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AKTÍV ALTERNATÍVÁK 
KLUBFOGLALKOZÁS ÉRTÉKELŐ LAP 

 
Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok megvalósítása 

 
Dátum: ..................................................  
Helyszín: ................................................  
  
Melyik korosztályba tartozik? 

� 10 év alatti 
� 10-14 év közötti 
� 15-24 év közötti 
� 24 év feletti 
 

Neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
Mi a véleménye a foglalkozás programjaival kapcsolatban? 

� Jól szervezett, jól kitalált érdekes programokkal találkoztam. 
� Egy-két dolgot leszámítva összességében jól szervezett, érdekes a foglalkozás. 
� Sok program nem volt jól összeállítva és megszervezve. 
� Szervezetlen programokkal találkoztam csak. 

 
Mennyire tetszik a mai rendezvény? 

� Nagyon tetszik. 
� Nagy részben tetszik. 
� Nem igazán tetszik. 
� Egyáltalán nem tetszik. 

 
Van valami, amit hiányol a programból? 

� Igen, a következő dolgot/dolgokat hiányolom:  
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ...............................................................................................................  
� Nem, minden jó. 
 

Szívesen eljönne e a következő szervezett foglalkozásra is? 
� Mindenképp  
� Talán 
� Nem hinném 
� Biztos nem 

 
Köszönjük a válaszait! 
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AKTÍV ALTERNATÍVÁK 
KLUBFOGLALKOZÁS ÉRTÉKELŐ LAP 

 
Az egészséges táplálkozás,- illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás 

egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok 
megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő 

folyadékfogyasztást, a túlzott só-és energia bevitel csökkentését. 
 
Dátum: ..................................................  
Helyszín: ................................................  
  
Melyik korosztályba tartozik? 

� 10 év alatti 
� 10-14 év közötti 
� 15-24 év közötti 
� 24 év feletti 
 

Neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
Mi a véleménye a foglalkozás programjaival kapcsolatban? 

� Jól szervezett, jól kitalált érdekes programokkal találkoztam. 
� Egy-két dolgot leszámítva összességében jól szervezett, érdekes a foglalkozás. 
� Sok program nem volt jól összeállítva és megszervezve. 
� Szervezetlen programokkal találkoztam csak. 

 
Mennyire tetszik a mai rendezvény? 

� Nagyon tetszik. 
� Nagy részben tetszik. 
� Nem igazán tetszik. 
� Egyáltalán nem tetszik. 

 
Van valami, amit hiányol a programból? 

� Igen, a következő dolgot/dolgokat hiányolom:  
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ...............................................................................................................  
� Nem, minden jó. 
 

Szívesen eljönne e a következő szervezett foglalkozásra is? 
� Mindenképp  
� Talán 
� Nem hinném 
� Biztos nem 

 
Köszönjük a válaszait! 
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AKTÍV ALTERNATÍVÁK 
KLUBFOGLALKOZÁS ÉRTÉKELŐ LAP 

 
A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős 
programok megvalósítása,melyek hangsúlyt helyeznek az 

energiaegyensúlyra-kivéve technikai sportágakkal,extrém sportokkal, 
versenysporttal összefüggő programok 

 
Dátum: ..................................................  
Helyszín: ................................................  
  
Melyik korosztályba tartozik? 

� 10 év alatti 
� 10-14 év közötti 
� 15-24 év közötti 
� 24 év feletti 
 

Neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
Mi a véleménye a foglalkozás programjaival kapcsolatban? 

� Jól szervezett, jól kitalált érdekes programokkal találkoztam. 
� Egy-két dolgot leszámítva összességében jól szervezett, érdekes a foglalkozás. 
� Sok program nem volt jól összeállítva és megszervezve. 
� Szervezetlen programokkal találkoztam csak. 

 
Mennyire tetszik a mai rendezvény? 

� Nagyon tetszik. 
� Nagy részben tetszik. 
� Nem igazán tetszik. 
� Egyáltalán nem tetszik. 

 
Van valami, amit hiányol a programból? 

� Igen, a következő dolgot/dolgokat hiányolom:  
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ...............................................................................................................  
� Nem, minden jó. 
 

