Ankieta ewaluacyjna
Poniższa ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie dobrowolne. Informacje, które zostaną za jej
pomocą zebrane, posłużą ocenie jakości seminarium i pomogą w przygotowaniu kolejnego,
zgodnego z zapotrzebowaniem uczestników. Proszę zakreślić wybrane odpowiedzi, lub uzupełnić.
1.
2.
3.
4.

Metryczka
Płeć: kobieta
mężczyzna
Wiek
Miejsce zamieszkania
Rola na seminarium: słuchacz
prelegent organizator

Część dotycząca organizacji seminarium
1. Źródło pozyskania informacji o seminarium (ilość wyborów dowolna):
osobiste zaproszenie (mail od organizatorów)
fb Centrum Dialogu
fb Ratując pamięć – Wiejskie cmentarze ewangelickie woj. łódzkiego
fb inne profile
inne (jakie)
2. Jakie kanały informacyjne mogły być, a nie zostały wykorzystane przez organizatorów?
3. Czy zaplanowanie seminarium na sobotę było odpowiednie, jeśli chodzi o termin?
tak
nie
4. Czy istnieją inne, wygodniejsze terminy?
wakacje
przerwy świąteczne
dni robocze
inne (jakie?)
5. Czy czas trwania seminarium był:
zbyt długi
zbyt krótki
odpowiedni
6. Czy przerwy w seminarium były:
odpowiednie
zbyt długie
zbyt krótkie
zupełnie zbędne
powinna być jedna, ale dłuższa
7. Czy ma Pani/Pan inne uwagi dotyczące organizacyjnej strony seminarium?
tak (jakie?)
nie
Część merytoryczna
1. Jaki był powód udziału Pani/Pana w seminarium?
2. Które z wystąpień wydało się Pani/Panu osobiście najbardziej interesujące? Można wybrać
dowolną liczbę.
a) Krzysztof Woźniak
b) Bartosz Bijak
c) Urszula Karolczak

3.
4.
5.

6.

d) Damian Kruczkowski
e) ks. Marcin Undas
f) Piotr Wypych
g) Andrzej Białkowski
h) Dominik Trojak
i) Anna i Piotr Wiercińscy
j) Mariusz Wasilewski
k) Andrzej Braun
l) Stanisław Hejak
Czy udało się Pani/Panu nawiązać podczas seminarium nowe kontakty z interesującymi
osobami, które mogą owocować współpracą?
tak
nie
Czy udało się podczas seminarium znaleźć odpowiedzi/rozwiązania, których Pani/Pan
poszukiwał/a, przychodząc na to spotkanie?
tak
nie
Czy sądzi Pani/Pan, że temat seminarium został nakreślony (można dokonać więcej niż
jednego wyboru):
a) zbyt szeroko
b) zbyt wąsko
c) sygnalizował najważniejsze zagadnienia
d) otwierał drogę do kolejnych spotkań
e) inne (jakie?)
Na jakie pytania Pani/Pan nie znalazł/a odpowiedzi podczas tego seminarium?

7. Czy widzi Pani/Pan potrzebę kolejnego spotkania?
tak
nie
8. Jeśli tak, to jakiego prelegenta chciałaby Pani/chciałby Pan posłuchać podczas kolejnego
seminarium?
9. Jeśli tak, to jaką tematyką chciałaby Pani/chciałby Pan zająć się na kolejnym spotkaniu?
10. Jeśli tak, to z jakim wyprzedzeniem czasowym chciałaby Pani/chciałby Pan zostać
powiadomiona/y o kolejnym spotkaniu?
11. Inne wnioski lub uwagi.
Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie. Będzie ona niezwykle pomocna przy
ewentualnym organizowaniu następnych tego typu spotkań.
Ratując pamięć – Wiejskie cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego.

