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Przy wybranej odpowiedzi prosimy postawić krzyżyk na białym polu

ANKIETA DO FORMULARZA
Czy brałaś/eś udział w zajęciach aktywności zawodowej?
Tak

Nie

Jeżeli tak to w jakich? ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
Czy brałaś/eś udział w szkoleniach (różnych)?
Tak

Nie

Jeżeli tak to w jakich? .................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
Jeżeli brałaś/eś udział w szkoleniach, czy ukończyłaś/eś kurs?
Tak

Nie

Jeżeli nie to jaki był tego powód?

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Czy w ostatnich 6 miesiącach starałaś/eś się o pracę?
Tak

Nie

Czy wiesz jak powinno się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?
Tak

Nie

Które z mediów ma dla Ciebie największe znaczenie?
radio
prasa

Jakie miejsce ostatnio odwiedziłaś/eś?
kino

Instytucja
Pośrednicząca
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teatr

telewizja

internet

galerię

muzeum
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Jakie informacje najczęściej czytasz, słuchasz, oglądasz?
informacje ogólne (wiadomości)

Tak

Nie

Informacje tematyczne (muzyczne, filmowe, itp.)

Tak

Nie

Informacje plotkarskie (życie gwiazd)

Tak

Nie

Informacje regionalne (prasa, telewizja , radio - regionu łódzkiego)

Tak

Nie

Informacje ogólnokrajowe

Tak

Nie

Informacje ogólnoświatowe

Tak

Nie

Czy uważasz, że praca dziennikarska może wpływać na to, co dzieje się w danym regionie?
Tak
Nie
Nie wiem
Jaki tryb zajęć preferujesz?
w tygodniu od rana
godz. 9.00-12.00

w tygodniu po
południu godz.
12.00-15.00

w tygodniu
wieczorem godz.
15.00-18.00

weekend

Napisz kilka zdań o sobie:
Twoje zainteresowania

Dlaczego chcesz wziąć
udział w projekcie?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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