ЕВАЛУАЦИЈА ТРЕНИНГА
Назив тренинга: АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Предавачи: Бојана Сајловић
Датум одржавања: 29.11.2016.
Место одржавања: Универзитет у Нишу (Ректорат)
I Оцена тренинга

Тренинг је испунио постављени циљ/циљеве .

4,67

Тренинг је испунио моја очекивања.

4,75

Тренинг је усклађен са мојим професионалним потребама.

4,67

Сигуран/а сам да ћу моћи да применим научено у свакодневном раду.

4,75

Ефикасно сам утрошио/ла време.

4,92

Садржај тренинга је добро структуиран и лак за праћење.

4,92

Однос између теоријског и практичног дела је био оптималан.

4,50

Током тренинга је било довољно дискусије.

4,75

II Оцена рада тренера

Тренер познаје тему и влада материјом.
Тренер је на питања учесника одговарао потпуно и адекватно.

4,92
5,00

Тренер је јасан и добро даје инструкције учесницима.

4,92

Тренер је подстицао активан рад учесника и интеракцију

5,00

Сви групни задаци су били добро организовани.

4,92

III Оцена организације тренинга

Распоред и трајање активности су адекватни.

4,83

Простор за рад је адекватан.

4,92

Укупна оцена

4,83
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Шта са ове радионице сматрате најкориснијим за Вас?

Добијени савети које ћу моћи да употребим у својој даљој активности.
Детаљно смо упућени око битних ставки у оквиру радне биографије.
Упућивање у писању биографије.
Активно тражење посла.
Писање CVa и интервју.
Са једне стране, све презентоване информације су ми већ биле доступне са извора на интернету,
али са друге стране сам постао свеснији својих потреба и могућности и овај тренинг ме је
инспирисао да се усредсредим на активности чијим ћу присуством у свом CV-ју бити поносан.
Све је било врло корисно, не могу издвојити ништа конкретно.
Упознавање са процесом селекције.
За мене је ова радионица била путоказ на осонову ког сам потврдила да је мој CV
задовољавајуће форме и садржине.
Упутства за писање CVа су по мени кориснија.
Стицање нових и конкретних информација које су потребне за тражење посла.
Све. Целокупна презентација у потпуности.
Шта са ове радионице сматрате најмање корисним за Вас?
Све је било корисно.
Углавном је цела презентација од великог значаја.
Нека су питања остала недоречена у одговорима, нпр. да ли је слика обавезан део.
Шта бисте унапредили код ове радионице?
Додатак практичних примера.
Више практичних примера (примера из праксе).
Не знам колико је адекватно, али прижељкујем истовремено сучељавање више различитих
ставова различитих ХР менаџера - не верујем да су сви присутни универзални.
Посветила бих више пажње навођењу пословног искуства и садржини мотивационог писма.
Можда још неки пример из праксе ако постоји.
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