Drámapedagógia az iskolában
Akkreditált pedagógus továbbképzés
A továbbképzés óraszáma: 30 óra
Alapítási engedély száma: 43/207/2014.
Adatszolgáltatás száma: D/2454/2014.
A képzés időpontja: 2016. április 8-9., május 6-7.
Elégedettségmérés eredményei
I.

Számszerűsített eredmények: (átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)

1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt
meg az Ön előzeteses elvárásainak?
2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk?
3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést?
4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket?
5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit?
6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját?
7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét,
együttműködését?
8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök,
segédanyag, kötelező irodalom stb.)?
9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését?
II.
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Szöveges visszajelzések

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
















A 30 órás tanfolyamnak megfelelő szinten, részletességgel haladtunk.
"Megkaptam, amire vágytam".
Maximálisan megfelelt az elvárásaimnak, nagyon jól éreztem magam végig, miközben új módszereket
tanultam.
Az elvárásaim fölött teljesített Zsuzsa, maximálisan. Köszönöm!
Előzetesen sok rossz tapasztalatom volt, de nagyon hasznos volt ez a képzés.
Kb. ennyire számítottam, de többet kaptam a munkámhoz.
Teljes mértékben elégedett vagyok, nagyon sokat segít a további munkámban.
Jól használható, sok-sok ötletet kaptunk.
Az előzetes elvárásom az volt, hogy a tanítási drámákat megismerjem és a didaktika és módszertan
elméleti részéről nagy ismeretem legyen.
Teljes mértékben.
Ilyenre számítottam, azt kaptam, amire számítottam.
Sokkal többet kaptam tőle, mint amit vártam.
Gyakorlatias volt és ezt vártam.
Előzetes elvárásaimat felülmúlta, egyes elemeit nyelvi továbbképzések során ismertem meg korábban.

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk?















Most vettem részt először drámapedagógiai képzésen.
Néhány játékot már ismertem, mert jártam már hasonló továbbképzésen. De ez így természetes.
Drámapedagógiával most találkoztam először a munkám során, egészen magával ragadott a rengeteg
lehetőség, amiket az órákon alkalmazhatunk, hogy színesíthessük azokat.
Azok voltak! Nagyon sok gyakorlati, hasznosítható tanácsot, játékot kaptam.
A feladatok kis részét ismertem, nagy változatukat, sokat tanultam így is.
1-1- dolog volt csak ismerős, rengeteg újat tanultam.
Nagyon izgalmasak, érdekesek voltak.
Az elmúlt időszakban több képzésen - tréningen vettem részt, ezért sok gyakorlatot már ismertem.
Minden információ új volt számomra. Sok olyan játékot ismerhettem meg, amit eddig nem ismertem.
Nem volt tőlem idegen semmi, talán csak kevésbé alkalmazom a drámát a tanóráimon. De ez
megváltozik.
Bár már sok drámajátékot ismertem ezt megelőzően, rengeteg újat tanultam most.
Sokat ismertem, de azokat is jó volt újra, másként játszani.
Eddigi továbbképzéseim során az érzelem, a személyiség kevésbé volt ilyen mértékben meghatározó
elem.

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést?
















Rendkívül hasznos!
Az oktató törekedett rá, hogy a résztvevők munkaköre szerint minden fontos dologról szó essen.
Maximálisan nagy szükség van rá! A mindennapi életben elengedhetetlen.
Mindent, amit Zsuzsától tanultam, tudom használni a munkám során.
Maximálisan hasznos volt!
Teljes mértékben gyakorlat orientált, alig várom, hogy használjam.
Ezeket alsó tagozaton is nagyon jól tudom használni.
Már az eddigi rövid idő alatt is rengeteg pozitív visszajelzés volt.
Dráma-irodalom és oszt. Főnöki órákon nagyon jól használhatók, örültem volna néhány példának, más
órákba hogyan lehet beépíteni.
Teljesen elégedett vagyok én magam is kipróbáltam, megtapasztaltam.
Gyakorlatban, saját magamon tudtam kipróbálni.
Maximálisan. Gyakorlat centrikus volt.
Egyre jobban, bátrabban.
Már az első találkozás, foglalkozás után kipróbáltam az egyes munkaformákat minden osztályban, és
osztályfőnöki

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket?








