
 
                                      

 

 

BEWERBUNGSBOGEN/ӨРГӨДЛИЙН АНКЕТ – 

JUGEND KOCHT 2021 

 
PERSÖNLICHE DATEN/Хувийн мэдээлэл 

NAME, Vorname/ Овог, Нэр  

Alter/нас  

Wohn- und 

Lieferadresse/Оршин суугаа 

хаяг болон шуудангийн хаяг 

 

Kontaktdaten /Холбоо барих 

E-Mail 

 

Kontaktdaten/Холбоо барих – 

Telefon/Утас 

 

Schule/Universität 

ЕБС/Их, дээд сургууль 

 

Sprachniveau/Хэлний түвшин  

 

FRAGEBOGEN/САНАЛ АСУУЛГА: 

(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachantworten möglich/ Тохирсон хариултыг хэрээслэх, 

олон хариулт сонгож болно) 

Essen im Alltag/Өдөр тутамд идэх хоол 

Meine Lieblingsmahlzeit ist/Миний хамгийн дуртай хооллох цаг бол 

Frühstück/Өглөөний цай  

Mittagessen/Өдрийн хоол  

Abendessen/Оройн хоол  

Snacks  

Kaffee und Kuchen/Кафе, кекс  

Essen und Gesellschaft/Хоол хүнс ба нийгэм 

ich esse am liebsten:/Би хоолоо......................идэх дуртай: 



 
                                      

 

 

allein/ганцаараа  

mit meiner Familie/гэр бүлтэйгээ  

mit meinen Freunden/найз нартайгаа  

Orte/Газрууд 

Ich esse am liebsten/Би хоолоо.................. идэх дуртай. 

 

zuhause/гэртээ  

im Restaurant/зоогийн газарт  

in der Kantine/сургуулийн цайны газарт  

Lebensmitteleinkauf/Хүнсний зүйлс худалдан авах 

Ich kaufe selber Lebensmittel ein/Би хүнсний зүйлээ өөрөө худалдан авдаг. 

nie/хэзээ ч үгүй  

manchmal/заримдаа  

oft/ байнга  

Kochen*/ Хоол хийх* 

Ich habe Kocherfahrung/би хоол хийх туршлагатай. 

keine/байхгүй  

wenig/ бага зэрэг  

viel/их  

*vorherige Erfahrungen sind für eine Teilnahme nicht zwingend notwendig/* Арга 

хэмжээнд оролцоход заавал хоол хийх туршлагатай байх албагүй 

 

Ernährungstrends/Хоол тэжээлийн Trends 

Ich habe von folgenden Trends schon einmal gehört/  

Дараах чиг хандлага байдгийг сонсож байсан 

vegetarisch/ цагаан хоолтон  

vegan/веган  

klimatarisch / уур амьсгал, байгаль орчинд хор хөнөөлгүй хоол хүнс сонгож 

бэлддэх, хэрэглэх 

 

Paleo/ Палео дэглэм  



 
                                      

 

 

MOTIVATION/ МИНИЙ ОРОЛЦОХ БОЛСОН ШАЛТГААН  

(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachantworten möglich/ Тохирсон хариултыг хэрээслэх, 

олон хариулт сонгож болно) 

Am meisten interessiere ich mich bei „Jugend kocht“ für/  

„Jugend kocht“-ын хувьд миний хамгийн их сонирхож буй зүйл бол 

Sprachtraining/Хэлний бэлтгэл  

Koch-Workshop/ Хоол хийх сургалт  

Informationsveranstaltungen/Мэдээллийн арга хэмжээнүүд  

Austausch mit anderen Personen aus der Region/Бүсийн бусад оролцогчидтой 

санал бодлоо хуваалцах 

 

Nachhaltigkeit und Ernährung im Allgemeinen/ Тогтвортой байдал ба хүнс тэжээл 

сэдвийг ерөнхийд нь 

 

 

Warum möchte ich beim Digitalen Food-Festival „Jugend kocht“ mitmachen? Bitte schreibe 

einen kurzen Text/„Jugend kocht“ цахим хоолны баярт би яагаад оролцохыг хүсч байгаа 

вэ? Богино хэмжээний  текст бичнэ үү (150 - 250 Wörter, Deutsch/ 150-250 үгтэй, герман 

хэл дээр) 

(Was möchte ich lernen/миний сурахыг хүссэн зүйл? Wofür interessiere ich mich 

besonders?/миний хамгийн ихээр сонирхож буй зүйл? Was ist meine bisherige Erfahrung mit 

