Въпросник за оценка на консултацията при
използване на Метода за оценка на
стойността (LWM)
Част B: за сътрудника

С този въпросник Ви моля за обратна връзка относно работата ми като консултант. За
тази цел е важно да отговорите внимателно и вярно на следващите въпроси.
Отговорът на въпросника ще Ви отнеме 10 мин. При това няма правилни или грешни
отговори – единствено важно е Вашето честно становище. Освен това аз Ви
уверявам, че ще обработя Вашата обратна връзка поверително. Вашите данни
служат единствено за това, да подобря по-нататък моята работа като консултант и да
я нагодя към потребностите на моите клиенти.
Благодаря много за сътрудничеството!

ПРОЦЕС – рамкови условия, цели & сътрудничество
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Моля, вземете становище по
следните твърдения.
1.

Консултантът ми обясни
предварително метода за
оценка на стойността.

2.

Възприех атмосферата по
време на консултацията като
приятна.

3.

Имах доверие в консултанта.

4.

Можех да говоря открито с
консултанта за всичко, което ме
вълнуваше във връзка с моята
работа.

5.

При разговора с консултанта се
чувствах добре.

6.

Процесът на консултация ми
беше ясен и проследим.

Въобще не
съответства

Съответства малко

По-скоро
съответства

Съответства
напълно

4

3

2

1

Нямам
мнение

1

РЕЗУЛТАТ – оценка
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Моля, направете окончателна
оценка на консултацията.

Въобще не
съответства

Съответства много
малко

Съответства до
голяма
степен

Съответства твърде
много

4

3

2

1

Нямам
мнение

28. По принцип бих се възползвал
отново от такава консултация.
29. Бих препоръчал Метода за
оценка стойността на
заплащането като тема на
консултация.
30. Бих препоръчал консултанта.

В крайна сметка бих оценил
консултацията както следва ;
(по скалата на ученическите
оценки)

Много
добра

Добра

Задоволителна

Достатъчна

Недостатъчна

1

2

3

4

5

Нямам
мнение

Забележки
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статистика
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Към коя възрастова група
принадлежите?

Моля, посочете пола си.

16 – 24
години

25 – 34
години

Женски

35 – 49
години

50 – 64
години

Мъжки

64
години и
по-възрастен

Не
посочва

Не посочва

2

3