Szívesen eljönne e a következő szervezett foglalkozásra is? 
� Mindenképp  
� Talán 
� Nem hinném 
� Biztos nem 

 
Köszönjük a válaszait! 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projektcím: Aktív Alternatívák 
Projektkód: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1238 
Kedvezményezett: Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és 
Szabadidő Alapítvány 
E-mail: alapitvany@dieta.org.hu, info@aktivalternativak.hu 
Web: www.dieta.org.hu, www.aktivalternativak.hu 
 

AKTÍV ALTERNATÍVÁK 
KLUBFOGLALKOZÁS ÉRTÉKELŐ LAP 

 
Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása 

 
Dátum: ..................................................  
Helyszín: ................................................  
  
Melyik korosztályba tartozik? 

� 10 év alatti 
� 10-14 év közötti 
� 15-24 év közötti 
� 24 év feletti 
 

Neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
Mi a véleménye a foglalkozás programjaival kapcsolatban? 

� Jól szervezett, jól kitalált érdekes programokkal találkoztam. 
� Egy-két dolgot leszámítva összességében jól szervezett, érdekes a foglalkozás. 
� Sok program nem volt jól összeállítva és megszervezve. 
� Szervezetlen programokkal találkoztam csak. 

 
Mennyire tetszik a mai rendezvény? 

� Nagyon tetszik. 
� Nagy részben tetszik. 
� Nem igazán tetszik. 
� Egyáltalán nem tetszik. 

 
Van valami, amit hiányol a programból? 

� Igen, a következő dolgot/dolgokat hiányolom:  
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ...............................................................................................................  
� Nem, minden jó. 
 

Szívesen eljönne e a következő szervezett foglalkozásra is? 
� Mindenképp  
� Talán 
� Nem hinném 
� Biztos nem 

 
Köszönjük a válaszait! 
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AKTÍV ALTERNATÍVÁK 
KLUBFOGLALKOZÁS ÉRTÉKELŐ LAP 

 
A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása 

 
Dátum: ..................................................  
Helyszín: ................................................  
  
Melyik korosztályba tartozik? 

� 10 év alatti 
� 10-14 év közötti 
� 15-24 év közötti 
� 24 év feletti 
 

Neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
Mi a véleménye a foglalkozás programjaival kapcsolatban? 

� Jól szervezett, jól kitalált érdekes programokkal találkoztam. 
� Egy-két dolgot leszámítva összességében jól szervezett, érdekes a foglalkozás. 
� Sok program nem volt jól összeállítva és megszervezve. 
� Szervezetlen programokkal találkoztam csak. 

 
Mennyire tetszik a mai rendezvény? 

� Nagyon tetszik. 
� Nagy részben tetszik. 
� Nem igazán tetszik. 
� Egyáltalán nem tetszik. 

 
Van valami, amit hiányol a programból? 

� Igen, a következő dolgot/dolgokat hiányolom:  
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ...............................................................................................................  
� Nem, minden jó. 
 

Szívesen eljönne e a következő szervezett foglalkozásra is? 
� Mindenképp  
� Talán 
� Nem hinném 
� Biztos nem 

 
Köszönjük a válaszait! 
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AKTÍV ALTERNATÍVÁK 
KLUBFOGLALKOZÁS ÉRTÉKELŐ LAP 

 
Drog-és túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan megalapozott 

módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása 
 
Dátum: ..................................................  
Helyszín: ................................................  
  
Melyik korosztályba tartozik? 

� 10 év alatti 
� 10-14 év közötti 
� 15-24 év közötti 
� 24 év feletti 
 

Neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
Mi a véleménye a foglalkozás programjaival kapcsolatban? 

� Jól szervezett, jól kitalált érdekes programokkal találkoztam. 
� Egy-két dolgot leszámítva összességében jól szervezett, érdekes a foglalkozás. 
� Sok program nem volt jól összeállítva és megszervezve. 
� Szervezetlen programokkal találkoztam csak. 

 
Mennyire tetszik a mai rendezvény? 

� Nagyon tetszik. 
� Nagy részben tetszik. 
� Nem igazán tetszik. 
� Egyáltalán nem tetszik. 

 
Van valami, amit hiányol a programból? 

� Igen, a következő dolgot/dolgokat hiányolom:  
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ...............................................................................................................  
� Nem, minden jó. 
 

