▪ MTA ▪ Társadalomtudományi Kutatóközpont ▪ Szociológiai Intézet
psyma Hungary

A BEKERETEZETT RÉSZT A KUTATÓINTÉZET MUNKATÁRSA TÖLTI KI!

YOUPREV
nemzetközi kutatás, önkitöltős kérdőív 14-17 évesek számára
Ország:

Magyarország

Megyenév
A település neve
Az iskola neve
Osztály

8

9

10

Tanuló sorszáma
Milyen iskolatípusban történik a kérdezés?
1 - általános iskola
2 - szakmunkásképző
3 - szakközépiskola
4 - gimnázium
5 - egyéb, éspedig.............

Kedves Résztvevő!
Ez a kérdőív rólad és a barátaidról szól. Szeretnénk többet megtudni életedről, iskoládról, arról,
hogy mivel töltöd a szabadidődet, illetve a problémáidról, amennyiben vannak. A kérdések a
személyes tapasztalataidra és véleményedre vonatkoznak, és szabadon eldöntheted, hogy
melyikre válaszolsz és melyikre nem.
Természetesen a kérdőív anonim: a neved nem szerepel rajta; sem a szüleid, sem a tanáraid
nem látják a válaszaidat. A kérdőíveket a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai
Kutatóintézetének munkatársai elemzik.
Ha egy kérdést nem értesz, nyugodtan kérdezd meg a segítőt, aki jelen van a kitöltéskor. Ne
gondolkozz túl sokat a válaszokon, ami először eszedbe jut, azt írd le.
A kérdésekre a  jel bejelölésével, beikszelésével válaszolhatsz. Kérdésenként mindig
jelezzük, hogy a kérdésre egy vagy több válasz adható/jelölhető be.
Köszönjük az együttműködésed.
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NÉHÁNY KÉRDÉS RÓLAD
0.1. A te lakóhelyed inkább falusi vagy inkább városi környezetben van?
(1)  falusi környezetben
(2)  városi környezetben

0.2. Mi édesapád legmagasabb iskolai végzettsége?
(1)  8 általános vagy alacsonyabb
(2)  szakmunkásképző
(3)  középfokú
(4)  főiskola/egyetem

0.3. Mi édesanyád legmagasabb iskolai végzettsége?
(1)  8 általános vagy alacsonyabb
(2)  szakmunkásképző
(3)  középfokú
(4)  főiskola/egyetem

0.4. Ha összehasonlítod családodat más családokkal a környezetedben, jobb, rosszabb, vagy
hasonló anyagi helyzetben éltek? (Egy négyzetet jelölj meg!)
sokkal
rosszabban


rosszabban


kicsit
rosszabban


ugyanolyan


kicsit
jobban


jobban


sokkal
jobban


1.1. Fiú vagy, vagy lány?
(1)  fiú
(2)  lány

1.2. Hány éves vagy?
éves (írd be az életkorodat!)

1.3. Magyarországon születtél?
(1)
(2)

 igen  kérünk, folytasd az 1.4. kérdéssel
 nem, másik országban, éspedig: _________________ (az ország neve)
1.3.1. Ha máshol születtél: Hány éves voltál, amikor Magyarországra kerültél?
éves voltam

1.4. Melyik országban született az édesanyád?
(1)  Magyarországon
(2)  másik országban, éspedig: _________________ (az ország neve)
(3)  nem tudom

1.5. Melyik országban született az édesapád?
(1)  Magyarországon
(2)  másik országban, éspedig: _________________ (az ország neve)
(3)  nem tudom
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1.6. A következő emberek közül kikkel élsz egy háztartásban?
(Jelöld be mindet, ami rád vonatkozik! Több válasz lehet!)
(1)  édesapám/nevelőapám
(2)  édesanyám/nevelőanyám
(3)  fiútestvér(ek)
(4)  lánytestvér(ek)
(5)  nagyszülő(k)
(6)  más rokon(ok)
(8)  nevelőszülőkkel élek.
(9)  más személlyel (is) élek, konkrétan: _______________________

1.7. Általában milyen nyelven beszélsz azokkal, akikkel együtt élsz?
(1)  magyarul vagy
(2)  a nemzetiségem nyelvén beszélek otthon, konkrétan: _________________________(nyelven)

1.8. Van az édesapádnak (nevelőapádnak) fizetett állása?
(Egy válaszlehetőséget jelölj meg!)
(1)  Igen, állandó munkahelye van.
(2)  Saját vállalkozása van, abban dolgozik.
(3)  Igen, néha van munkája.
(4)  Nincs. Szeretne dolgozni, de nem talál munkát.
(5)  Nincs, már nyugdíjas/beteg/rokkant, gyesen van.
(6)  Háztartásbeli, az otthoni teendőket látja el.
(7)  Nem tudom.

