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.
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Fantasztikus élményekkel gazdagodva mehetek haza a képzésről. Köszönöm, hogy megszervezték és
köszönöm Zsuzsának az állandó pozitív megerősítést, vidámságot és inspirációt.
Köszönöm a lehetőséget, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy munkámban megújuljak és az óráimat
színesebbé tegyem.
Köszönöm!
Régen voltam ilyen magas színvonalú továbbképzésen! Maximálisan köszönöm az előadónak a
gyakorlati útmutatásait, amit szívesen tanítok a tanítványaimnak is. Jó volt olyan oktatóval dolgozni,
aki a legnagyobb betűkkel írva EMBER! A szó legnemesebb értelmében!
Sokkal többet adott ez a továbbképzés, mint amennyit vártam, mind mennyiségben, a tanult játékok
használhatósága tekintetében, mind az előadó személyében, odafigyelésében és a csoportra való
ráhangolódásában is. Köszönöm a lehetőséget.
Jól érthető, mindennapi gyakorlatban használható játékokat tanultam meg. Nagyon élvezetesek voltak
a közös gyakorlatok.
A beadandó dolgozatok kapcsán jó lett volna több kritikát, javítást, módosítást hallani, saját munkánk
visszajelzéseként. Ezen kívül hihetetlen szakmai segítséget kaptam a munkámhoz: konkrét szakmai
iránymutatásokat és módszertani segítséget.
Nagyszerű előadó és előadások voltak.
Nagyszerű módszertani játékokat ismerhettem meg és sajátíthattam el. Egy kicsivel több elméletet
vártam, amelyben megértem a drámapedagógia didaktikai feladatait. A tanítási drámákból sokkal
többet szerettem volna megismerni. Viszont összességében nagyszerű képzésben vehettem részt, hála
az oktatónak és a KPSZTI munkatársainak. Köszönöm!
Nagyon örültem, hogy nem tömény, hanem az éppen szükséges mennyiségű elmélet volt csak, és a
képzés 90%-t a gyakorlat és annak a valóságos alkalmazása tette ki. Pucsek Zsuzsa nagyon kedvesen és
empatikusan bánt az egész csoporttal, sosem volt tolakodó és mégis megmozgatott, munkára vett
mindannyiunkat, igaz, mindnyájan ezért is jöttünk ide. Ha lesznek kisebb korú, kis gimnazistáim,
mindenképpen sok játékot és módszert fogok tudni alkalmazni. Jó néhányat a nagy gimnazistáimmal is.
Mindenesetre Zsuzsa nagyon jól ösztönzött arra, hogy ne féljünk kipróbálni a módszereket.
Sok segítséget kaptam abban, hogy az itt tanultakat tudja alkalmazni a hétköznapi munkámban.
Biztonságos, felszabadult légkört tapasztaltam meg itt.
Olyan hiteles, elhivatott ember állt előttünk, aki maga is gyakorló pedagógus, érett, szilárd
személyiség, aki érzékenységével a csoport hangulatát érzékelte, változatos óravezetéssel oktatott és
szórakoztatott!