Nachhaltiger Ernährung?/Тогтвортой хүнс тэжээлтэй өнөөг хүртэл миний хувьд хэрхэн 

холбогдож байсан туршлага? Was bringe ich an Neugierde, Erfahrung oder auch Wissen 

bereits mit?/ Сургалтад чи ямар сонирхол, туршлага, мэдлэгтэйгээр оролцож байгаа вэ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                      

 

 

 

CHECKLISTE/ШАЛГАХ ХУУДАС  

(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachantworten möglich/ Тохирсон хариултыг хэрээслэх, 

олон хариулт сонгож болно) 

Supermarkt/ Einkaufsmöglichkeit Lebensmittel/ Супермаркет/Хүнсний зүйл 

худалдаж авах боломжтой эсэх 

 

Zugang zu einer Küche/ Гал тогоонд орох боломжтой эсэх  

Kühlschrank/Хөргөгч байгаа эсэх  

Kochutensilien: Messer, Kochlöffel,/ Хоол хийх хэрэгсэл: Хутга, хоол хийх халбага 

г.м  

 

Herdplatte/ Цахилгаан зуух  

Kochtopf/ Хоол хийх сав  

Pfanne/Хайруулын таваг  

 

  



 

 

 

                                    

EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG für 

Schüler*innen und Personen unter 18 Jahren/ Орчуулгыг 

арын хуудаснаас харна уу. Гарын үсгийг герман эх дээр зурна уу. 

Hiermit bestätigen wir, dass unser Sohn / unsere Tochter ______________________________(ggf. Pinyin)  

sich für die Teilnahme an der Veranstaltung JUGEND KOCHT 2021 bewerben darf. Sollte er / sie die 

Teilnahmemöglichkeit erhalten, sind wir damit einverstanden, dass er / sie im Zeitraum vom 16. – 

22.08.2021, an allen Online-Terminen verbindlich teilnimmt.  

 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass Fotos und persönliche Daten, die vor und während der 

Veranstaltung erfasst werden, für organisatorische Angelegenheiten (Teilnehmerliste, Versand von 

Lern- und Kochmaterialien) und für Werbemaßnahmen genutzt werden.  

 

Wir sind damit einverstanden, dass sich unser Sohn / unsere Tochter während der gesamten 

Veranstaltung mit anderen (minderjährigen) Personen aus der Region Ostasien virtuell bei Zoom, 

Padlet oder Actionbound austauscht. 

 

Bei den digitalen Elementen stellen wir sicher, dass eine Teilnahme von einem ruhigen Ort, mit 

stabiler Internetverbindung und die notwendige technische Ausstattung (PC/Laptop/Tablet + 

Audio- und Mikrofunktion) gewährleistet wird. 

 

Wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter während der Veranstaltung von 

Ansprechperson des Goethe-Instituts Peking begleitet und betreut wird. 

 

Datum: ___________________  

 

Namen der Erziehungsberechtigten*: 

 

 __________________________________________________________ 

 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten*: 

 

 __________________________________________________________ 
 

*Unterzeichnet nur einer von zwei Erziehungsberechtigten, so versichert er/sie mit seiner/ihrer Unterschrift, 

dass die Zustimmung des anderen vorliegt. 

 

  



 

 

EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG für 

Studierende und Personen über 18 Jahren/ Орчуулгыг арын 

хуудаснаас харна уу. Гарын үсгийг герман эх дээр зурна уу. 

Hiermit bestätige ich, dass ich ______________________________ (ggf. Pinyin) bei einer 

Teilnahmemöglichkeit an allen Online-Terminen der Veranstaltung JUGEND KOCHT 2021 im 

Zeitraum 16.- 22.08.2021 verbindlich teilnehme.  
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass Fotos und persönliche Daten, die vor und während der Veranstaltung 

erfasst werden, für organisatorische Angelegenheiten (Teilnehmerliste, Versand von Lern- und 

Kochmaterialien) und für Werbemaßnahmen genutzt werden.  

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mich während der gesamten Veranstaltung mit anderen 

(minderjährigen) Personen aus der Region Ostasien virtuell bei Zoom, Padlet oder Actionbound 

austausche. 

 

Bei den digitalen Elementen stelle ich sicher, dass eine Teilnahme von einem ruhigen Ort, mit 

stabiler Internetverbindung und die notwendige technische Ausstattung (PC/Laptop/Tablet + 

Audio- und Mikrofunktion) gewährleistet wird. 

