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A Hatékony nevelés-oktatás drámapedagógiai eszközökkel 

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

Alapítási engedély száma: 12/150/2019 

elégedettségi kérdőíve 

2019. szeptember 12-14. 

Debrecen, Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

Tréner: Pucsek Zsuzsanna 

 

Elégedettségi kérdőív (1-5 skála)  

1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 
5,00 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 
4,92 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 
5,00 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 
4,83 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 
4,92 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 
4,92 

7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 
5,00 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező irodalom stb.)? 
5,00 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
5,00 

 
4,95 
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1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 

• Teljes mértékben. 

• A képzési terv lefedve, bőséges tudásanyagot kaptunk. 

• Rugalmasan, nagy gyakorlattal végezte a tréner a dolgát.  

• Maximálisan megfelelt az elvárásaimnak.  

• Teljes mértékben megfelelt, túl is szárnyalta. 

• A gyakorlatorientált felépítés maximálisan megfelelt az elvárásaimnak.  

• Nagyon örültem, hogy igazán gyakorlatias képzésen vettem részt.  

• Teljes mértékben, sőt felülmúlta az elképzelésemet.  

• Bár voltak feladatok, amiket ismertem, a felhasználás szakszerűsége még inkább a helyére tette. 
 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

• Módszertani szempontból nagyon sok segítséget nyújtott. 

• Teljes mértékben, de azért zsigeri módon volt egy-két ismerős dolog. 

• Teljesen. Rengeteg új játékot, módszert hozott Zsuzsa.  

•  Nagy mértékben. 

• A legtöbb munkaformát korábban nem ismertem, nem alkalmaztam. 

• Roppant sok új feladattal, munkaformával ismerkedtünk meg. 

• Rengeteg új dolgot hallottam. Az ismereteket pedig sokkal jobb megvilágításban láttam.  
 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

• Osztályfőnöki órára sok-sok feladattal gazdagodtam. 

• Abszolúte. 

• Örülök, hogy több volt a gyakorlat minta az elmélet. 

• Nagyon! A legfontosabb számomra, hogy rengeteg gyakorlat volt a képzésen.  

• Nagyon hasznos, akár tovább is lehet gondolni. 

• Tökéletesen be tudom építeni a kollégiumi nevelő munkámba.  

• Klassz volt, hogy a gyakorlatban is kipróbáltuk. 

• Minden tekintetben hasznosítható.  
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4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

• Teljes mértékben. 

• A kicsi tantermeken kívül igen. 

• Abszolút hasznos, kisebb nagyobb gyakorlatok összességét kaptuk meg.  

• Mindenki bevonódott. Személyesen megtapasztaltuk a játékok működését, hatását.  

• Az elmélet széles körű volt és dinamikus.  

• Tökéletes.  
 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

• Minden szükséges instrukciót megkaptunk a beadandóhoz. 

• A jelenlét és a beadandó teljesíthető. 

• A 8 napot kicsit rövidnek érzem a beadandó elkészítéséhez, de megoldható. 

• Nagyszerű felkészítés után gyerekjáték lesz az óravázlat elkészítése, ami része lehet a most készülő portfóliómnak is.  

• Nem lesz vele probléma. 

• Már a képzés alatt kirajzolódott bennem, hogy mit tudok majd az óratervebe beépíteni.  
 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

• Igen. 

• A beadandó óravázlat könnyen kivitelezhető, minden támogatást megkaptunk hozzá. 

• A gyakorlat a legjobb ellenőrzés.  

• Bízom benne, hogy építő lesz.  

• Igen. 
 

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

• Szuper előadó, rengeteg tapasztalattal, mély érzésekkel. 

• Profi. 

• Fantasztikus személyiség és tanár. Bármeddig szívesen hallgatnám.  

• Jobbat el sem tudtam volna képzelni.  

• Nagyon felkészült volt, rögtön megtalálta a hangot.  

• Nagyon alapos, jól felkészült előadó, nagy szakmai tudással.  

• Maximálisan. 

• Tapasztalt, gyakorlatias, jó humorú, lendületese trénerhez volt szerencsénk. 
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• A lehető legjobb volt.  

• A gyakorlottsága különös előny, biztonságot ad. 
 
 

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

• Elegendő, színvonalas.  

• Tökéletes volt.  

• Jó volt a helyszínválasztás. 

• Megfelelt.  
 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

• Minden gördülékenyen zajlott.  

• A célnak megfelelően és az igényekhez igazodva történt.  

 

Egyéb 

• Nagyon elégedett és hálás vagyok a lehetőségért, hogy helyben az iskolában lehetett megoldani. Köszönet a sok gyakorlatias érthető és használható 

tudásért.  

• Köszönöm! 


