
A „Drámapedagógia az iskolában” elnevezésű 30 órás, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Alapítási engedély száma: 43/207/2014. 

Programakkreditációs nyilvántartási száma: A/7793/2014 (a továbbiakban: képzés). 

elégedettségi kérdőívének feldolgozása 

2017. 03.31- 04.01., és 2017. 04.21- 04.22. 

 

A továbbképzést tartotta: Pucsek Zsuzsanna 

 

Akkreditálási 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? 
4,8 

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? 
4,95 

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? 
5 

 
4,97 

 

  



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

 

 Sokkal többet kaptam, mint vártam. 

 A képzés mindenben megfelelt az elvárásaimnak. 

 Betekintést nyerhettünk a drámapedagógia szépségeibe, új ismeretekkel gazdagodott a tudásunk. 

 Sokkal többet kaptam, mint vártam. Jól használható a mindennapi munkámban, emellett lelkesítő, önbizalom erősítő is volt.  

 Kolléganőm ajánlotta a képzést, ő is rengeteg tapasztalattal gazdagodott.  

 Megfelelt az előzetes elvárásoknak. Használható, tanórába beilleszthető ötletek, gyakorlatok, játékok.  

 Hasznosítható, jól használható tudást kaptunk ezalatt a 30 óra alatt.  

 Többet kaptam a képzéstől, mint amire számítottam.  

 Szerettem volna bővíteni a játéktáramat és ezt meg is kaptam. 

 Teljesen megfelelt, sőt annyiban többet adott, hogy nem csak feladatokat, hanem életérzést is átadott. 

 Tökéletesen megfelelt. Megismertem, mi a drámapedagógia, teljes képet kaptam róla. 

 Kiváló, gyakorlatorientált képzés, kiváló oktatóval az élen. 

 Sok drámapedagógiai játékra vágytam, maximálisan megkaptam. 

 Sok új formát tanultunk. Számos, eddig nem ismert, drámás játékot, gyakorlatot ismertünk meg. 

 Önismerete, társismerete, konfliktuskezelés, agressziókezelés az iskolában… s a mindennapi életben is hasznosítható. 

 Olyannyira, hogy még többet is kaptam a vártnál. 

 Tökéletesen megfelelt. Megismertem, mi a drámapedagógia, teljes képet kaptam róla. 

 Teljes mértékben megvalósította. 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 

• Korábban teljesen tájékozatlan voltam ilyen téren. A képzésnek köszönhetően rengeteg új tapasztalattal, élménnyel, hasznos információval és praktikus 

módszerekkel lettem gazdagabb. 

• Sok új, érdekes játékot tanultam. És nekünk, felnőtteknek is kellenek a játékok, mint a levegő. 

• Új információkkal gazdagodhattam és visszajelzést kaphattam a már meglévő tudásom helyességéről. 

• Nem az információk voltak annyira újszerűek, hanem az átadásuk, a gyakorlati alkalmazásuk lehetőségei, a lelki háttér. Ez nekem sokkal többet jelentett, 

mintha csupa újat hallottam volna. A megtapasztalás fontosabb. (4) 

• Naprakész, élő szakmai tudást adott át előadónk, jó humorral. 

• teljesen újszerűnek találtam, csak távoli hasonlóság volt már ismert módszerekkel. 



• Évekkel ezelőtt tanítottam Tánc és drámát, és akkor ismerkedtem meg ilyen játékokkal, most jó volt szakembertől megtanulni ezeket. 

• A feladatok egy részét már ismertem, de rengeteg újat kaptam hozzá. 

• Néhány módszert, játékot már ismertem, de a drámapedagógiát most ismertem meg teljesen. 

• Nagyon hasznos, új információkkal gazdagodtam. 

• 1-2 ismert dolog volt csak a számomra, nagyon újszerű volt. 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 

 Zsuzsa módszerének és személyiségének illetve szaktudásának hála úgy érzem, jól fogom tudni használni. Vagyis hasznos volt a képzés. 

 Osztálykeretben megvalósíthatók ezek a játékok.  

 Teljes mértékben. A munkám során magam is felhasználtam már az itt szerzett ismereteket. 

 Teljes mértékben beépíthető a mindennapi gyakorlatba. 

 Az első alkalom után rögtön ki is próbáltam néhány játékot és a gyerekek nagyon élvezték.  

