ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKA

1. Prosimy o uzupełnienie tabeli dotyczącej ankietowanego/ankietowanej (właściwe skreślić)
Płeć

K

Wiek

M

18-24

25-34

35-44

45-54

Powyżej 55

Wykształcenie

podstawowe

zawodowe

średnie

pomaturalne

wyższe

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych i/lub
umiejętności tzw „miękkich”, jeśli - UWAGA – NIE WIĄŻE SIĘ TO Z PONOSZENIEM
PRZEZ PANA/PANIĄ ŻADNYCH KOSZTÓW?
2.

tak

nie (proszę zakończyć ankietę)

3. Jakie terminy

szkoleń byłyby dla Pana/Pani najbardziej odpowiednie? (proszę zaznaczyć
wybraną odpowiedź):
1. W ciągu tygodnia, w godzinach przedpołudniowych
2. W ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych
3. piątek – sobota - niedziela
4. wyjazdowe, poza terenem pracy i miejscem zamieszkania
5. na miejscu pracy lub w pobliżu
4. Jakimi obszarami tematycznymi w

zakresie szkoleń byłby Pan/Pani zainteresowany/a?
(proszę zaznaczyć obszary szkoleniowe, w razie konieczności – opisać możliwie jak
najszerzej):
Szkolenia „miękkie” - przeciwdziałanie
stresowi, przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu, pewność siebie,
asertywność, inne (jakie)
Przeciwdziałanie stresowi – zajęcia
ruchowe (dla zaawansowanych,
niezaawansowanych, pomysły, uwagi)
Skuteczna komunikacja w pracy, w życiu
codziennym
Sztuka prezentacji i autoprezentacji
Skuteczna sprzedaż
Negocjacje
Nauka języków obcych (jaki język)
Samoobrona lub podobne (związane z
wykonywaną pracą np. pracownicy
ochrony, ratownicy itp)
Pierwsza pomoc przedmedyczna, również
w połączona z kursem motywacyjnym,
1

antystresowym etc
Prawo dla nieprawników (jaki zakres)
Prawo dla prawników (jaki zakres)
Księgowość, kadry, koszty pracy, bhp –
dla branży (jakiej, jaki zakres)
Podpis cyfrowy, tajemnica
przedsiębiorstwa, ochrona informacji (z
dostosowaniem do specyfiki branży)
Podstawy przedsiębiorczości
Specyficzne kursy poszerzające
kompetencje zawodowe np.
wprowadzenie do psychogeriatrii,
żywienie (szczególne rodzaje), praca z
osobami niepełnosprawnymi, inne
pomysły (wpisać, opisać)
Kursy zawodowe (wpisać jakie)
Inne jakie? Wpisać
Inne jakie? Wpisać
Inne jakie? Wpisać

8. Proszę

wskazać, z jakich źródeł czerpie Pan/Pani informacje o szkoleniach
(proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi):
Internet
Prasa
Oferta szkoleniowca
Ogłoszenia w instytucjach publicznych
Otrzymuję imienne zaproszenia z firm szkoleniowych
Od znajomych, kolegów, koleżanek, członków rodziny
Inne (jakie?)
Nic nie wiem o żadnych szkoleniach
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