Въпросник за оценка на консултацията
относно използването на Метода за оценка
стойността на заплащането (LWM)

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!

СТРУКТУРА – Рамковите условия
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Как оценявате рамковите
условия на консултацията по
отношение на мястото и времето?
1.

Помещенията, в които се
проведе консултацията, бяха
добре подходящи за разговора.

2.

Времетраенето на
консултацията беше подходящо.

3.

Уговарянето на срок беше
възможно без усложнения.

4.

Предварително бях информиран
добре как протича разговора.

5.

Преди началото на консултацията ми беше ясно каква цел
преследва тя.

Въобще не
съответства

Съответства много
малко

Съответства до
голяма
степен

Съответства твърде
много

4

3

2

1

Нямам
мнение
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1

СТРУКТУРА – Изясняване на поръчката / Цели
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Как оценявате консултацията?

6.

В началото консултантът си
състави точна картина на
ситуацията със сътрудника.

7.

Консултантът представи своя
профил на компетентност
разбираемо.

8.

Консултантът изложи своя начин
на работа последователно.

9.

Ние конкретизирахме заедно
целта на консултацията.

Въобще не
съответства

Съответства много
малко

Съответства до
голяма
степен

Съответства твърде
много

4

3

2

1

Нямам
мнение

10. Ние обсъдихме съвместно
факторите, които биха могли да
застрашат достигането на
целта.

ПРОЦЕС – Съвместна работа
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Моля, вземете отношение по
следните твърдения.

Въобще не
съответства

Съответства много
малко

Съответства до
голяма
степен

Съответства твърде
много

4

3

2

1

Нямам
мнение

11. Възприех атмосферата по
време на консултацията като
приятна.
12. Консултантът ми внуши
доверие.
13. Съвместната работа с
консултанта се отличаваше с
откритост.
14. Ако е необходимо, бих могъл да
изразя открита критика към
консултанта.
15. Разговорът с консултанта се
базираше на взаимна симпатия.
16. Консултантът обърна
необходимото внимание на
всички участници.
17. Чувствах се приет насериозно и
оценен от консултанта.
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18. Почувствах начина на работа на
консултанта като уместен и
подходящ.
19. Консултантът ръководеше
нашата съвместна работа
компетентно и професионално.
20. Протичането на консултацията
беше за мен ясно и изпълнимо.
21. В края на разговора направихме
заедно резюме и обсъдихме понататъшния начин на работа.

РЕЗУЛТАТ – постигане на целта
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Моля, тук впишете най-важните
цели / потенциал за развитие,
които са получени в резултат на
консултацията. Като колко важни
оценявате Вие лично тези цели?

Не са важни

4

По-скоро не
са важни

Важни

3

2

Много
важни

Нямам
мнение

1

1.

2.

3.

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.
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Моля, въз основа на следващите
твърдения направете
окончателна оценка на
консултацията.

Въобще не
съответства

Съответства много
малко

Съответства до
голяма
степен

Съответства
твърде много

4

3

2

1

Нямам мнение

31. При UUUUUU. по принцип
бих се решил отново за
консултация относно LWM.
32. Разходът и ползата от
консултацията са в подходящо
съотношение.
33. Разходите за консултацията си
струваха.
34. Имам чувството, че
консултацията е подпомогнала
сътрудника.

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

4

5