 Már részben kipróbáltam és továbbgondoltam néhány gyakorlatot. Más szempontból szemlélettel egészíti ki az eddigi gyakorlatomat. 

 Jól használhatóak a játékok, gyakorlatok. 

 Nagyon jól alkalmazható a tanórákon. 

 Szinte minden játékot tudok alkalmazni az óráimon. 

 Általa változatossá, élményszerűvé tehetők az órák.  

 Teljesen gyakorlatias, azonnal alkalmazható. 

 Maximálisan. Azonnal alkalmazható volt a szaktárgyam és az osztályfőnöki munkám során. 

 Mindent fogok tudni használni a gyakorlatban. 

 Teljes mértékben. Nagyon sok gyakorlati képzésben volt részem. VÉGRE! 

 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 

 Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni, maximális elismerés.  

 Dolgozhattunk a gyakorlatban és elméleti tudásunkat is mélyíthettük.  

 Tökéletes volt. "Saját bőrünkön" tapasztalhattuk meg, amit tanultunk.  

 Nagyszerűen fejleszthetem a gyerekeket, csapatépítésre is kiválóak a feladatok.  

 Jó volt, hogy mindent kipróbáltunk, eljátszottunk.  

 Módszereit kiválóan választotta meg a képzés vezető, figyelve a csapat összetételére, fizikai szellemi állapotára.  



 Jó volt, hogy sok gyakorlati képzést kaptunk, hogy kipróbálhattuk, mi hogy működik az órán. 

 A gyerekek nagyon szeretik az újdonságokat.  

 Emberközpontúak, rugalmasak, jó hangulatúak.  

 Hatékonyak voltak a módszerek, szemléletesek. 

 Abszolút adaptálható.  

 Beadott formában és gyakorlatokban megtapasztalva is megtörtént. 

 Jól felépítette tematika, követelmény, ami figyelembe veszi más szerepünket is. 

 Teljesen megfelelő. Akkor tudom leginkább alkalmazni, ha ki is próbálhatom és átélhetem. 

 Gyakorlatból könnyebb tanulni, mint papíron. 

 Teljes mértékben megfelelőnek tartom. 

 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 

 A követelmények nem teljesíthetetlenek, figyelnek arra, hogy ne terheljenek túl. 

 Mindenben teljesíthetőek voltak a követelmények.  

 A teljesítéshez előírt óravázlat a munkám során hasznos lesz. 

 Teljes mértékben. Emberléptékű, mégis ösztönző. 

 Jó volt, hogy a gyakorlatban alkalmaztató feladatot kellett létrehozni.  

 Teljes mértékben teljesíthető. Az óravázlat megírása segített átgondolni, hogy hol tudom a gyakorlatokat a saját szakomon belül alkalmazni. 

 Kreativitást, használható feladatot vártak el.  

 Az előzetes aggodalmakkal ellentétben jól teljesíthető és az elvárások fontosak voltak. 

 Könnyen meg tudtam írni az óravázlatot, mert kaptam hozzá segítséget. 

 A beadott óravázlat arra ösztönzi az embert, hogy tényleg beépítse a tanultakat az órába. 

 Az ember azt tanulja meg legjobban, amit meg is csinált, kipróbált.  

 Teljesíthető volt, hiszen minden segítséget megkaptunk hozzá. 

 Reális volt a követelmény. 

 Minden gond nélkül teljesíthető, számomra is hasznos volt az óravázlat megírása. 

 

 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 



 Mind a beadandóval, mind a gyakorlatok utáni beszélgetéssel jól ellenőrizhetővé váltak az ismeretek.  

 Igen, mert minden tevékenységünkről azonnal pozitív megerősítést, visszajelzést kaphattunk. 

 Személyes útmutatást, értékelést kaptunk. 

 A gyakorlati feladat a legjobb ellenőrzési mód. 

 Igen, nagyon hasznos volt a későbbiekhez is.  

 Interneten egyszerűen beküldhető. 

 A tanult, hallott, megélt gyakorlatok alapján teljesíthető volt, megírható az óravázlat. 

 Igen. 

 Igen. 

 Zsuzsa rendkívüli személyisége, a szakma iránt tanúsított hozzáállása, dicsérő szavai még az ellenőrzést is élménnyé tették. 

 Megvoltak az épüléshez, gyarapodáshoz az oktatási feltételek, számos anyagot kaptunk. 

