Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na zebranie informacji
na temat Państwa potrzeb w zakresie poradnictwa zawodowego1. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta badająca
potrzeby
osób dorosłych




Płeć
Wiek
Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Status na rynku pracy

K
M

……….
 miasto
 wieś












podstawowe/gimnazjalne
zasadnicze zawodowe/zasadnicze branżowe
średnie ogólnokształcące
średnie zawodowe/średnie branżowe
policealne
wyższe
osoba zarejestrowana jako bezrobotna*
osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy*
osoba pozostająca bez pracy (niezarejestrowana w PUP)*
osoba pracująca
student

* Ile lat pozostaje Pani/Pan bez pracy?..................
1. Czy wcześniej korzystała/ł Pani/Pan z usług poradnictwa zawodowego?


tak
•

Gdzie? …………………………………………………………………………………………………………………….

•

Czy wówczas Pani/Pana oczekiwania zostały spełnione?
Zdecydowanie TAK, uzasadnij:



1

Zdecydowanie NIE, uzasadnij:

nie

Udzielanie pomocy w wyborze szkoły, zawodu, pracy bądź przekwalifikowania się, najbardziej adekwatnych do możliwości psychofizycznych jednostki poprzez
poradę indywidualną lub grupową.
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2. Czego Pani/Pan obecnie oczekuje od doradcy zawodowego?












pomocy w określeniu mojego potencjału (mocnych stron, talentów, preferencji zawodowych,
zainteresowań, wartości)
otrzymania wskazówek z zakresu rozwoju kompetencji miękkich (umiejętności interpersonalne,
prowadzenie negocjacji, praca zespołowa, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, zarządzanie
sobą w czasie itp.)
wsparcia w wyborze kierunku kształcenia/szkolenia
pomocy w przekwalifikowaniu się/uzupełnieniu kwalifikacji zgodnie z oczekiwaniami pracodawców
pomocy w sporządzaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
przygotowania do procesu rekrutacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej
przedstawienia skutecznych metod poszukiwania pracy
otrzymania informacji na temat sytuacji i trendów na rynku pracy
uzyskania informacji o lokalnych pracodawcach – w jakich zawodach są poszukiwani pracownicy,
jakie kompetencje są niezbędne do wykonywania pracy w danej branży
inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jaka forma zajęć/spotkań jest dla Pani/Pana najkorzystniejsza?


Indywidualne bezpośrednie spotkania z doradcą zawodowym



indywidualne spotkania z doradcą zawodowym online



zajęcia warsztatowe



wykłady, prelekcje



webinary (spotkania online)



wizyty w firmach



uczestnictwo w targach pracy i edukacji



inne: ...........................................................................................................................................

4. W jakiej formie chciałaby/by Pani/Pan otrzymywać informacje dotyczące rynku pracy i usług
poradnictwa zawodowego?
 strona internetowa
 newsletter
 FB
 ulotki
 informatory
 poradniki
 inna…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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