1.9. Van az édesanyádnak (nevelőanyádnak) fizetett állása?
(Egy válaszlehetőséget jelölj meg!)
(1)  Igen, állandó munkahelye van.
(2)  Saját vállalkozása van, abban dolgozik.
(3)  Igen, néha van munkája.
(4)  Nincs. Szeretne dolgozni, de nem talál munkát.
(5)  Nincs, már nyugdíjas/beteg/rokkant.
(6)  Háztartásbeli, az otthoni teendőket látja el, gyesen van.
(7)  Nem tudom.

1.10.Ha összehasonlítod magad más korodbeliekkel, több, kevesebb, vagy ugyanannyi
zsebpénzed van?
(Egy négyzetet jelölj meg!)
sokkal
kevesebb


kevesebb


kicsit
kevesebb


ugyanannyi


kicsit
több


több


sokkal
több
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A CSALÁDODRÓL
2.1. Mennyire jössz ki jól a szüleiddel? (Szülők alatta a nevelő vagy örökbefogadó szüleidet is
értjük, akivel együtt élsz)
(Minden sorban jelölj meg egy négyzetet, hogy tudjuk, mennyire értesz egyet az adott
kijelentéssel!)

nem
tudom

inkább
nem
értek
egyet

egyáltalán
nem
értek egyet

nincs
ilyen
személy











































teljesen
egyetértek

inkább
egyetértek

Jól kijövök az édesapámmal
(nevelőapámmal).



Jól kijövök az édesanyámmal
(nevelőanyámmal).
A szüleim érzelmileg támogatnak és törődnek
velem
Nagyon rosszul érezném magam, ha
csalódást okoznék a szüleimnek.

2.2. Milyen gyakran érvényesek rád a következő kijelentések?
(Ha nem a szüleiddel élsz, gondolj az érted felelős felnőttekre)
(Minden sorban jelölj meg egy négyzetet!)
szinte
mindig

gyakran

néha

ritkán

szinte
soha

Ha elmegyek otthonról, a szüleim tudják, hogy hoI vagyok.











Ha elmegyek otthonról, a szüleim tudják, hogy mit csinálok.











Ha elmegyek otthonról, a szüleim tudják, hogy kikkel
vagyok.











Elmondom a szüleimnek, hogy kivel töltöm az időmet.











Elmondom a szüleimnek, hogy mire költöm a pénzem.











Elmondom a szüleimnek, hogy hol töltöm a délutánt suli
után.











Elmondom a szüleimnek, hogy mit csinálok szabadidőmben.











Ha elmentem otthonról, utána a szüleim megkérdezik, mit
csináltam, hol voltam és kivel töltöttem az időmet.
Ha elmegyek este otthonról, a szüleim megmondják, mikorra
kell hazamennem.
Ha nem vagyok otthon és beesteledik, fel kell hívnom a
szüleimet, hogy szóljak nekik.
A szüleim ellenőrzik, megcsináltam-e a házi feladatot.









































A szüleim ellenőrzik, hogy csak olyan filmeket/ DVD-ket
nézhessek, amelyek a korosztályomnak valók.











2.3. Egy átlagos hétvégén hányra kell este hazamenned? (Csak egy választ jelölj!)
(1)  Nem mehetek el otthonról hétvégeken este.
(2)  Általában ........óra …....percre kell hazamennem (Írd be az órát és a percet!)
(3)  Bármikor hazamehetek, nincs megszabva.
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AZ ISKOLÁDRÓL
3.1. Mennyiben értesz egyet a következő állításokkal az iskoláddal kapcsolatosan?
(Minden sorban jelölj be EGY válaszlehetőséget!)
teljesen
egyetértek

általában
egyetértek

inkább nem
értek egyet

(1)

(2)

(3)

egyáltalán
nem értek
egyet
(4)

















3.1.3.

