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Приложение 1 Краен въпросник за участници/млади хора 

*ВАЖНО: Вашата лична информация е поверителна и анонимна. С изпращането на този 
формуляр вие давате съгласие на консорциум FABLE да използва вашите данни за 
административни цели в рамките на този проект, който е свързан с тази оценка, в съответствие 
с Общия регламент относно защитата на данните на Европейския съюз. 

 Съгласен съм   Не съм съгласен 

Лични данни: 

Email адрес: ________________________ 

Възраст: ________________________ 

 

Α. Обща оценка на уъркшопа 

Моля, изберете опцията, която най-добре описва вашите възгледи 
1 – изобщо не съм съгласен, 5 – напълно съм съгласен 

Обща оценка на семинара 

изобщо 

не съм 

съгласен 

не съм 

съгласен 
неутрално съгласен 

напълно 

съм 

съгласен 

Събитието беше добре 

организирано 
     

Доволен съм от мястото за 

провеждане на събитието 
     

Доволен съм от 

предоставените материали 
     

Доволен съм от фасилитатора, 

който модерираше събитието 
     

Имах възможността да задам 

въпроси и да участвам в 

дискусии 

     

Имах чувството за 

принадлежност към дадена 

общност като резултат от 

участието ми в семинара. 

     

Чувствах се сигурен и 

приобщен, докато се стараех 

да изградя нови компетенции 

по време на семинара. 
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B. Оценка на придобита нова компетентност. 

Моля, изберете опцията, която най-добре описва вашите възгледи 
1 – изобщо не съм съгласен , 5 – напълно съм съгласен 

Оценка на новопридобитата 

компетентност 

изобщо 

не съм 

съгласен 

не съм 

съгласен 
неутрално съгласен 

напълно 

съгласен 

Придобих нови знания по 

време на семинара 
     

Ако е така, кои са най-важните 

неща, които научихте? 
 

По време на семинара 

придобих нова 

мотивация/нагласа 

     

Ако е така, каква е вашата нова 

мотивация или нагласа? 
 

Придобих нови 

предприемачески умения 
     

Придобих нови 

междусекторни умения (1)  

като критично мислене и 

креативност 

     

Мотивацията ми да придобия 

междусекторни умения в 

бъдеще се увеличи 

     

В резултат на семинара сега 

имам повече любопитство към 

устойчиви теми и кариери в 

зеления преход 

     

В резултат на семинара сега 

имам по-голяма осведоменост 

по темата за остатъчните 

ресурси в местната общност и 

чувствам, че мога да 

допринеса за промяната. 

     

 

Какво най-много харесахте по време на семинара? 

 

……………………………………… 
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Какво мислите, че може да се подобри при бъдещи семинари като този? 

 

………………………………………. 

 

Други коментари или идеи 

 

…………………………………………………………………. 

 

Благодаря ! 

 


