
шаблон
Анкета Співробітники Молодіжна зустріч (скорочена анкета)

Дані анкети мають дуже важливе значення для оцінки організаційної сторони молодіжних обмінів. В "анкеті для
команди організаторів" слід представити передбачені цілі зустрічі. Наприкінці зустрічі її учасники заповнюють їхні
анкети. Всі дані опрацьовуються анонімно. Анкета не є видом контролю - вона повинна бути підтримкою для Вас! Дуже
дякуємо!

Зазнач відповідь...
Подумай, яких цілей ти хочеш досягти даною зустріччю. Зазнач відпопівдь кожного разу, коли вважатимеш, що
досягнення даної цілі під час проекту є важливим для тебе.

Оцінювання 
міжнародних 
 
зустрічей молоді
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1. В учасників слід викликати зацікавленість
суспільно-політичними темами.

M113

2. Учасники повинні мати можливість знайти в собі
щось нове та відкрити свої нові навички.

M093

3. Деяких учасників варто заохочувати до участі в
роботі під час схожих проектів.

M429

4. Учасники повинні вивчати мову/мови країни
партнера/країн партнерів і вправлятися у володінні
цими мовами.

M263

5. Учасників слід заохотити до глибших роздумів над
своїми сприйняттями та уявленнями про країну-
партнера / країни-партнерів.

M283

6. В учасників потрібно викликати зацікавлення
країною-партнером / країнами-партнерами.

M301

7. Учасники повинні познайомитись зі щоденним
життям та культурою регіону господарів (напр. кухня,
музика, традиції...).

M279

8. Учасники зустрічі повинні мати можливість знайти
нових друзів.

M205

9. Учасники повинні навчитися взаємоповаги та
вміння брати на себе відповідальність.

M213

дуже
важливо

зовсім  
неважливо

https://i-eval.eu/uk/
https://i-eval.eu/
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10. Учасників слід заохотити до перевірки себе у
навичках володіння мовою/мовами інших учасників.

M267

11. Учасники повинні мати можливість спільно
розробляти програму зустрічі.

M073

https://i-eval.eu/


Чи згодні ви з цими твердженнями?
Зазнач кожного разу, якю мірою погоджуєшся з даним висловлюванням. Увага – нова шкала оцінювання від «зовсім не
погоджуюсь» до «повністю погоджуюсь».

трішки інформації про себе …
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12. Я знаю цілі, які є важливими для організатора.
M453

13. У команді організаторів ми обговорили наші цілі
перед зустріччю.

M459

14. У команді організаторів ми дуже добре
підготувалися до зустрічі.

M463

15. Вік: _____роки (ів)
W202

16. Стать чоловiча жiноча

iнша

W206

17. Я належу до групи з … України Німеччини

Франції Польщі

Греції Ізраїлю

іншої країни, а саме

W208

18. ______ раз я беру участь в організації
міжнародної зустрічі.

W308

19. Колись я був / була особисто учасником у
__________________ (скількох?) міжнародних
зустрічах.

W316

20. Під час даної зустрічі я працюю: на громадських засадах на основі договору про
надання послуг

на основі трудового
договору

в якості стажиста

Інше

W344b

W340b

22. Чи ти проживав/ла тривалий час (принаймні три
місяці) за кордоном?

ще ні так, раз

так, більше ніж раз

W350

23. інший
W390

повністю 
погоджуюсь

зовсім не  
погоджуюсь
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Vielen Dank [cbquestionnaires_end_thankyou #]

i-eval.eu

https://i-eval.eu/

