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שאלון משוב והערכה

משתלם יקר

על-מנת לאפשר לנו לשפר את תכניות ההשתלמות שלנו, אנו מבקשים לקבל את הערכתך להשתלמות זו.

נודה לך אם תקדיש מזמנך למילוי דף המשוב.

א.  הערכת מהלך ההשתלמות: 

 1
כלל לא

2
במידה מעטה

3
במידה בינונית

 4
במידה רבה

 5
במידה רבה 

מאוד

1. האם ההשתלמות אורגנה כראוי?

2. האם תנאי הלמידה ענו על ציפיותייך?

3. האם הלמו התכנון והביצוע של 

התכנית זה את זה? 

4. האם מתכונת ההשתלמות התאימה 

וענתה לצרכים?

5. האם באופן כללי ציפיותיך 

מההשתלמות התממשו?

6. האם האווירה בקבוצה תמכה בתהליך 

הלמידה וסייעה לו?

7. האם המפגש עם עמיתים למקצוע 

תרם לך?

מהן תכניותיך להמשך בהקשר לנושא?  .8

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                         

נספחים לסדנאות  1 שער 7   



למה אתה זקוק לשם מימוש תכניתך?  .9

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                         

הערות נוספות:  .10

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                              

ב.  הערכת הלמידה בהשתלמות: 

 1
כלל לא

2
במידה 
מעטה

3
במידה 
בינונית

 4
במידה רבה

 5
במידה רבה 

מאוד

1. רכשתי ידע תיאורטי חשוב.

2. רכשתי כלים ומיומנויות חשובים.

3. התכנים היו חיוניים לביצוע עבודתי.

4. הלימודים בסך-הכול גיבשו ידע שכבר היה  

קיים אצלי.

5. אני מיישם בעבודתי דברים שלמדתי 

בהשתלמות.

6. אני מתכוון ליישם בעבודתי דברים 

שלמדתי בהשתלמות.

הערות: 
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ג.  הערכת הנושאים שנלמדו בהשתלמות: 

מתוך הנושאים שהועברו בהשתלמות, חווה דעתך:  

על מידת החשיבות והרלוונטיות של הנושא. א.   

על מידת העניין והבהירות שבה העביר המרצה את הנושא, על-פי המפתח הבא : ב.   

כלל לא במידה מעטה  במידה בינונית  במידה רבה  במידה רבה מאוד 

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

חשוב ורלוונטי

מעניין וברור

1.   יש לצין את שם המפגש ושם המנחה/מרצה

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

חשוב ורלוונטי

מעניין וברור

2.   כנ"ל

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

חשוב ורלוונטי

מעניין וברור

3.   כנ"ל

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

חשוב ורלוונטי

מעניין וברור

4.   כנ"ל

 

להמשיך כמספר המפגשים. אם במפגש מסוים התקיימו כמה 

הרצאות, יש לפרט כל הרצאה בשורה נפרדת.

שאלות פתוחות

אם יש לך לומר דבר-מה בעניין התכנית שלא בא לכלל ביטוי בשאלון המובנה, נא פרט כאן:

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                              

אנו מבקשים להודות לך על שיתוף הפעולה.

נספחים לסדנאות  3 שער 7   




