
7. sz. melléklet - Tanári kérdőív 

ViTT tanári visszajelzés - Szomor 2014. október 

Kedves Tanárok, Tanítók, Iskolavezetők! 

 

Nagy segítséget jelentene nekem, ha az alábbiakra válaszolnátok, ki milyen bőven akar/tud. Ahol kevés hely van 

válaszra, oda is lehet sokat írni :) 

 

Köszönöm! 

Orsi 

 

*Kötelező 

 

1. Csökkent-e a ViTT bevezetése óta az órák alatti magatartási problémák száma? 

2. Változott-e az órák alatti magatartási problémák minősége? 

3. Csökkent-e az órán kívüli magatartási problémák száma? 

4. Változott-e az órán kívüli magatartási problémák minősége? 

5. Nehéz-e a fegyelmezési kategóriákat betartani? (Órán kezelendő / papírral irodába küldendő) 

 nem 

 igen, mert még nem jöttem bele, hogy bizonyos helyzetekben el is távolíthatom a gyereket az 

osztályból és így külső segítséget kérhetek 

 igen, mert sajnálom néha a gyereket elküldeni az irodába olyan vétségért, amiért papírforma 

szerint az járna 

 igen, mert én már kevesebbért is kiküldeném néha 

 Egyéb:   

6. Kicsit az előző részletezése, de ha voltak "leküldős" papíros esetek, mennyiben volt nektek zavaró, 

kellemetlen, időrabló, vagy bármilyen szempontból problémás a papír kitöltése? 

Hosszabban is írhatsz, elfogadja a rendszer. 

7. Milyen új nehézségeket, megoldásra váró problémákat hozott a ViTT alkalmazása? 

8. Milyen korábbi problémákat szüntetett meg vagy minimalizált? 

9. Milyen várt vagy nem várt egyéb eredményeket hozott a ViTT bevezetése? 

10. Mennyi energiát igényel a ViTT alkalmazása? 

Nyilván nehéz erre objektív választ adni, ezért teljesen szubjektív válaszokra gondoltam, pl: 

nagyon sokat, fáraszt, sokat, de megtérül, mert eddig a meddő rászólásra ment az energiám, 

semennyit, keveset, stb. 

11. Mik a ViTT mindennapi használatának legfőbb nehézségei, akadályai, amikkel meg kell küzdened 

(akár sikerült, akár nem)? 

12. Változtatott-e téged ez az idő, amióta a módszert alkalmazod? Ha igen, miben? 

13. Van-e bármi, amit szívesen leírnál még, akár jó, akár rossz, aggodalom, kritika, tanács, hogy más 

iskolákban való bevezetésnél mire kell majd jobban figyelni? Vagy bármi, amire a kérdőív nem tért 

ki? 


