
шаблон
Анкета Учасники Молодіжна зустріч (скорочена анкета)

Нас цікавить твоя думка щодо міжнародної зустрічі! Будь ласка, відповідай чесно - анкета є анонімною! Заповни цю
анкету самостійно - адже ж Ти маєш свою власну думку! Дуже дякуємо!

Якою мірою ти був/була задоволений/а ...
Оціни кожен окремий аспект зустрічі за шкалою від 1 до 10, де 1 означає= цим я був / була зовсім незадоволений / на 10
= цим я був / була повністю задоволений / на.

Оцінювання 
міжнародних 
 
зустрічей молоді

i-eval.eu

1. Проживання
B016

2. харчуванням
B052

3. програмою
B036

4. вільним часом
B092

5. правилами
B072

6. атмосферою
B044

7. організаторами
B060

8. групою
B064

9. зустріччю загалом
B088

https://i-eval.eu/uk/
https://i-eval.eu/


Зазнач відповідь
Нижче знайдеш висловлювання на різні теми. Зазнач кожного разу, якою мірою погоджуєшся з даним
висловлюванням. Увага – нова шкала оцінювання від «зовсім не погоджуюсь» до «повністю погоджуюсь».
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10. Під час даної зустрічі я знайшов/ла нових друзів.
T206

11. Я покращив/ла свої знання з іноземних мов.
T264

12. Ми як учасники мали можливість формувати хід
цієї зустрічі.

T074

13. Я знайшов/ла в собі щось нове і відкрив/ла в собі
нові вміння.

T094

14. Команда організаторів сприймала мене серйозно.
T184

15. Завдяки цій зустрічі я більше захотів/ла вивчати
іншу мову/інші мови.

T270

16. Я хочу ще більше дізнатися про країну-партнера/
країни-партнери.

T302

повністю 
погоджуюсь

зовсім не  
погоджуюсь
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Зазнач відповідь
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17. На основі здобутого тут досвіду, певні речі, які у
нас вважають нормальними, я сприймаю тепер по-
іншому, ніж до цього.

T310

18. Серед учасників зустрічі виникло багато
конфліктів.

T218

19. Ця зустріч змінила мої уявлення про країну-
партнера/країни-партнери.

T284

20. Навіть без володіння іноземними мовами ми
знаходили спільну мову.

T272

21. Я дуже мало довідався/лась про щоденне життя
молоді з країни-партнера/країн-партнерів.

T286

22. Під час зустрічі панувала атмосфера, сприятлива
до відкритих розмов.

T220

23. Часом я почувався/лась самотнім/ньою в групі.
T212

повністю 
погоджуюсь

зовсім не  
погоджуюсь
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Зазнач відповідь
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24. Зустріч такого типу я можу порекомендувати моїм
друзям.

T426

25. Під час цієї зустрічі я мав/ла нагоду зустрітись з
суспільно-політичною тематикою.

T114

26. Я б хотів/ла взяти участь у подібній зустрічі як
член команди організаторів організаторів.лен
дрганізаторів.

T430

27. Після цієї зустрічі я б міг/могла уявити собі поїздку
на довше (щонайменше на три місяці) до країни-
партнера/країн партнерів.

T314

повністю 
погоджуюсь

зовсім не  
погоджуюсь

https://i-eval.eu/


Тепер запитання щодо твого перебування в іншій країні.
Якщо зустріч відбулась у твоїй країні, пропусти ці запитання та перейди до наступних.

трішки інформації про себе …
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28. Я познайомився/лась зі щоденним життям та
культурою регіону, який нас приймав (напр. кухнею,
музикою, традиціями ...)

T280

29. У цій країні я був/ла _______ раз.
W200

30. Вік: _____роки (ів)
W202

31. Стать чоловiча жiноча

iнша

W206

32. Школа / професія загальноосвітня школа (9
років)

загальноосвітня школа (11
років)

гімназія професійна школа

технікум професійний ліцей

загальноосвітній ліцей училище

вуз працюю за професією

безробітний/а інше

W214b

33. Я належу до групи з … України Німеччини

Франції Польщі

Греції Ізраїлю

іншої країни, а саме

W208

34. ______ раз беру участь у зустрічі молоді з
інших країн.

W228

35. Країна народження? Україна Німеччина

Францiя Польща

Греція Ізраїль

інша країна, яка?

W236

повністю 
погоджуюсь

зовсім не  
погоджуюсь

https://i-eval.eu/


Vielen Dank [cbquestionnaires_end_thankyou #]
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36. Як ви дiзнались про цю зустріч?
W380

37. інший
W390

https://i-eval.eu/

