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Informacje na temat spotkania
I. Warunki ogólne
1 
Liczba noclegów
2 
Kraj, w którym odbyło się spotkanie
1 = Niemcy 
2 = Francja 
3 = Polska 
4 = inny kraj
3 
Rodzaj spotkania 
(np. polsko-niemieckie spotkanie teatralne
4 
Wydarzenia szczególne w przebiegu spotkania
(np. nieszczęśliwe wypadki, publiczne prezentacje efektów spotkania, wyjątkowość uczestników)
II. Skład grupy
5 
Całkowita liczba uczestników 
6 
Całkowita liczba członków kadry
III. Przygotowanie
7 
Czy odbyło się spotkanie przygotowawcze 
dla uczestników?
1 = Nie 
2 = Tak, jednorazowo (np. jedno popołudnie)
3 = Tak, więcej niż jeden raz (np. w weekend)
4 = Różnie, w zależności od kraju uczestniczącego       w spotkaniu.
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Drodzy członkowie kadry, 
wypełnijcie proszę poniższy formularz w wersji elektronicznej po zakończeniu spotkania, zapiszcie i wyślijcie wraz z danymi z programu GrafStat na adres data@freizeitenevaluation.de.
Wypełnienie formularza trwa zaledwie kilka minut. Przesłane dane pomogą nam w zebraniu i w zbiorczej analizie wyników pochodzących z podobnych programów. Badania są anonimowe, a otrzymane wyniki zostaną wykorzystane tylko do celów statystycznych.
Wpiszcie proszę odpowiedzi w poniższej tabeli w prawej kolumnie. W polach oznaczonych na żółto, powinien znaleźć się tekst (długość dowolna), w polach oznaczonych na zielono  - liczby (jeśli jest to niezbędne, to dodajcie również komentarz). Przy większości pytań odpowiedzi są podane (np. „1 = Tak;2 = Nie”). Wpiszcie proszę odpowiednie cyfry pasujące do Waszej odpowiedzi.                                                                                                                                      Dziękujemy!
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IV. Dotyczy ewaluacji
8
Czy byli uczestnicy, którzy nie wypełnili ankiet? Jeśli tak, to ile osób i dlaczego
9 
Wydaje nam się, że większość uczestników
1 = wypełniła ankiety szczerze i samodzielnie
2 =konsultowała się przy wypełnianiu z innymi uczestnikami
3 = nie zadała sobie trudu, żeby uczciwie wypełnić ankiety
10 
Czy ankiety zostały uzupełnione ankietami
własnymi organizatorów/członków kadry? 
1 = tak       
Jeśli to możliwe, prosimy o przesłanie egzemplarza niewypełnionej ankiety!  
2 = nie
11 
Inne uwagi dotyczące ewaluacji:
V. Osoba kontaktowa
(dane nieobowiązkowe, tylko dla ułatwienia kontaktu w wypadku pytań i wątpliwości)
12 
Organizator spotkania
13 
Osoba odpowiadająca za ewaluację 
lub osoba kontaktowa 
(nazwisko, numer telefonu, email)
14 
Dla zainteresowanych organizacji/jednostek centralnych istnieje możliwość zamówienia anonimowego zbiorczego zestawienia wyników ewaluacji. Proszę wpisać nazwę organizacji/jednostki centralnej, której przyporządkowane jest spotkanie:
Danke fürs Ausfüllen! 
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