprowadzić w projekcie, aby zwiększyć jego skuteczność
  lub trwałość? 
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dobrać metody badawcze 



 
 

538. Agnieszka Szczurek, Organizacje! Zwolnijcie przy robieniu ewaluacji http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1887833.html

8

Dzięki myśleniu o efektach
już na etapie diagnozy i partycypacyjnego planowania (rozdział 5.3), więcej 
informacji można zebrać w trakcie realizacji projektu, co obniża koszty 
badania, a włączenie badacza od początku w projekt pomaga mu zrozumieć, 
jakie są przyczyny i rezultaty poszczególnych działań, więc mniej 
przypomina on wizytatora, a bardziej doradcę.

pomaga unikać błędów

ułatwia wyciąganie wniosków 

ułatwia rozliczanie projektu

i zagrożeń

na przyszłość

buduje markę profesjonalnej organizacji

buduje jej pozytywny społeczny wizerunek

buduje zaufanie
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Ankieta może być przeprowadzona na kilka sposobów:

Każdy z tych sposobów przeprowadzania  ankiety ma  swoje wady i zalety. 
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Ankieta realizowana wśród odbiorców w różnych momentach projektu daje
obraz tego, jak zmieniają się poglądy uczestników, o ile mamy do czynienia
z tą samą grupą.

musi
być przeprowadzona na odpowiednio dużej  grupie osób.
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Przepis na ankietę 

Sformułuj pytania
do ankietyAnkiety

Poinformuj wszystkich
o tym, że będzie
przeprowadzana

ankieta

Jakie zagadnienia
chcesz zbadać?

Wybierz sposób
prowadzenia ankiety

(audytoryjna,
indywidualna,
elektroniczna)

Rozdaj i zbierz
ankiety

Wpisz ankiety
do bazy danych

Przeanalizuj
wyniki
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9. Na podstawie: Małgorzata Ciesielska, Katarzyna Wolanik Boström, Magnus Öhlander, Obserwacja, w:
Badania jakościowe. t. 2, Metody i narzędzia [red.] Dariusz Jemielniak, PWN, Warszawa 2012.

9 systematycznie, według wcześniej przyjętych

terenu badania

reguł
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Organizacja czasu i przestrzeni

Rzeczy

Uczestnicy

Interakcje

Wydarzenia

- Jak zorganizowany jest czas i przestrzeń? Jaki jest wystrój i do jakich
  aktywności skłania?
- Czy są miejsca dostępne tylko dla niektórych? Czy rodzi to jakieś konflikty?
  Kto pilnuje przestrzegania reguł?
- Jakie jest tempo różnego rodzaju działań i wydarzeń?

- Jakie objekty/rzeczy są w danej przestrzeni? 
- Kto co ma i jak tego używa? Ile jest rzeczy wspólnych, a ile prywatnych?
- Co różne przedmioty mogą symbolizować?
- Kto i jak kontroluje dostęp do poszczególnych przedmiotów?

 - Jak wyglądają uczestnicy? Jak się zachowują? 
- Czy są przypisani do konkretnego miejsca? 
- Kto ma autorytet, kto go nie ma, a kto jest pretendentem?
- Jakie jest podobieństwo/zróżnicownie uczestników?

- Co ludzie mówią, co robią? Jakie interakcje niewerbalne można zaobserwować?
  Czy są rozmowy formalne/nieformalne?
- Czy można zaobserwować negocjacje, wyzwania dla autorytetu, kontestowanie?
- Kto i jak wyraża uczucia?
- Jakie tematy się porusza? Jaki jest ton rozmowy, a jakie typowe wyrażenia?

- Co jest, a co nie jest rutynowe? Jakie sytuacje powtarzają się często?
- Co się dzieje? W jakim kontekście? 
- Jak te wydarzenia są komentowane, omawiane, oceniane?
  Czy to się zmienia z upływem czasu?
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Pytanie badawcze  Notatki i spostrzeżenia badacza
 

Czy grupa zintegrowała się  

podczas warsztatów?

Czy grupa pracuje wspólnie, czy 
tworzą się podgrupy?

 

Czy w grupie ktoś jest liderem? 

Czy propozycje są dyskutowane? 

Jaka jest atmosfera – czy rozmowy 
przebiegają w przyjaznej/wrogiej 
atmosferze? 

Jak zatem przeprowadzić samo badanie?  
 

Mamy do wyboru cztery sposoby
prowadzenia obserwacji:
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Uwaga 
skierowana na  

grupę osób  

Uwaga 
skierowana na 
jedną osobę  

Obserwację uczestniczącą  

•  Badacz rozmawia z uczestnikami i 
wchodzi w interakcje, ale nie wpływa 
bezpośrednio na bieg wydarzeń.  

