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Formator 

Data:  Nume: 
Tema cursului: Îmbunătăţirea  competenţelor sociale ale managerilor 

Locul de desfăşurare: E-mail: 

  Stimate coleg, am iniţiat o anchetă pentru a obţine informaţii relevante despre 
sesiunea experimentală de formare. 

1. Care este profesia dumneavoastră? 

      Sunteţi formator profesionist într-o instituţie specializată? 

      Sunteţi responsabil de training în cadrul companiei în care lucraţi? 

      Sunteţi liber-profesionist? 

      Altele…. 
Vă rugăm specificaţi: 

 

2. De când lucraţi cu principalele concepte din acest stagiu de formare? 

 1 an                îînnttrree  22  şşii  55  aannii         mai mult de 5 ani 

  mm--aamm  ffaammiilliiaarriizzaatt  ddee  ppuuţţiinn  ttiimmpp  ccuu  mmeettooddeellee  şşii  iinnssttrruummeenntteellee  ddiinn  pprrooggrraamm 

  alta 

Vă rugăm specificaţi: 

 

3. Aţi mai susţinut până acum sesiuni de formare cu aceste teme? 

 Da                 Nu 

Vă rugăm specificaţi: 

 

4. Consideraţi că suportul de curs este bine structurat?  
 

1 2 3 4 5 

     deloc         foarte bine   

5.  Aţi fost satisfăcut de nivelul acestuia?  

 Da                 Nu 

Vă rugăm să argumentaţi răspunsul: 
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6. Cum apreciaţi interacţiunea şi implicarea participanţilor? 

 a fost multă interacţiune şi mult interes    participanţii au fost mai mult pasivi 

  ccââtteevvaa  ppeerrssooaannee  aauu  ffoosstt  mmaaii  aaccttiivvee  ddeeccââtt  
aalltteellee 

  aa  ffoosstt  ddiiffiicciill  ssăă  iimmpplliicc  ttooţţii  ppaarrttiicciippaannţţiiii  llaa  
aaccttiivviittăăţţii 

7. Care credeţi că a fost cel mai dificil aspect? 

 

 

 

 

8. Suportul de curs a oferit un echilibru între prezentări şi activităţile de grup? 
 

1 2 3 4 5 

 deloc             foarte bun   
Comentarii 
 

 

 

 

9. Sunteti mulţumit/ă de mijloacele utilizate (prezentări MS PowerPoint, exerciţii) şi de 
dumneavoastră în ceea ce priveşte transmiterea informaţiei? 

 
1 2 3 4 5 

 deloc             foarte bun   
Comentarii 
 

 

 

10. V-a fost de ajutor documentaţia suport (pliante, broşuri, manuale CD-ROM-uri, etc.) a 
training-ului? 

 
1 2 3 4 5 

 deloc             foarte bun   
Comentarii 
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11. Credeţi că a fost alocat suficient timp stagiului de formare?  

 Da                 Nu 

Daca “nu”, de ce? 
 

 

 

12. Credeţi că stagiul de formare a fost suficient adaptat nevoilor participanţilor? 
 

1 2 3 4 5 

 deloc             foarte bun   
Comentarii 
 

 

 

13. Puteţi satisface toate nevoile şi să răspundeţi la toate întrebările formulate   de 
participanţi? 

 
1 2 3 4 5 

 deloc             foarte bun   
Comentarii 
 

 

 

14. Sunteţi de acord cu modul în care a fost organizat şi pregătit stagiul de formare? 
 

1 2 3 4 5 

 deloc             foarte bun   
Comentarii 
 

 

 

15. Ce vârstă aveţi? 
 

 
 
Vă mulţumim pentru cooperare. 


