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Финален въпросник

към курс за лица, търсещи работа
JobTool
Организация на курса

Раздел А
1. Посещавахте ли курса за лица, търсещи работа?
•
•
•
•

Да, всички занимания
Да, само някои занимания
Посещавал/а съм го само веднъж/ два пъти
...........................................................................................................................

2. Колко често? По кое време на деня – сутрин, след обяд, вечер?
• ...........................................................................................................................
3. Бяха ли Ви удобни времето и мястото на курса?
Да

Не

Отчасти

4. Курсът отговори ли на очакванията Ви? Има ли нещо, което бихте искали
да бъде включено в него?
• Да - .................................................................................................................
• Не
5. Кои занимания предпочитате?
•
•
•
•

Индивидуални срещи с консултанта
Срещи в група, където мога да чуя и мнението на други хора
Задачите за самостоятелна работа вкъщи
...........................................................................................................................

6. Броят на участниците беше:
Нормален Прекалено голям

Много малък

7. Как бихте оценили работата на консултанта?
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(1 е най-ниската оценка, а 5 е най-високата)
a) Той/тя е много добрър/а, когато обяснява важни неща
Да Не Отчасти
б) Той/тя е много добрър/а, когато води разговор
1 2 3 4 5
в) Той/тя използва добри методи на работа
1 2 3 4 5
г) Темпото на преподаване беше:
Много бързо Много бавно Нормално
д) Неговият/нейният оптимизъм е убедителен
1 2 3 4 5
е) Той/тя използва добри примери
1 2 3 4 5
ж) Друго ________________________________________________________

Раздел B

Съдържание на материалите

8. Темите, включени в наръчника, бяха ли интересни?
•
•
•
•

Да, всички
Да, но не всички
Повечето от темите на са ми интересни. Вече съм запознат/а с тези неща
...........................................................................................................................

9. Имахте ли много допълнителни въпроси към материалите, включени в
курса?
• Да, има много други теми, които ме интересуват
• Не, материалите, с които работехме по време на курса, са достатъчно
подробни
• Имам въпроси по следните теми:
...........................................................................................................................
10. Кое от посочените по-долу неща Ви беше най-полезно/ интересно?
•
•
•
•
•
•

Наръчника за лица, търсещи работа
Виртуалното интервю
Електронните упражнения
Индивидуалните срещи с консултанта
Задачите за самостоятелна работа
Допълнителните материали, подготвени от консултанта

11. Има ли нещо, което не Ви хареса? Какво беше то?
• ...........................................................................................................................
12. Използвахте ли на практика нещата, които научихте по време на курса?
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• Да, използвах всичко научено по време на курса, докато си търся/ търсех
работа
• Да, използвах някои неща, които ми харесаха
• По скоро не. Нещата, които ни преподаваха по време на курса, не отговарят
на това, от което се нуждая
• ...........................................................................................................................
13. Мислите ли, че нещата, които научихте по време на курса, бяха полезни за
Вас?
Да

Не

Отчасти

14. Ако Вие бяхте на мастото на консултанта, бихте................?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
15. Как Ви помогна курса?
a) Подобрих уменията си за търсене на работа
б) Консултантът много ни помогна
в) Сега мога сам/а да си търся и да си намеря работа
г) Мога да помагам на другите
д) Друго _________________________________________________________
16. Какво Ви смути по време на курса?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
17. Обобщете какво постигнахте по време на курса?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
18. Ще препоръчам този курс и на други.
19. Нещо друго, което бих искал/а да кажа:

Да Не Отчасти

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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