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Instrukcja prowadzenia Ewaluacji za pomocą narzędzi obowiązkowych i fakultatywnych udostępnionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez beneficjentów środków programu Edukacja Kulturalna.
1. Wstęp
Niniejsza instrukcja dotyczy prowadzenia Ewaluacji obowiązkowej projektów realizowanych w ramach Programu MKiDN Edukacja Kulturalna. Ewaluacja prowadzona jest w oparciu o narzędzia (ankiety) udostępnione beneficjentom środków przez MKiDN. Celami Ewaluacji na poziomie pojedynczych projektów są:
	Ustalenie jaka jest wartość edukacyjna projektów

Ustalenie jaka jest jakość działań podejmowanych w projektach
Ustalenie do jakiego stopnia założenia rezultatów projektów realizowane są względem ostatecznych odbiorców

Intencją Ministerstwa jest zebranie wspólnego zestawu porównywalnych danych ze wszystkich projektów oraz ułatwienie prowadzenia Ewaluacji beneficjentom. Jednocześnie konstrukcja narzędzia (ankiet) umożliwia ich rozbudowę i modyfikację stosownie do planów i potrzeb poszczególnych beneficjentów.
2. Narzędzia ewaluacyjne
MKiDN udostępnia beneficjentom środków gotowe narzędzia ewaluacyjne (ankiety):
	Ankietę ewaluacyjną dla działań adresowanych do osób dorosłych

Ankietę ewaluacyjną dla działań adresowanych do dzieci
Każda z ankiet podzielona jest na trzy części:
	Część I Metryczka – jej wypełnienie jest obowiązkowe w przypadku każdego respondenta, wypełnia ją osobiście respondent (lub opiekun czy rodzic w przypadku dzieci) poza polem tytuł projektu, które należy wypełnić przed rozdaniem ankiet respondentom

Część II Obowiązkowa z ocenami punktowymi – jej wypełnienie jest obowiązkowe w przypadku każdego respondenta
Część III Fakultatywna z pytaniami otwartymi  - jej wypełnienie nie jest obowiązkowe i zawiera ona sugestie pytań możliwych do zmiany i poszerzania
3. Prowadzenie Ewaluacji
Przed przystąpieniem do Ewaluacji projektu beneficjent środków powinien zaplanować czy będzie badanie realizował własnymi siłami czy planuje zatrudnić zewnętrzne osoby (lub podmiot). Następnie powinien zdecydować czy będzie korzystał z możliwości realizacji poszerzonego badania. Wówczas, niezależnie od wykonawcy Ewaluacji powinien zapewnić, że w każdej ankiecie lub innym narzędziu ewaluacyjnym znajdą się pytania z części I i II.
Prowadzenie Ewaluacji przebiega w następującej sekwencji:
	Ustalenie sposobu realizacji badania (własnymi siłami czy przez podwykonawcę)

Ustalenie czy realizowana będzie część fakultatywna badania
Ustalenie narzędzi badawczych (albo zastosowanie narzędzi dostarczonych przez MKiDN w niezmienionej formie), z uwzględnieniem obowiązku, że w każdym narzędziu znajdują się pytania z części I i II
Ustalenie próby badawczej – ustalenie czy jest to próba pełna czy nie. Jeśli badaniem nie są objęci wszyscy uczestnicy wówczas należy przygotować metodologię doboru próby
Przeprowadzenie badania ankietowego – za pomocą wypracowanego narzędzia należy zebrać dane od respondentów (zapewniając zebranie odpowiedzi na pytania obowiązkowe w częściach I i II
	Przygotowanie zestawienia danych liczbowych z pytań obowiązkowych w częściach I i II (stosownie do podziału na ankietę dla dzieci i osoby dorosłe) 
Przygotowanie raportu ewaluacyjnego 


