АНКЕТА УЧАСНИКА

тренінгу волонтерів проекту
«Лісова варта»
«___» _________________ 201__ р.
Заповніть, будь-ласка, анкету. Ваші відповіді допоможуть в майбутньому краще будувати
нашу спільну роботу.
1. Чи був семінар для Вас корисний в цілому? (Будь ласка, позначте одну відповідь):
 Ні в якій мірі
 Напевне, ні
 Можливо, так
 Безперечно, так
2. Оцініть змістове наповнення заходу (1 = мінімум, 5 = максимум):
Реалістичність застосування отриманих знань та навиків на робочому місці
Співвідношення теоретичного матеріалу і практичних прикладів
Новизна інформації
Корисність отриманих матеріалів
3. Оцініть умови проведення семінару:
Забезпечення матеріалами
Приміщення, технічне забезпечення
Зв’язок між учасниками та
організаторами

Погано



Задовільно



Добре



Відмінно











4. Оцініть за п’ятибальною шкалою основні сесії семінару (1 = мінімум, 5 = максимум)
Тема заняття

Користь Тривалість Робота
тренера/ів

Ваша
участь

Ситуативна вправа «Чи вдасться
зберегти ліси «Чортових Скель»
Розбір типових лісопорушень
експертом
Польове заняття
Перевірка лісових ділянок і пошук
порушень безпосередньо в лісі
Аудиторне заняття: Формування
списку проблем, із якими зіткнулися
учасники під час виявлення
лісопорушень
Аудиторне заняття: Експертний
розбір виявлених лісопорушень і
відповіді на проблеми, із якими
зіткнулися учасники під час
фіксування лісопорушень
Проект реалізується за
фінансової підтримки
Посольства Фінляндії в
Україні

Тема заняття

Користь

Тривалість

Робота /ів

Ваша
участь

Аудиторне заняття: Правильне
заповнення польових бланків під
час / після перевірок у лісі
Польове заняття (робота в групах):
Перевірка лісових ділянок і пошук
порушень безпосередньо в лісі.
Заповнення необхідних польових
бланків
Здійснення обрахунків,
визначення розходжень
результатів
Правила написання скарг/звернень
Можливості взаємодії
громадських активістів із
держекоінспекторами. Основні
правила безпеки при проведенні
рейдів
5. Які теми семінарів/тренінгів були б для Вас цікавими у майбутньому?
(На основі Ваших відповідей буде сформовано програму наступних заходів проекту)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Якщо у Вас є будь-які коментарі, побажання чи пропозиції щодо цього семінару й
подальших заходів, будь ласка, запишіть їх нижче:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!
Проект реалізується за
фінансової підтримки
Посольства Фінляндії в
Україні

