Ungmennabúðir UMFÍ

Dæmi úr matsblöðum nemenda
Hvað snúast Ungmennabúðirnar að ykkar mati?
•

Kynnast fólki og hafa gaman

•

Matur, vinur, skemmtun

•

Fara út úr daglegu lífi og kynnast nýju fólki

•

Útivist, samvinnu, menningu

•

Hópefli og samvinnu

•

Samvinna, hreyfing og félagsfærni

•

Kynnast

•

Að tengjast

•

Hópefli

•

Samvinna, samskipti, vináttu og að komast út úr skelinni

•

Að skemmta sér og kynnast nýju fólki, læra eitthvað nýtt

•

Samvinnu, vináttu og liðsanda

•

Að kynnast fólki, hafa gaman og læra að vinna saman

•

Samskipti við annað fólk

•

Að kynnast nýju fólki, hreyfa sig, samvinnu og geta verið án raftækja

•

Samveru og samskipti (ekki í gegnum tæki)
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Af hverju eiga unglingar/skólar að koma í Ungmennabúðirnar- hvernig mynduð þið lýsa
búðunum?
•

Því það hafa allir gott að fara frá raftækjum

•

Til að kynnast hvort öðru betur. Félagsvænn staður

•

Því það er ótrúlega gaman og þú kynnist fullt af fólki

•

Læra að vinna saman og kynnast nýju fólki

•

Því að það er gaman, kynnist nýju fólki, starfsfólkið er skemmtilegt og alltaf góður matur
og stemming milli liða.

•

Fræðandi, skemmtilegt , góð leið til að kynnast nýju fólki.

•

Frábær skemmtun

•

Það á að koma hingað til þess að fara úr þægindahringnum og kynnast öðru fólki.

•

Útaf þetta er snilld

•

Því þetta er frábær upplifun, án síma, maður kúplar sig úr venjulegu stundatöflunni.

•

Það er geðveikt gaman

•

Kynnast fleira fólki, þetta er ógeðslega gaman

•

Til að æfa sig í mannlegum samskiptum, fólk þarf líka að losna frá netinu í smá tíma

•

Sem skemmtilegar unglingabúðir

•

Til að bæta samskipti og verða xxxx (ólæsilegt orð) sem skemmtileg tilbreyting frá
skólanum
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