Mẫu khảo sát mức độ hài lòng
Phần 1/4: Thông tin chung
1 Bạn đang làm việc ở quốc gia nào?
2 Bạn tham gia tổ chức nào?
Cơ quan nhà nước - liên quan đến lâm nghiệp
Cơ quan nhà nước – lĩnh vực khác (không phải lâm nghiệp)
Tổ chức dân sự xã hội, phi chính phủ
Đại diện cộng đồng/dân tộc thiểu số
Khu vực tư nhân
Cơ quan nghiên cứu/ đào tạo
Báo chí/truyền thông
Tổ chức quốc tế
Khác (vui lòng nêu rõ)
3 Giới tính của bạn?
Nữ
Nam
Khác
Không muốn tiết lộ
4 Bạn tham gia vào tiến trình REDD+ ở mức độ nào?
Tiến trình ra quyết định REDD+
Tham gia vào REDD+ trong công việc hàng ngày
Thỉnh thoảng tham gia các cuộc họp REDD+ và các sự kiện liên quan
Quan sát viên (không tham gia nhiều)
Khác (vui lòng nêu rõ)

Phần 2/4: Kiến thức
5 Khoá tập huấn này có hiệu quả trong việc tăng kiến thức triển khai thực hiện REDD+
ở nước bạn ở mức độ nào?
Không hiệu quả

Hiệu quả trung bình

Rất hiệu quả

Không hiệu quả

Hiệu quả trung bình

Rất hiệu quả

6 Kiến thức của bạn về các lĩnh vực REDD+ sau đây được cải thiện ở mức độ nào sau
khoá tập huấn?
Không cải thiện
Hiểu biết về
REDD+ và
UNFCCC
Hấp thụ các-bon
và biến đổi khí
hậu
Các nguyên
nhân mất rừng
& suy thoái rừng
Chiến lược và Kế
hoạch hành động
REDD+
Hệ thống giám
sát tài nguyên
rừng
Các mức phát
thải tham chiếu
Các chính sách
và giải pháp
triển khai
REDD+
Đảm bảo an toàn
REDD+
Tài chính
REDD+
Chia sẻ lợi ích

Cải thiện trung
bình

Cải thiện cao

Không áp dụng

Không cải thiện

Cải thiện trung
bình

Cải thiện cao

Không áp dụng

Sự tham gia của
các bên liên quan
Quản trị
Ý kiến:
7 Khoá tập huấn này có hiệu quả trong việc tăng kiến thức triển về GIS và phân tích
không gian liên quan đến lập quy hoạch sử dụng đất tổng hợp cho REDD+ ở mức độ
nào?
Không hiệu quả

Hiệu quả trung bình

Rất hiệu quả

8 Kiến thức của bạn về các lĩnh vực liên quan đến GIS sau đây được cải thiện ở mức độ
nào sau khoá tập huấn?
Hiểu biết về:
Cách thức các
bản đồ và phân
tích không gian
đóng góp cho
công tác lập kế
hoạch REDD+
Các loại dữ liệu
có thể sử dụng
để lập bản đồ đa
lợi ích của
REDD+
Cách thức lập
bản đồ các
nguyên nhân
mất rừng & suy
thoái rừng hiện
tại và tương lai
Cách thức thu
thập dữ liệu mới
sử dụng GPS và
tích hợp dữ liệu
vào trong bản đồ

Không cải thiện

Cải thiện trung
Cải thiện nhiều Không áp dụng
bình

Hiểu biết về:

Không cải thiện

Cải thiện trung
Cải thiện nhiều Không áp dụng
bình

hoặc phân tích
Cách thức xây
dựng chuỗi các
bước phân tích
không gian cho
lập kế hoạch
REDD+

Cách thức sử
dụng dữ liệu
vector trong
phân tích không
gian

Cách thức sử
dụng dữ liệu
rastar trong
phân tích không
gian

Ý kiến:

Phần 3/4: Đánh giá phương pháp luận & mức độ hài lòng
chung
9 Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn với các nhận định sau:
Không đồng ý
Kiến thức chuẩn bị
sẵn sàng và triển khai
thực hiện REDD+
tăng lên
Tôi sẽ sử dụng các
kiến thức từ khoá tập
huấn

Trung lập

Đồng ý

Không đồng ý

Trung lập

Đồng ý

Kiến thức tôi thu
được sẽ có ích để chia
sẻ với các đồng
nghiệp trong tổ chức
của tôi
Tôi sẽ tiếp tục tham
gia các sự kiện trao
đổi kiến thức tương
tự
Tôi sẽ đề xuất với các
đồng nghiệp hoặc đối
tác trong nước của
tôi tham gia các sự
kiện trao đổi kiến
thức tương tự
Ý kiến:
10 Vui lòng cho biết mức độ hài lòng chung của bạn về khoá tập huấn này:
Không hài lòng

Hài lòng trung bình

Rất hài lòng

11 Vui lòng lựa chọn và đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp tập huấn sử dụng
trong khoá tập huấn
Không hiệu quả
Học hỏi từ các
chuyên gia kỹ thuật
hàng đầu
Học hỏi từ kinh
nghiệm của các
nước/đại biểu khác
Kết nối với các with
nước/đại biểu khác
Chia sẻ kinh nghiệm
của nước bạn
Thực hành sử dụng
các nghiên cứu điển
hình

Trung bình

Hiệu quả

Không áp dụng

Không hiệu quả

Trung bình

Hiệu quả

Không áp dụng

Làm việc nhóm và
đóng vai
Thực địa
Thảo luận có hỗ trợ/
chia sẻ kiến thức
trong giờ nghỉ
12 Bạn đánh giá hiệu quả của việc kết hợp các phương pháp trong khoá tập huấn này ở
mức độ nào?
không hiệu quả
trung bình
hiệu quả
Ý kiến:
13 Vui lòng đánh giá cân đối thời gian giữa các bài trình bày, thảo luận và bài tập
nhóm:
không phù hợp
phù hợp
rất phù hợp
14 Nếu có thể tổ chức lại khoá tâp huấn, anh chị sẽ ưu tiên hoạt động nào hơn?
các bài giảng/trình bày
bài tập nhóm
thảo luận
các nội dung trên đã cân đối phù hợp
Khác (vui lòng nêu rõ)

Phần 4/4: Kết quả mong đợi
15 Từ kết quả tập huấn, bạn sẽ làm gì sau khi trở về cơ quan/địa phương của mình?

16 Bạn sẽ chia sẻ thông tin thu được từ khoá tập huấn với ai?

Các cán bộ kỹ thuật REDD+
Các bên liên quan ở địa phương
Các học giả
Các chuyên gia chính sách
cán bộ ra quyết định của Chính phủ
Khác (vui lòng nêu rõ)

Vui lòng cho thêm ý kiến, phản hồi hoặc khuyến nghị.