 

Datum: ___________________  

 

Name des/der Teilnehmenden: 

 

 __________________________________________________________ 

 
Unterschrift des/der Teilnehmenden: 

 

 __________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЕБС-ын сурагч болон 18-аас доош насныханд 

зориулсан ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧИГ, ХУВЬ ХҮНИЙ 

МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ТАЙЛБАР 

БИЧИГ/ Анхаар: Орчуулга. Зөвхөн уншиж танилцахад зориулав. Монгол 

эх дээр гарын үсэг зурахгүй 
Миний хүү/охин _______________________ JUGEND KOCHT 2021 арга хэмжээнд оролцохоор 

хүсэлтээ өгөхийг нь миний бие баталгаажуулж байна. Оролцох боломж нь бүрдсэн 

тохиолдолд 2021.08.16.-22-ны хооронд цахим арга хэмжээнд заавал оролцохыг нь  миний бие 

үүгээр хүлээн зөвшөөрч  байна.  

 

Арга хэмжээний өмнө болон арга хэмжээ болох үеэр цугларсан хувийн мэдээлэл, гэрэл зураг 

зэргийг оролцогчдын нэрсийн жагсаалт, сургалтын болон хоол хийх материалыг шуудангаар 

явуулах зэрэг зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд болон зар сурталчилгааны зорилгоор 

ашиглахыг бид мэдэж байгаа болно.    

 

Миний хүү/охин Зүүн Азийн бүсийн бусад /насанд хүрээгүй/ оролцогч нартай арга 

хэмжээний үеэр цахимаар Zoom, Padlet эсвэл Actionbound зэрэг хэрэгсэлээр санал бодлоо 

солилцохыг бид хүлээн зөвшөөрч байна.   

 
Хүү/охиныхоо оролцох боломжийг нь техникийн талаас нь бүрэн хангаж оролцуулна. Үүнд: 

тайван орчин, интернэтийн холболт сайн, шаардлагатай техник хэрэгсэл: микрофон, 

камертай PC/Laptop/Tablet  

 
Арга хэмжээний үеэр миний хүү/охинтой Бээжин дэх Гёте-Институтийн тухайн арга хэмжээг 

хариуцаж буй хүмүүс холбогдож, харилцахыг бид зөвшөөрч байна.  

 

Огноо: ___________________  

 

Эцэг эх, асран хамгаалагчийн нэр*: 

 

 __________________________________________________________ 

 
Эцэг эх, асран хамгаалагчийн гарын үсэг*: 

 

 __________________________________________________________ 
 
*Эцэг, эх, асран хамгаалагчийн аль нэг нь гарын үсэг зурсанаараа нөгөө талынхаа зөвшөөрлийг авсан 

гэдгээ баталгаажуулж буй болно.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оюутан  болон 18-аас дээш насныханд зориулсан 

ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧИГ, ХУВЬ ХҮНИЙ 

МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ТАЙЛБАР 

БИЧИГ / Анхаар: Орчуулга. Зөвхөн уншиж танилцахад зориулав. Монгол 

эх дээр гарын үсэг зурахгүй 

Миний бие JUGEND KOCHT 2021 арга хэмжээнд оролцох эрхтэй болбол 2021.08.16-22-ны 

хооронд цахим арга хэмжээний бүх хуваарьт нь оролцоно гэдгээ баталгаажуулж байна.  
 
Арга хэмжээний өмнө болон арга хэмжээ болох үеэр цугларсан хувийн мэдээлэл, гэрэл зураг 

зэргийг оролцогчдын нэрсийн жагсаалт, сургалтын болон хоол хийх материалыг шуудангаар 

явуулах зэрэг зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд болон зар сурталчилгааны зорилгоор 

ашиглахыг би мэдэж байгаа болно.    

 
Миний бие Зүүн Азийн бүсийн бусад /насанд хүрээгүй/ оролцогч нартай арга хэмжээний 

үеэр цахимаар Zoom, Padlet эсвэл Actionbound зэрэг хэрэгсэлээр санал бодлоо солилцохыг  

зөвшөөрч байна.   

 
Өөрийн оролцох боломжоо техникийн талаас нь бүрэн хангаж оролцоно. Үүнд: тайван орчин, 

интернэтийн холболт сайн, шаардлагатай техник хэрэгсэл: микрофон, камертай 

PC/Laptop/Tablet  

 

Огноо: ___________________  

 

Оролцогчийн нэр: 

 

 __________________________________________________________ 

 
Оролцогчийн гарын үсэг: 

 

 __________________________________________________________ 

 