Alkalmazott a gyakorlatban mindent az oktató, az elsajátításban rendkívül segített.
Abszolút, ennek hatására próbáltam ki gyakorlatokat már a képzés első két napja után is.
Az elérendő cél érdekében optimálisan használta a különféle módszereket.
Teljes mértékben megfelelőek voltak ezek a módszerek.
Változatos módszerekkel dolgozhattunk, ami állandóan biztosította az érdeklődésünket.
Tökéletes, gyakorlatias.









Nagyon profi volt- csoportos, kiscsoportos, páros- minden volt.
A legtöbb gyakorlatot kipróbáltuk, ez sokat segít az alkalmazásban is.
Megfelelőnek, hasznosíthatónak tartom. Nagyon várom, hogy kipróbálhassam.
Önismerete, tolerancia, elfogadás, stb. mind fontos értékek, iskolában ezek tudatosítása kötelező.
Kipróbálva tanulunk leginkább. Ennél jobban nem is lehetett volna.
Nagyon fontosak más módszerekkel kiegészítve, kombinálva.
Gyakorlat-központú, a teljes személyiséget megmozgató foglalkozás ez. Ezt élni kell!

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit?
















Az óravázlatba jól beilleszthetők az itt tanult játékok.
Teljesíthetőnek tartom, hiszen az oktató maradéktalanul felkészített rá. Az "órán" eltöltött időt pedig
inkább hosszabbítani szerettük volna, mint rövidíteni.
Minden alapot és kérdezési lehetőséget megkaptunk.
Nem okozott nehézséget vagy problémát.
Abszolút teljesíthetőnek tartom.
Jó felkészítést kaptunk, így maximálisan teljesíthető volt.
A követelmény nem volt magas, teljesíthető, sőt alkalmazható, tehát nem teljesen céltalan.
Mindenhez rengeteg elméleti és gyakorlati segítséget kaptam, pedig nagyon "tartok" a beadandóktól,
mert már rengeteget írtam.
Teljes mértékben teljesíthetőek, alkalmasak arra, hogy az első két nap anyagát átgondoljuk. Csak
átadott anyagból dolgoztunk otthon.
Teljesíthetőnek tartom, a képzéshez illőnek. Ezen túl segít a tudatos, átgondolt óratervezésben is, a
gyakorlat előkészítésében.
Teljesíthető.
Rengeteg segítséget, segédanyagot kaptunk hozzá.
Nem okoz nehézséget, de a feladat, követelmény hasznos, értelmes.
Elegendő idő és megfelelő anyag állt rendelkezésre. Kipróbálható volt az óravázlat.

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját?















Igen.
Igen, mindent kipróbálhattunk.
Magas szintű szakmai tudás!
Mindig volt reflexió.
Igen, e-mailben is elküldtem és kinyomtattam az óravázlatomat.
Igen, a beadott dolgozatra mindannyian kaptunk időben pozitív visszajelzést.
Kevésbé volt lehetőség az ellenőrzésre, de drága időt vett volna el mástól, így megfelelő volt.
A feladat jó volt, de talán többet tudnánk belőle profitálni, ha személyre szóló véleményt kaptunk
volna.
Soha nem voltunk magunkra hagyva, megvolt az alap.
Igen, köszönöm a véleményt!
Igen, mert az elsajátított módszerek órába-építése épp azt szolgálja, hogy alkalmazni tudjuk a
tartalmakat.
Elegendő volt ennyi. Mindenki annyit hasznosít belőle a jövőben, a mennyit tud.
Igen, jó, mert közösségben szerepelve, egyéni megterhelés nélkül történt.



A gyakorlati részre koncentrál.

