Междинен въпросник

към курс за лица, търсещи работа
JobTool
Раздел А

Организация на курса

1. Посещавате ли курса за лица, търсещи работа?
•
•
•
•

Да, посещавам всички часове
Да, посещавам само някои часове
Посещавал/а съм го веднъж или два пъти
...........................................................................................................................

2. Удобни ли са Ви времето и мястото за провеждане на курса?
•
•
•
•
•

Да - и часът, и мястото са ми удобни
Времето на провеждане на курса не ми е удобно
Мястото на провеждане на курса не ми е удобно
Предложете време/ място................................................................................
...........................................................................................................................

3. Кои срещи предпочитате в рамките на курса:
•
•
•
•

Индивидуални с Вашия консултант
Срещи в група, където можете да чуете мнението и на останалите хора
Самостоятелна работа вкъщи
...........................................................................................................................

4. Консултантът, който работи с Вас, дава ли Ви необходимата
информация, от която се нуждаете?
• Да, отговаря на всички мои въпроси или ми посочва къде мога да
получа отговор
• Да, отчасти
• Не, има много неща, за които консултантът не може да ме информира
• ...........................................................................................................................
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Раздел Б

Съдържание на материалите

5. Интересни ли са Ви темите, предложени в наръчника за лица, търсещи
работа?
•
•
•
•

Да, всички теми са много интересни
Да, но не всички
Повечето теми не са ми интересни, защото вече съм запознат/а с тях
...........................................................................................................................

6. Имате ли много допълнителни въпроси към материалите, предложени
в курса за обучение?
• Да, има много допълнителни теми, които ме интересуват
• Не, предоставените материали са достатъчно подробни
• Имам въпроси само към някои теми:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
7. Коя тема разгледахте последно?
• ...........................................................................................................................
8. Беше ли Ви интересна?
•
•
•
•
•

Да
По-скоро да
По-скоро не
Не
...........................................................................................................................

9. Има ли нещо, което не Ви хареса? Какво е то?
• ...........................................................................................................................
10. Кое от посочените неща Ви е най-интересно?
• Наръчника за лица, търсещи работа
• Виртуалното интервю
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•
•
•
•

Електронните упражнения
Индивидуалните срещи с консултанта
Задачите за самостоятелна подготовка
Допълнителните материали, подготвени от консултанта

11. До този момент прилагали ли сте на практика нещата, които
научавате по време на курса?
• Да, използвам всичко научено, за да си търся работа
• Да, използвам някои неща, които ми допадат
• По-скоро не. За мен не важат нещата, които ни преподават по време на
курса
• ...........................................................................................................................
12. Мислите ли, че нещата, които научавате по време на курса, са
полезни?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
13. Ако бяхте на мястото на консултанта, бихте.................?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
14. Как бихте оценили работата на консултанта?
• Разбира кои са важните неща
• Добре води разговор

Да
Да

• Използва подходящи методи на работа
Да
• Темпото на обучение е:

Бързо

Не
Не
Не
Бавно

Отчасти
Отчасти
Отчасти
Нормално

15. По какъв начин Ви помага курсът?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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