
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

1. melléklet: Végső kérdőív a résztvevők/fiatalok számára 

*FONTOS: Az Ön adatai bizalmasak és névtelenek. Az űrlap elküldésével Ön beleegyezését adja ahhoz, 
hogy a FABLE konzorcium az Ön adatait az Európai Unió GDPR-rendeletének megfelelően a projekt 
keretében adminisztratív célokra használja fel, amely az értékeléshez kapcsolódik. 

 Hozzájárulok   Nem járulok hozzá 

Személyes adatok: 

E-mail cím: ________________________ 

Kor:  ________________________ 

 

Α. A workshop általános értékelése 

Kérjük, válassza ki azt a lehetőséget, amelyik a legjobban jellemzi a véleményét. 
1 - egyáltalán nem ért egyet, 5 - teljes mértékben egyetért 

A workshop általános értékelése 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

Nem 

értek 

egyet 

Semleges Egyetértek 
Teljesen 

egyetértek 

A rendezvény jól szervezett volt.      

Elégedett vagyok a workshop 

helyszínével. 
     

Elégedett vagyok a 

rendelkezésre bocsátott 

anyagokkal. 

     

Elégedett vagyok azzal, ahogyan 

a moderátor(ok) az eseményt 

irányították. 

     

Lehetőségem volt feltenni a 

kérdéseimet és részt venni a 

vitákban. 

     

A műhelyben való 

részvételemnek köszönhetően 

éreztem az összetartozás és a 

közösség érzését. 

     

Biztonságban éreztem magam 

és befogadtak, miközben új 

kompetenciákat próbáltam 

kiépíteni a műhelyben. 
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B. A megszerzett új kompetenciák értékelése. 

Kérjük, válassza ki azt a lehetőséget, amelyik a legjobban jellemzi a véleményét. 
1 - egyáltalán nem ért egyet, 5 - teljes mértékben egyetért 

A megszerzett új kompetenciák 

értékelése. 

Erősen 

nem ért 

egyet 

Nem értek 

egyet 
Semleges Egyetértek 

Teljesen 

egyetértek 

Új ismeretekre tettem szert a 

workshop során. 
     

Ha igen, melyek a legfontosabb 

dolgok, amelyeket megtanult? 
 

A workshop során új készségeket 

szereztem. 
     

Ha igen, melyek a legfontosabb 

új készségek, amelyeket 

elsajátított? 

 

Új motivációra/szemléletre 

tettem szert a workshop során. 
     

Ha igen, mi az új motivációja 

vagy hozzáállása? 
 

Új vállalkozói készségekre tettem 

szert. 
     

Új transzverzális kompetenciákra 

tettem szert1 , mint például a 

kritikus gondolkodás és a 

kreativitás. 

     

Megnőtt a motivációm arra, 

hogy a jövőben transzverzális 

kompetenciákat szerezzek. 

     

A műhelymunka 

eredményeképpen mostantól 

még inkább kíváncsi vagyok a 

fenntartható témákra és a zöld 

átállással kapcsolatos 

karrierlehetőségekre. 

     

A műhelymunka eredményeként 

most már jobban tisztában 

vagyok a helyi közösség 

hulladékforrásokkal kapcsolatos 

témájával, és úgy érzem, hogy 

     

 
1 A transzverzális kompetenciák olyan kompetenciák, amelyek a munkakörök között átvihetők. 
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hozzájárulhatok ahhoz, hogy 

változást érjek el. 

 

Mi tetszett a legjobban a workshopon? 

 

……………………………………… 

 

Mit gondolsz, mit lehetne javítani a jövőbeni workshopokon, mint amilyen ez is volt? 

 

………………………………………. 

 

Bármilyen egyéb észrevétel vagy ötlet. 

 

…………………………………………………………………. 

 

Köszönjük! 

 


