Работен лист „Позициониране“
•

Въпросите трябва да се разглеждат като предложения

•

Въпросите могат да бъдат напасвани

•

Да се зададат максимум 10 въпроса

Въпроси към участниците, за да опознаете по-добре групата:
Искате ли някога да ръководите свое собствено предприятие? (да; не)
Вашето семейство работи ли вече в областта на селското стопанство? (да; не)
Винаги ли сте искали да работите в селското стопанство? (да; не)
Колко месо ядете на седмица? (скала от 0 до безкрай)
Защото обичате животните ли искате да работите с тях? (да; не)
Въпроси за отглеждането на животни, за да се установи нивото на
познания:
Вече съм доста добре запознат с отглеждането и храненето на говеда и свине.
(скала от 0 до безкрай)
Могат ли свинете и говедата да се хранят с едни и същи фуражи? (да; не)
Въпроси за екологичните последствия от селското стопанство и
отглеждането на животни, за да се установи нивото на познания:
В моя регион няма никакви екологични проблеми. (вярно; невярно)
Допринася ли отглеждането на животни в Европа към климатичните промени по
целия свят? (да; не)
Трябва ли опазването на природните ресурси да играе по-голяма роля в
селскостопанските практики? (скала от абсолютно вярно до абсолютно грешно)
Ако Вие отглеждате животни, трябва ли те задължително да се изкарват на
паша? (да; не)
Обръща ли се достатъчно внимание в България на благосъстоянието на
животните? (да; не)
Въпроси за икономическите последствия от селското стопанство, за да се
установи нивото на познания:
1,99 лв. добра цена ли е за 300 гр. свински котлет? (да; не)
Сегашните интензивни практики в селското стопанство водят до високи цени,
които трябва да се плащат от обществеността? (да; не)
Аз бих провеждал селското стопанство по по-различен начин от този, който
познавам от повечето предприятията, ако мога да живея добре от това. (да; не)
Въпроси за социалните последствия от селското стопанство, за да се
установи нивото на знания:
Мислите ли, че въпреки сериозните физически натоварвания, ще можете да сте
активни в селското стопанство до напреднала възраст? (да; не)
Селското стопанство е браншът с най-висока квота на инциденти. (да; не)
Условията на работа имат важно влияние върху продуктивността на животните
и върху качеството на продуктите. (да; не)

