לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
מחלקת השתלמויות

דף משוב ותגובות להשתלמויות
חבר/ה יקר/ה,
אתר האינטרנט מאפשר ,מעבר להפצת המידע ,גם לקבל תגובות ורעיונות ממך – המשתתף/פת
הפוטנציאלי/ת.
מחלקת ההשתלמויות מעוניינת להתאים את מערך ההשתלמויות בלשכה לצרכים המקצועיים
שלך.
לשם כך נודה לך מאוד באם תענה/י בקצרה על מספר שאלות :
.1

האם השתתפת בשנה האחרונה בהשתלמויות שארגנה לשכת המהנדסים?
לא

כן

/

במידה וכן השתתפת:
א .מה הייתה מתכונת ההשתלמות?
.1
.2
.3
.4
.5

קורס
כנס  /יום עיון
ערב עיון
סמינר
אחר____________________ :

ב .מה הייתה מידת שביעות רצונך מההשתלמות בפרמטרים הבאים?

הפרמטר

1
נמוכה
מאוד

מידת שביעות הרצון
5גבוהה
4
3
2
מאוד

נושא האירוע – תחום ותוכן
איכות הוראת המרצים – בקיאות ,אופן העברת
החומר ,עניין
מקום האירוע
עלות האירוע ביחס לאיכותו ורמתו
משך האירוע ) =1קצר מדי  =5 ,ארוך מדי(
תרומת האירוע לידע שלך ולמיומנויות עבודתך
ציוד אור קולי ,עזרי הוראה
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לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
מחלקת השתלמויות
במידה ולא השתתפת :
מה הייתה הסיבה לאי השתתפותך?

.2

.1
.2
.3

ההשתלמויות לא מעניינות
מחיר גבוה מדי
ארגון לא מקצועי

.4
.5
.6
.7
.8

שעות ההשתלמויות לא נוחות
לא מצאתי השתלמויות שמתאימות לי
מיקום לא נח ובעיות הגעה
לא קיבלתי בזמן את המידע
אחר_____________ :

אנא רשום נושאים שלדעתך כדאי לכלול השתלמויות בעתיד:

____________________________________________________________________
.3

הערות נוספות ,הצעות לשיפור ולשינוי ,תגובות ורעיונות נוספים – יתקבלו בשמחה

במידה ותרצה/י לקבל את התייחסות מנהלת המחלקה לדברים שהעלית ,אנא רשום/י שם ,מס'
טלפון להתקשרות וכתובת המייל שלך:
שם_______________________ :
טלפון_____________________ :
כתובת מייל:
____________________________________________________________________
תודה על שיתוף הפעולה ☺
אנו מקווים לראותך בהשתלמויות הלשכה בעתיד !!!!
מנהלת המחלקה :סיריוטי דנה
רכזת השתלמויות :לימור שרעבי
טלפון 03-5240274 :שלוחה 3
פקס03-5275346 :
מיילdana@aeai.org.il :
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