Questionário para perguntar na Comissão da Igreja

1. Apresente-se. Quem é você? O que é distrito? O
que é região? O que é clube de desbravador?
2. Explicar qual o seu objetivo na reunião.
3. O que é clube desbravador para vocês?
4. Para vocês qual o papel do clube?
5. Como está a relação do clube com a igreja?
6. O clube mostra o planejamento de atividades do
ano para ser aprovado?
7. Como é o comportamento da direção do clube na
igreja?
8. À direção do clube convida vocês para participarem
das atividades?
9. O clube participa das atividades da igreja?
10.
O que falta no clube para melhorar a relação
entre igreja e clube?
11.
Vocês estão vendo algum progresso no clube
com essa direção?
12.
Pastor, qual a relação do clube com a sua
pessoa?
13.
Quem o ancião responsável pelo clube?
14.
Quais as virtudes e as deficiências de acordo
com as opiniões de vocês?
Você pode acrescentar mais perguntas ou tirar.

Questionário para perguntar na reunião com os pais

1. Apresente-se. Quem é você? O que é distrito? O
que é região?
2. Para vocês qual o papel do clube?
3. Explicar qual o seu objetivo na reunião.
4. O que é clube desbravador para vocês?
5. Você recebe a visita de alguém da diretoria do
clube mensalmente em sua casa?
6. O clube mostra o planejamento de atividades do
ano e o planejamento financeiro?
7. Como vocês veem o comportamento da direção do
clube?
8. À direção do clube convida vocês para participarem
das atividades?
9. O seu filho quando chega a casa ele (a) comenta
algo sobre o clube?
10.
O que falta no clube para melhorar a relação
entre pais e o clube?
11.
Vocês estão vendo algum progresso no
comportamento do seu filho (a)?
12.
Quais as virtudes e as deficiências de acordo
com as opiniões de vocês?
Você pode acrescentar mais perguntas ou tirar.

Questionário para perguntar aos desbravadores

1. Apresente-se. Quem é você? O que é distrito? O
que é região?
2. Explicar qual o seu objetivo na reunião.
3. O que é clube desbravador para vocês?
4. Para vocês qual o papel do clube?
5. Você recebe a visita do conselheiro em sua casa
mensalmente?
6. O clube mostra o planejamento de atividades do
ano e o planejamento financeiro?
7. Como vocês veem o comportamento da direção do
clube?
8. Vocês gostam do programa semanal do clube?
9. Como são as reuniões? Vocês gostam?
10.
Todos os anos vocês se investem em classes e
especialidades? Como são ministradas classes?
Vocês aprendem a classe de fato ou fingem? Qual
é o problema das aulas ministradas?
11.
Existe recanto da unidade? O que passado no
recanto da unidade?
12.
Como você avalia o comportamento da
diretoria? Eles cumprem o que prometem?
13.
Como vocês avaliam á frequência dos
membros da diretoria na reunião regular? Seu
conselheiro frequenta regulamente o clube?

14.
O seu conselheiro segue um programa no
recanto da unidade ou faz o programa na hora?
15.
Como você avalia o desempenho do
conselheiro na unidade?
16.
Quais as virtudes da direção do clube nas
opiniões de vocês: do Diretor, Associados,
Secretária, Tesouraria e Instrutores?
17.
Quais as deficiências da direção do clube nas
opiniões de vocês: do Diretor, Associados,
Secretaria, Tesouraria e Instrutores?

Obs.: Essas são algumas perguntas que servem
de direcionamento na reunião, claro que outras
perguntas poderão ser feitas conforme as
respostas dos desbravadores, membros da
comissão e pais. O interessante é instiga-los a
falarem o que pensa, sempre buscando o respeito
e sem palavrões. Caso isso aconteça chame
atenção de todos que fale sem ofensa Evitem
comentários depois
avaliador
fazendo
respeitosas.

das respostas, seja um
perguntas
precisas
e

As três reuniões terão sucesso se você
souber conduzi-la com respeito, isenção e sempre
com intuito de ajudar. Sempre fique lembrando a
eles que aquilo que for dito não será anotado o
nome de ninguém e sim os fatos.

