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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 

2019. március 08-09., 2019. március 22-23. 

 

Tréner: Pucsek Zsuzsanna 

Helyszín: Budapest 

 

Elégedettségi kérdőív (1-5 skála)  

1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 
5 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 
4,46 

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? 
5 

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.)? 
5 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
4,92 

 
4,93 
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1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 

• Konkrét elvárásokkal érkeztem, maximálisan elégedetten távozom.  

• Hiteles oktató, jól felépített struktúra. 

• Jobban megfelelt, mint vártam. 

• Gyakorlati, az órákon használható ismereteket kaptam.  

• Megkaptam, amit vártam.  

• Többet is kaptam, mint amit vártam.  

• Teljes mértékben. 
 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

• A képzés egyik nagy erőssége, hogy bár sok játékot ismertem, mégis egészen új módjaira is rávilágított. Köszönöm! 

• Teljesen újszerűek voltak, hasonló továbbképzésen nem vettem még részt. 

• Más formában, de ismertem és alkalmaztam már többet is.  

• Nagyon életszerű, hiteles, ezért kiválóan alkalmazható.  

• Több új munkaformát ismertem meg. 

• Nagyon sok feladatban megerősített. Arra ösztönzött, hogy folytassam tovább.  

• Már ismertem a témát, de jó összegzést kaptam. Az adott jegy (4) nem bírálat, csak annyi, hogy nem volt a téma ismeretlen számomra.   

• Egy részüket ismertem, de most sikerült rendszerbe foglaltan több ismeretre szert tennem.  

• Több munkaformát ismertem, de szemléletformáló volt. 
 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

• Elképesztően! 

• Teljesen gyakorlatias volt, azonnal átültethető a tanítási gyakorlatomba. 

• Nagyon gyakorlatias volt, azonnal tudtam használni. 

• Bizonyos módszereket már a következő tanítási órán is tudtam használni, de hosszútávon is mindenképpen formálta a gondolkodásmódomat.  

• Teljes mértékben hasznosnak tartom. Rengeteg játékot, gyakorlati módszert tanultam a képzés során.  

• Gyakorlati és azonnal felhasználható feladatok.  

• A mindennapokban használható.  
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• Nagyon hasznosnak. 
 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

• Nem a magyarázat dominált, hanem a foglalkoztatás, a figyelem folyamatos ébrentartása. Érdekesek voltak a feladatok. 

• Gyakorlati volt, teljesen megfelelt.   

• Foglalkoztatva voltam, így jobban beépül a megszerzett tudás.  
 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

• A maximális segítségen túl maximális támogatást, az esetlegesen felmerülő kérdések alapos átbeszélését kaptam. Köszönöm! 

• Teljesíthető volt, bár a határidő rövid.  

• Minden segítséget megkaptunk hozzá. 

 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

• Teljesen. 

• Mindenről visszajelzést, út- és iránymutatást kaptunk.  

• Kaptam megfelelő visszajelzést, építő jellegűnek tartottam.  
 

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

• Elképesztően! Köszönöm! 

• Felkészült, kiváló! 

• Inspiráló és kiváló volt.  

• Maximálisan elégedett voltam Zsuzsa felkészültségével és szaktudásával is.  

• Hiteles, sugárzó, energetikus személy. 

• Nagyon felkészült, maximálisan együttműködő, szakmailag kitűnő. 

• Kiválóan felkészült, hiteles és energikus kolléga. 

• Nagyon konzekvens személy volt.  

• Kimagaslóan jónak.  
 

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

• Változatosnak találtam, minden megvolt.     

• Rendben volt a helyszín, a körülmények megfelelőek voltak.  
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9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

• Megfelelő. 

• Jól szervezett volt, ezt külön köszönöm. Gördülékenyen, rugalmasan mentek a dolgok.  

 

Egyéb 

• Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem! 

• Nagyon sok új ismeretet, élményt szereztem. További munkámban, tanításban, nevelésben nagyon motiváló volt a továbbképzés! Köszönöm! 

• Jó lenne, ha lenne erre épülő képzés tovább. Nagyon szívesen folytatnám.  

• Örülök, hogy itt lehettem, köszönöm! 

• Gratulálok az előadónak és a szervezésnek! 


