
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 

Reménység Katolikus Általános Iskola 

 1196 Budapest, Petőfi utca 56. 

2020.09.11.12. – 2020. 09.25. 

Tréner: Pucsek Zsuzsa 

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? 

 
4,55 

 
3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 
5,00 

 
4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 
5,00 

 
5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 
5,00 

 
6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 
4,88 

 
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.)? 

 
4,88 

 
9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 
4,77 

 4,89 



 

 

 

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

• Céljaimat teljes mértékben megvalósította, sokkal gyakorlatiasabb, hasznosabb volt, mint amire számítottam. 
• Nyitottságot, ötleteket adott. 
• Pozitív élményt kaptam. 
• Én féltem tőle, hogy elméleti oktatás lesz, de nagyon örülök, hogy nem! 

 
 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

• Néhány tevékenységformát ismertem, de sok, és többféle alkalmazható ötletet adtak. 
• Néhány játék volt, amit ismertem, de többségében teljesen új információkat kaptam. 
• Más szemléletmódot tanultam. 
• Sok újszerű játékot ismertem meg, felfrissült a tárházam. 
• Voltak játékok, melyeket ismertem, de sok újat tanultam. 

3.  Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

• Mindenképpen használható, sokféle kreativitást serkentő, vagy elgondolkodtató formával találkoztam. 
• Teljes mértékben hasznosnak tartom, már több órámon is ki is próbáltam az itt tanult módszereket. 
• Hasznos, ezáltal bátrabban alkalmazom 
• Nagyon jó, hogy eljátszhattuk, belehelyezhettük magunkat a szerepekbe, így bátrabban le tudjuk vezényelni. 
• Rendkívül hasznos volt, sok mindent alkalmazni fogok. 
• Sok ötletet kaptam, amit a munkámban hasznosíthatok 

 
 



4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

• Az alkalmazott módszerek változatosak voltak. 
• Az oktatásban szükségszerű élményszerűbb oktatást adni diákjainknak. 
• Kiválóan megfelelt. 
• Nagyon jó, hogy gyakorlati oktatás volt. 
• Gyakorlatias szemlélet, sok játék, sokkal inkább befogadható volt, mintha az elméleten lett volna a hangsúly. 
• Gyakorlatias megközelítés a lehető legjobb oktatási módszernek bizonyult. 

 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

• Teljesíthető. 
• Tökéletesen teljesíthető volt. 

 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

• Serkentő, kedvcsináló, vidám játékok, feladatok voltak. 
• Igen, szóbeli visszajelzést is kaptam, ami megerősített. 
• Igen. 
• Igen. 

 

 

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

• Maximális szaktudás, felkészültség és együttműködés. 
• Látszik, hogy a kisujjában van az egész. 
• Felkészült, elkötelezett, hiteles. 
• Nagyon felkészült, mindig arra törekedet, hogy hogyan tudná a legjobban átadni a tudását, és mi azt, hogyan tudjuk a leghatékonyabban alkalmazni. 

 



 

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

• Köszönöm a csatolt anyagokat! 
• A lehetőség adott: aki többet szeretne tudni a szakirodalomból olvasni, megteheti. 
• Kiválóan megfelelő volt. 

 

 

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

• Rövid idő alatt nagyon sok információt, élményt élhettünk át. 
• A tanév eleji időzítés nem szerencsés. 
• Megfelelő. 
• Időpontnál nehéz volt a tanév eleji sok kötelezettség mellett a képzés. Nyárra vagy később talán megfelelőbb lett volna. 

 

Megjegyzés 

• Mások és magunk megismerésében mélységében, lelkiségében nagyon hasznosnak tartottam ezt a képzést. 
• Nagyon köszönöm ezt a hiteles, színvonalas továbbképzést. Az előadó kiváló szakmai felkészültségű, jó előadó, szeretetteljes volt. 
• Nagyon szépen köszönöm, Zsuzsi! További sikereket kívánok. 
• Nagyon köszönöm, nagyon jól éreztem magamat!  

 

Budapest, 2020. szeptember, 29. 

 