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


















Alapos szaktudással rendelkezik, segített bennünket a feladatok megoldásában.
A tréner tökéletesen felkészült, hatalmas tudással rendelkező, amit hihetetlen lelkesedéssel adott át.
Abszolút tájékozott, nagyon sok jó tanácsot kaptunk a szakirodalom beszerzésében is.
Maximálisan elégedett vagyok.
Profi, hiteles.
Köszönöm, jó tárgyi feltételekkel dolgozhattunk.
100% sok gyakorlat, segítőkészség, életszerűség.
Nagyon emberi, nagy szaktudású pedagógustól tanulhattam meg, hogy hogyan tehetem még
érdekesebbé az óráimat.
A legérdekesebb legemberibb előadó, akivel eddig találkoztam. Nagyon magas színvonalú a
szaktudása.
Jól felkészült, tapasztalt szakember, mindenre azonnal, nagy hozzáértéssel reagál. Fontos pozitívuma
az értő figyelme.
Nagyszerű szakembernek tartom az oktatót. Hitelesnek, kiváló pedagógusnak ismertem meg.
Nagyon tapasztalt, hatalmas ismeretanyag és gyakorlat birtokosa volt, amit át is tudott adni.
Magabiztos volt. Gyakorlat, rutin.
Teljesen ráhangolódott a csoportra, belőlünk indult ki a tervezésben, megvalósításban.
Hiteles, humoros, felszabadító egyéniség volt a csoportvezető.
Az elméleti háttéranyagot megismertük, a további fejlődésünkhöz vezető utat (kiadványok,
intézmények, programok).

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


















Bő és jó anyagot kaptunk, gyakorlatit, elméletit egyaránt.
Megfelelő helyen voltunk. Szakirodalmat is egyértelmű útmutatás alapján tudunk beszerezni.
Minden szükséges eszközt megkaptunk.
Amire szükségünk volt, minden a rendelkezésünkre állt.
Maximálisan megfeleltek.
A szervezés nem egyszerű. Pontos egyeztetés kell, ami nem mindig lehetséges.
Minden megvolt, ami szükséges, még több is.
Minden adott volt, segédanyagok fellelhetőségében is segítséget kaptunk.
Remek segédanyagokat ajánlott az előadó, amit a jövőben nagyszerűen tudok hasznosítani.
Teljesen megfeleltek az elvárásoknak és a szakmai tudás átadását segítette a barátságos, felszerelt
helyszín.
Tökéletes!
Teljesen megfelelő volt.
Ami kellett azt megkaptuk. Étel, ital, jókedv, kedvesség, fénymásolatok, tudásanyag.
Sok anyagot megkaphattunk volna még elektronikusan is.
Kényelem, tisztaság, udvariasság rendben volt. A szendvics hiányzott. Jól használható a segédanyag.
Kulturált környezetben, kellő segédanyag-javaslattal tanultunk.

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését?

















Hiánypótló volt, véleményem szerint szükség lenne rá.
Kiválónak találom.
Minden információt időben megkaptam.
Minden rendben volt. Időben kaptam tájékoztatót mindenről a képzés kapcsán.
Szervezés jó, pontos egyeztetés.
Jó lenne korábban értesülni a továbbképzésekről.
Örülök, hogy a KPSZTI- től kaptam a mailt, másként nem tudtam volna erről.
Többször is lehetne ehhez hasonló továbbképzés.
Mindenről időben tájékoztattak, gördülékenyen zajlott minden.
Jól megszervezett képzés volt. Szerencsére az őszi kudarca ellenére nem adták fel a szervezést.
Folyamatos e-mailekben visszajelzéseket kaptunk.
Külön tetszett, hogy a képzés pénteki-szombati napokra esett, így az iskola is könnyebben elengedett.
Nem tudok kifogást emelni.
Javaslom műhelymegbeszéléssel/műhelynappal való folytatást, sok hasonló képzés szervezését.
Csak a szendvics hiányzott. A többi maximálisan rendben volt.
Mindent időben megtudtunk, kellemes hangulatban végeztük a teendőinket.

Egyéb megjegyzés







Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a fantasztikus továbbképzésen. Szívesen venném, ha ugyancsak
Zsuzsával lenne a képzésnek folytatása.
Köszönöm!
Köszönjük a lehetőséget! Gratulálunk a trénernek!
Köszönöm a lehetőséget. Szeretnék a továbbiakban is foglalkozni a drámapedagógiával a képzésnek is
köszönhetően.
Sokat tanultam, rendkívül praktikus, gyakorlatközpontú volt a képzés, már rég voltam ilyen
továbbképzésen, ahol nem az volt a cél, hogy a szükséges pontokat összegyűjtsük, hanem valódi
tudást, tapasztalatot szerezzünk.