Szívesen eljönne e a következő szervezett foglalkozásra is? 
� Mindenképp  
� Talán 
� Nem hinném 
� Biztos nem 

 
Köszönjük a válaszait! 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projektcím: Aktív Alternatívák 
Projektkód: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1238 
Kedvezményezett: Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és 
Szabadidő Alapítvány 
E-mail: alapitvany@dieta.org.hu, info@aktivalternativak.hu 
Web: www.dieta.org.hu, www.aktivalternativak.hu 
 

AKTÍV ALTERNATÍVÁK 
KLUBFOGLALKOZÁS ÉRTÉKELŐ LAP 

 
Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást 

támogató programok megvalósítása 
 
Dátum: ..................................................  
Helyszín: ................................................  
  
Melyik korosztályba tartozik? 

� 10 év alatti 
� 10-14 év közötti 
� 15-24 év közötti 
� 24 év feletti 
 

Neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
Mi a véleménye a foglalkozás programjaival kapcsolatban? 

� Jól szervezett, jól kitalált érdekes programokkal találkoztam. 
� Egy-két dolgot leszámítva összességében jól szervezett, érdekes a foglalkozás. 
� Sok program nem volt jól összeállítva és megszervezve. 
� Szervezetlen programokkal találkoztam csak. 

 
Mennyire tetszik a mai rendezvény? 

� Nagyon tetszik. 
� Nagy részben tetszik. 
� Nem igazán tetszik. 
� Egyáltalán nem tetszik. 

 
Van valami, amit hiányol a programból? 

� Igen, a következő dolgot/dolgokat hiányolom:  
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ...............................................................................................................  
� Nem, minden jó. 
 

Szívesen eljönne e a következő szervezett foglalkozásra is? 
� Mindenképp  
� Talán 
� Nem hinném 
� Biztos nem 

 
Köszönjük a válaszait! 
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AKTÍV ALTERNATÍVÁK 
KLUBFOGLALKOZÁS ÉRTÉKELŐ LAP 

 
Stressz-kezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési 

programok megvalósítása 
 
 
Dátum: ..................................................  
Helyszín: ................................................  
  
Melyik korosztályba tartozik? 

� 10 év alatti 
� 10-14 év közötti 
� 15-24 év közötti 
� 24 év feletti 
 

Neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
Mi a véleménye a foglalkozás programjaival kapcsolatban? 

� Jól szervezett, jól kitalált érdekes programokkal találkoztam. 
� Egy-két dolgot leszámítva összességében jól szervezett, érdekes a foglalkozás. 
� Sok program nem volt jól összeállítva és megszervezve. 
� Szervezetlen programokkal találkoztam csak. 

 
Mennyire tetszik a mai rendezvény? 

� Nagyon tetszik. 
� Nagy részben tetszik. 
� Nem igazán tetszik. 
� Egyáltalán nem tetszik. 

 
Van valami, amit hiányol a programból? 

� Igen, a következő dolgot/dolgokat hiányolom:  
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ...............................................................................................................  
� Nem, minden jó. 
 

Szívesen eljönne e a következő szervezett foglalkozásra is? 
� Mindenképp  
� Talán 
� Nem hinném 
� Biztos nem 

 
Köszönjük a válaszait! 
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AKTÍV ALTERNATÍVÁK 
KLUBFOGLALKOZÁS ÉRTÉKELŐ LAP 

 
Családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása 

 
 
Dátum: ..................................................  
Helyszín: ................................................  
  
Melyik korosztályba tartozik? 

� 10 év alatti 
� 10-14 év közötti 
� 15-24 év közötti 
� 24 év feletti 
 

Neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
Mi a véleménye a foglalkozás programjaival kapcsolatban? 

� Jól szervezett, jól kitalált érdekes programokkal találkoztam. 
� Egy-két dolgot leszámítva összességében jól szervezett, érdekes a foglalkozás. 
� Sok program nem volt jól összeállítva és megszervezve. 
� Szervezetlen programokkal találkoztam csak. 

 
Mennyire tetszik a mai rendezvény? 

� Nagyon tetszik. 
� Nagy részben tetszik. 
� Nem igazán tetszik. 
� Egyáltalán nem tetszik. 

 
Van valami, amit hiányol a programból? 

� Igen, a következő dolgot/dolgokat hiányolom:  
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ...............................................................................................................  
� Nem, minden jó. 
 

Szívesen eljönne e a következő szervezett foglalkozásra is? 
� Mindenképp  
� Talán 
� Nem hinném 
� Biztos nem 

 
Köszönjük a válaszait! 

 


