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A „Drámapedagógia az iskolában”  

című 30 órás, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Alapítási engedély száma: 43/207/2014 

elégedettségi kérdőíve 

2018. március 26-27. és 2018. április 6-7. 

 

Elégedettségi kérdőív (1-5 skála)  

1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzeteses 
elvárásainak? 

5 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 
4,32 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 
5 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 
5 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 
5 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 
4,95 

7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 
5 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező irodalom 
stb.)? 

4,82 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
4,73 

 
4,87 

 

 

1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 

 Köszönöm, amire számítottam, azt kaptam. Sőt talán többet is. 
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 Teljes mértékben magvalósultak a kitűzött célok. Az ismereteket fogom tudni alkalmazni. 

 Indíttatást, új ötleteket, gyakorlati tudást vártam, amit meg is kaptam. 

 Az elvárásaim magasak voltak, de jóval többet kaptam. 

 Nagyon örültem a gyakorlatközpontúságnak. 

 Pozitívan csalódtam a továbbképzésben. 

 Kevésbé motiváltan érkező kollégák is feltöltődve, bővülő szakmai tapasztalattal, más szemlélettel távoznak. 

 Nagyon gyakorlatias volt, azt kaptam, amit vártam. 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 Sok új ötlettel térhetek haza, de nem volt teljesen ismeretlen számomra. 

 Néhány játékot, munkaformát már korábban is alkalmaztam, de most megerősítést kaptam. 

 Noha olvastam sok drámapedagógiával kapcsolatos szakirodalmat, rengeteg olyan módszert ismertem meg, amellyel még nem találkoztam. 

 Régóta használom ezeket a módszereket, azonban a képzés újszerű megvilágosításba helyezte ezeket. 

 Az információk is újak voltak, de a szemlélet volt leghasznosabb, amit kaptam. 

 Többségével most találkoztam először. 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 Teljesen gyakorlatias, a pedagógus munkám során alkalmazhatónak tartom a képzést. 

 Nagyon sok gyakorlatot ismertem meg, melyet szívesen alkalmazni fogok a munkám során. 

 Nagyon hasznosnak és mindent motiválónak tartok, mind magunkra, mind a tanításra nézve. 

 Mindenféle órába beépíthető, használható módszereket kaptunk. 

 Már most kipróbáltam néhány új ötletet az óráimon. 

 Nagyon nagy segítség volt, hogy az elméletet gyakorlatban is kipróbálhattuk. 

 Nagyon jó volt kipróbálni a játékokat és megtapasztalni, hogy hogyan kell vezetni őket. 

 Jól hasznosítható, gyakorlatias. 
 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 Örültem neki, hogy sok gyakorlat volt a képzés során, így a leghatékonyabb az információ átadása. 

 Az a jó, hogy különböző tantárgyak tanítására is kaptam megfelelő ötletet. 

 A tanult módszerek nem csak a tantárgyam tanítása során, hanem más órákon, egyéb nevelési helyzetekben is alkalmazhatók. 

 Sokrétű, változatos módszereket kaptunk. 

 Nemcsak megfelelő, hanem tökéletes. 
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 Célravezető volt. 

 Mindig az állapotunknak megfelelő módszert tudta az oktató alkalmazni. 
 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 Sokkal emberibb, pedagógus közelibb egy ilyen típusú követelmény teljesítése. 

 A követelmények teljesítéséhez megkaptunk minden információt. 

 Maximálisan, minden segítséget megkaptam hozzá. 

 A követelmény teljesen korrekt volt, teljesíthető. 

 A pedagógus túlterheltsége közismert. Ehhez igazodó, egyáltalán nem teljesíthetetlen követelményeket támasztottak. 

 Sok segítséget kaptunk a feladat teljesítéséhez. 

 Teljesíthető volt és használható is a saját munkámban. 

 A képzés során maximális felkészítést kaptunk a jól elmagyarázott feladathoz. 

 100% teljesíthető. 
 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 Igen, szerintem ez megfelelőbb a mi pedagógusvilágunkban, mint a száraz ismeretátadás, –ellenőrzés. 

 Teljes mértékben megfelelő. Örültem a személyes visszajelzésnek, tanácsoknak. 

 Nagyon értékesnek tartom, hogy személyes visszajelzést kaptunk az elkészült munkánkról. 

 Óravázlatokat mindig írnunk kell, ez nem volt tehertétel. 

 Jó volt a feladat, külön köszönet a személy szerinti külön értékelésnek. 

 A visszajelzés építőleg hatott munkámra. 

 Az óravázlat egyéni megbeszélése nagyon tetszett és hasznosnak tartom. 
 

7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 

 Maximálisan felkészült, nagy tudású és példaértékű trénernek ismertem meg Zsuzsát. Köszönöm! 

 Teljes mértékben felkészült szakmailag, együttműködő, jól vezette a továbbképzést. 

 Személyiségében és tudásában, tapasztalataiban is sokat nyújtott. 

 A tréner felkészültsége kiváló, nagyon szerencsés, hogy gyakorló tanár, ezért hitelesen tudja átadni a módszereket. 

 Zsuzsa felkészült, tapasztalt, lelkes tréner. 

 A felkészültség kiváló, az elvárható maximálisnál is sokkal többet adott. 

 Kiválónak tartom. 

 Egy fantasztikusan jó szervezőkészségű és tudású trénerünk volt, aki személyiségével példát adott.  

 Nagy szaktudás párosult remek előadókészséggel. 

 Empatikus, szeretetteljes, felkészült. 
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 Gyakorló pedagógus gyakorlati dolgokat adott át. 

 A tanárnő maximálisan felkészült volt, látszott a tapasztalat. 

 Szuper! Zseniális! 

 Nagyon kiváló volt az oktató! 

 Személyiségében, szakmai tudásában tökéletes tréner. 

 Nem találkoztam sok, ennyire felkészült oktatóval. 
 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező irodalom stb.)? 

 Teljesen megfelelő és elegendő volt minden, akinek többre lenne igénye, az is kapott további tájékoztatást. 

 Minden segédanyagot megkaptam, megfelelő formában és időben, köszönöm! 

 A tárgyi feltételek megfelelőek voltak. 

 Nagyon jól felszerelt és foglalkozásra alkalmas nagy terek álltak rendelkezésre, színes szakirodalommal. 

 Minden pozitív. 

 Minden szükséges eszközt, anyagot megkaptunk. 

 Minden tárgyi feltétel maximálisan adott volt. 

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 Jól szervezett, jól irányított képzés volt. Esetleg lehetett volna korábbi órában kezdeni és hamarabb befejezni az utazás miatt és az esti fáradtság miatt. 

 Minden olajozottan zajlott. 

 Kiváló. 

 Minden információt precízen megkaptunk és kérdéseinkre gyors választ kaptunk. 

 Pontos, precíz munkát és összeszedettséget tapasztaltam. 

 Minden információ tökéletesen eljutott hozzám. 

 

Egyéb 

 Még egyszer köszönök mindent, amit itt kaphattam. Bármikor szívesen jönnék a 120 órásra is! Fantasztikus volt! 

 Zsuzsa személyisége rengeteget adott nekem, feltöltődve megyek el. 

 Örültem, hogy itt lehettem. 

 Nagyon hasznos és tanulságos képzésen vehettünk részt. Számtalan ötlettel térhetünk haza. 

 Zsuzsi kiváló előadói képességekkel rendelkezik. Élmény volt a vele való munka.  


