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 צוללים יקרים!

 נשמח אם תוכלו להקדיש מס' דקות ע"מ לענות על השאלון הבא.

תשובותיכם חשובות לנו, ע"מ להמשיך ולהשתפר, ולספק לחניכים קורס צלילה בטוח, מהנה 
 ואיכותי.

 tidf@diving.org.ilהשאלון הנו אנונימי. לאחר שעניתם, אנא שלחו אותו להתאחדות לכתובת: 

 כללי:

 מין  ז / נ. .1
 גיל  ___ . .2
 באיזה מועדון ביצעת את הקורס? ______________________ .3
 כיצד בחרת את מועדון הצלילה בו עשית את הקורס?  .4

 תשובות: 
 הצלילה / לפי מיקום. המלצת חבר / סקר שוק / לפי מחיר / בגלל מדריך מסוים / לפי ארגון

 באיזה חודש נערך הקורס? ____________ . .5
 כמה מדריכים הדריכו אותך במהלך הקורס? .6

 / יותר.  3/  2/  1תשובות : 
 כמה ימים נמשך הקורס? ________ . .7
 כמה צלילות ביצעת במהלך הקורס )צלילות הרשומות ביומן(? __________ . .8

 

 הציון הגבוה ביותר. 5 -הנמוך ביותר ו 1 -, כש5 -ל 1 אלות הבאות במתן ציון ביןנא ענה לש

  עבור כל מדריך. 4-7אם הודרכת ע"י יותר ממדריך אחד, תוכל לענות על שאלות 
 5/  4/  3/  2/  1עד כמה היית מרוצה מהשירות שקיבלת במועדון?   .1
 5/  4/  3/  2/  1עד כמה היית מרוצה מציוד הצלילה שקיבלת בקורס?   .2
היית מרוצה ממתקני המועדון )דלפק הציוד, כיתה, מקלחות, שירותים, אזור עד כמה  .3

 5/  4/  3/  2/  1מנוחה/המתנה(?  
 5/  4/  3/  2/  1כיצד היית מעריך את רמת יחסי האנוש של המדריך?   .4
 5/  4/  3/  2/  1כיצד היית מעריך את רמת המקצועיות של המדריך בקורס?  .5
 5/  4/  3/  2/  1הוראה בשיעורי הכיתה?  כיצד היית מעריך את רמת ה .6
 5/  4/  3/  2/  1כיצד היית מעריך את רמת הצלילות בקורס?   .7
 5/  4/  3/  2/  1עד כמה אתה חש שהקורס הכין אותך לתפקד כצולל עצמאי?   .8
 5/  4/  3/  2/  1תן ציון לחוויית הקורס הכללית.   .9

 

 ________________________________הערות נוספות:____________________

 אנא ענה על השאלות הבאות: ,אם המשכת לקורס כוכב שני

 / לא האם המשכת את הקורס עם אותו המדריך?  תשובות: כן .1
 5/  4/  3/  2/  1  ( למקצועיות ההדרכה בכוכב השני.1-5תן ציון ) .2
 5/  4/  3/  2/  1 .תן ציון לחוויית הקורס הכללית בכוכב השני .3
 ____________ . לות בצעת במהלך הקורס? כמה צלי .4
 ________ .  כמה ימים נמשך הקורס? .5