 

 

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

 

 A csillaggal is megpróbáltam jelezni, hogy maximális az elégedettségem és az elismerésem Zsuzsa szaktudásával, felkészültségével, személyiségével!!! 

 Zsuzsa fantasztikus személyiség, óriási tudással, érzékenységgel és felkészültséggel.  

 Szakmailag felkészült, érdekes, színes játékok tudásának a birtokosa. 

 Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból a lehető legjobb volt. 

 Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem. 

 Fantasztikusan felkészült, nagyszerű személyiség.  

 Nagyszerű emberismerő, kiváló szakember. 

 Sokkal felkészültebbnek gondolom, mint amit a képzés címe lefed, széleskörű felkészültsége sokat nyújtott a témán kívül is. 

 A trénernek fantasztikus személyisége van, példaértékű a szakmai munkája is. 

 Sok ilyen jól felkészült, lelkes, lelkiismeretes, vidám oktatóra lenne szükség a továbbképzéseken. 

 Igen, jó volt a visszajelzés is a tanár részéről. 

 Rendkívüli szakembert ismerhettem meg trénerünk személyében, a miért nagyon hálás vagyok. 

 Nagyon felkészült volt Zsuzsa, minden perce élvezhető volt a továbbképzésnek, nem volt "holtidő." 

 Ennél többet senki nem kívánhat! 

 Jó volt az időbeosztás, kellemesek a feltételek.  

 Modern, szakszerű, jól felszerelt. 



 

 

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

 

 Minden feltétel adott a minőségi képzéshez. 

 Minden szükséges segédanyagot megkaphattunk. 

 Minden beszerezhető, utolérhető, vagy megkaptuk. 

 Nagy segítséget nyújtott, hogy pendrive-on megkaphattuk az anyagot.  

 Minden feltétel adott volt.  

 Sok szakmai anyagot kaptunk. 

 Teljesen megfelelőnek tartom, a helyszín is ideális volt. 

 Jól felszerelt, barátságos termekben tartották az órát. 

 Tökéletesen, alaposan felkészült, tapasztalt. 

 

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 

 Nagyon jól szervezett a képzés, rugalmas a szervező. Köszönöm a munkáját! 

 Minden zökkenőmentesen történt.  

 Teljesen elégedett voltam vele. 

 Jó a szervezés, kapcsolattartás. 

 Szervezett volt, és jó volt, hogy még ebédet is biztosítottak.  

 Minden információt megkaptunk időben.  

 Precíz, pontos szervezés. 

 Elegendő, sőt bőséges segédanyagot kaptunk. 

 Minden feltételről részletes tájékoztatást kaptam. 

 

 

 

 

 



Egyéb 

 

 Eddig 4 képzésen vettem részt ebben a tanévben (2016/17), de mindegyikkel meg voltam elégedve, mert jól szervezettek, kiváló előadókkal/trénerekkel 

és valóban hasznosak az itt kapott információk.  

 A tréner személyében egy csodálatos embert ismertem meg, aki óriási szeretettel öntötte ránk a "kincseit". Rengeteget tanultam, csudajó együtt játszani! 

Azt gondolom, hogy a gyermekek személyisége ezeknek a játékoknak a segítségével teljesedhet ki és válhatnak boldog, kiegyensúlyozott felnőttekké. 

Mindent köszönök szívből!!! 

 Számítottam rá, hogy hasznos lesz. Sőt nagyon hasznos. Hogy közösségi élményben is részem lesz, és lelki feltöltődést is kapok, ez váratlanul ért. 

Köszönöm! 

 Nagyon örülnék egy Drámapedagógia II. továbbképzésnek, mert az ötletek, játékok kiapadhatatlanok.  

 Köszönöm ezt a képzést.  

 Kicsit könnyebb lett volna vidékiként, ha egyszer 3-4 nap lehetett volna, és nem 2X2 nap. Nagyon köszönjük! 

 Örülök, hogy itt lehettem.  

 Jó, problémamentes.  

 Nagy örömmel tölt el, hogy részese lehettem ennek a nagyszerű képzésnek.  

 Zsuzsa egy kiváló pedagógus. Örülök, hogy megismerhettem.  

 Szívből kívánom minden kollégámnak, hogy részt tudjon venni ilyen képzésen, Zsuzsával! 

 Az eddigi képzések közül addig a leghasználhatóbbal találkoztam. Olyannyira megfertőzött (másokkal együtt), hogy javasolnék folytatást.  

 

 

 