•  Taka forma najlepiej sprawdza się, gdy 
nie ma możliwości dyskretnego brania 
udziału w wydarzeniu , np.: podczas 
spotkania niewielkiej grupy osób 

Obserwację nieuczestniczącą  

•  Badacz opisuje daną grupę lub 
wydarzenie z punktu widzenia 
obserwatora, dyskretnie robiąc notatki o 
kolejności zdarzeń.  

•  Taka forma sprawdza się podczas 
szkoleń lub obserwacji wydarzeń 
kulturalnych, imprez lub spotkań dla 
większej grupy odbiorców. 

Mystery Shopper  

•  Potencjalny odbiorca działań zostaje 
przeszkolony przez badacza przed 
udziałem w projekcie, następnie 
korzysta z działań projektowych na 
normalnych zasadach, jednak po 
zakończeniu swojego udziału opisuje 
swoje doświadczenia.  Prowadzi 
obserwację ukrytą. 

•  Taka forma najlepiej sprawdza się, gdy 
interesuje nas specyficzne 
doświadczenie danej osoby, a także 
gdy działanie projektowe nie jest zbyt 
skomplikowane – przypomina 
potencjalnemu odbiorcy np. wizytę w 
urzędzie lub zakup przedmiotu w 
sklepie.  

Shadowing  

•  Badacz towarzyszy jednej lub dwóm 
wybranym osobom przez cały czas 
trwania wydarzenia, w tym wypadku 
raczej nie wchodzi z nimi w interakcje. 

•  Taka forma najlepiej sprawdza się, gdy 
interesuje nas zachowanie konkretnej 
osoby i możliwe jest dyskretne 
podążanie za nią , np. podczas
wydarzenia kulturalnego. 

Udział w działaniach projektu
kontakt  z odbiorcami  

Brak udzia łu w działaniach projektu, 
brak  kontaktu z  odbiorcami  
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notatki terenowe

informacje z notatek terenowych są przenoszone na 

Zdjęcia stanowią dobre

obserwacja nie jest techniką dla jednej

formularz, który jest podstawą dla dalszej analizy.

uzupełnienie dla notatek terenowych

osoby
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Przepis na obserwację 

Obserwacja Co jest ważne dla projektu?

Dokument
podsumowujący
najważniejsze

obserwacje

Formularz
obserwacji

Czy można to zaobserwować
w danym miejscu, w interakcjach,

w organizacji czasu?

Zdecyduj, jaką formę obserwacji
wybrać

Dobierz i przeszkól zespół badaczy

Ustal harmonogram obserwacji

Każdy z badaczy przeprowadzi
założoną liczbę obserwacji

Analiza – co się powtarza, a co jest
specyficzne?

Wypełnione
formularze

Notatki
terenowe
i zdjęcia



 
 

6610. Ben Ramalingam, op. cit.

10

Jednym z ratunkowych sposobów postępowania jest

o ważnych  wydarzeniach  w  ich  życiu lub sytuacji

opowieści  o  zmianie powinny zostać omówione

proces,  który  nazywa  się  Poszukiwaniem  Najważniejszej  Zmiany

danej społeczności, które ich zdaniem  wynikają z działań podejmowanych
w projekcie 

podczas  wspólnego  spotkania  zespołu 
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obszary wpływu projektu
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Skład zespołu oceniającego bardzo wpływa na wynik pracy
 

Czasami perspektywa zmienia się wraz z upływem czasu, dlatego warto
zbierać opowieści o zmianie przez dłuższy czas, także po zakończeniu
działań projektowych. 
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Poszukiwanie Najważniejszej
Zmiany

W jakich obszarach możemy
spodziewać się, że coś się zmieni?

Dokument
podsumowujący
najważniejsze
zmiany, które
zaszły dzięki
projektowi

Dokument
określający w

jakich obszarach
można spodziewać

się zmian

Zbieranie opowieści o zmianie

Spisanie opowieści o zmianie

Weryfikacja

Opowieści
o Najważniejszej

Zmianie

Zbiór
opowieści
o zmianie

Odbiorcy
projektu

Zarząd
organizacji,
koordynator

Trenerzy,
realizatorzy,

wolontariusze

Współpracujący
eksperci,
instytucje

Czy tak rzeczywiście się stało? Czy dotyczyło więcej
niż jednej osoby?

Jak sądzisz, jaka była najważniejsza zmiana, która zaszła wśród uczestników
projektu w ciągu ostatniejgo miesiąca? Dlaczego?

Zespół projektowy wybiera opowieści świadczące o najważniejszej
zmianie w poszczególnych obszarach



Publikacje
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