Ha máshová kellene járnom,
hiányozna ez az iskola.
Legtöbb reggel szívesen megyek
iskolába.
Szeretem az iskolámat.









3.1.4.

Érdekesek a tanóráink.









3.1.5

Sok a lopás a mi iskolánkban
Gyakori a verekedés az
iskolánkban.
Az iskolánkban sok minden el van
törve vagy szét van rombolva
Gyakori a kábítószerezés az
iskolánkban.
A tanárok ismerik a diákok
problémáit és megpróbálják
megoldani azokat.
Vannak olyan iskolai programok,
amelyek a rosszabbul tanulókat
segítik.
A tanárok és szülők megbeszélik
egymással az iskolai
teljesítményünket és a minket
érintő dolgokat.
Az iskola megpróbálja megoldani
az ottani problémáinkat.
Az iskolában szerveznek nekünk
programokat, a szexualitással,
kábítószerezéssel, erőszakos
viselkedéssel vagy a konfliktusok
jó megoldásával kapcsolatban.









































































3.1.1
3.1.2.

3.1.6
3.1.7
3.1.8.
3.1.9.

3.1.10

3.1.12

3.1.13
3.1.14

3.1.1 Ha volt több olyan is a fentiek közül (a 3.1.1-től a 3.1.13-ig), amire a “teljesen egyetértek” vagy az
“általában egyetértek” válaszlehetőséget jelölted be (első két oszlop), írd ide, melyik volt ezek
közül számodra a legfontosabb (írd be a négyzetbe az állítás sorszámát: 3.1....)?
a fenti táblázat számomra legfontosabb állításának sorszáma:

3.

1.

3.2. Az elmúlt 12 hónapban előfordult, hogy egy egész napot lógtál a suliból?
Ha igen, milyen gyakran?


Nem, soha.



Igen, ____ alkalommal (írd be hányszor).
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3.3. Milyen tanuló vagy? (Csak egy választ jelölj!)








kiváló, az egyik legjobb az osztályomban
sokkal jobb, mint az átlag
jobb, mint az átlag
átlagos
átlag alatti
jóval az átlag alatt
rossz, az egyik legrosszabb az osztályban

NÉHÁNY ROSSZ DOLOG, AMI ELŐFORDULHATOTT VELED
4.1. Visszagondolva, előfordult-e veled valaha a következő dolgok valamelyike:
a)

Valaki elvett, vagy el akart venni tőled pénzt vagy valamilyen tárgyat (óra, cipő,
mobiltelefon), vagy megfenyegetett, ha nem adod oda?
Előfordult ilyesmi valaha?
 nem Ha nem, folytasd a b) kérdéssel
 igen

b)

Milyen gyakran fordult ez elő veled az elmúlt 12 hónapban? _____ alkalommal

Úgy megütött vagy megsebesített valaki, hogy orvoshoz kellett menned?
Előfordult ilyesmi valaha?
 nem Ha nem, folytasd a c) kérdéssel
 igen

c)

Milyen gyakran fordult ez elő veled az elmúlt 12 hónapban? _____ alkalommal

Elloptak tőled valamit (például könyvet, pénzt, mobiltelefont, sportfelszerelést,
biciklit…)?
Előfordult ilyesmi valaha?
 nem Ha nem, folytasd a d) kérdéssel
 igen

d)

Milyen gyakran fordult ez elő veled az elmúlt 12 hónapban? _____ alkalommal

Valaki megfenyegetett, vagy ténylegesen fizikailag bántalmazott is téged vallásod,
bőrszíned, társadalmi vagy etnikai háttered miatt?
Előfordult ilyesmi valaha?
 nem Ha nem, folytasd a e) kérdéssel
 igen

e)

Milyen gyakran fordult ez elő veled az elmúlt 12 hónapban? _____ alkalommal

Valaki kigúnyolt vagy komolyan bántóan húzott/cikizett téged emailben, egy
chatszobában, weboldalon vagy a telefonodra küldött sms-ben?
Előfordult ilyesmi valaha?
 nem Ha nem, folytasd az f) kérdéssel
 igen

f)

Milyen gyakran fordult ez elő veled az elmúlt 12 hónapban? _____ alkalommal

Előfordult-e már, hogy akivel jártál, vagy randiztál, rosszul bánt veled vagy
megalázott?
Előfordult ilyesmi valaha?
 nem Ha nem, folytasd az 5.1 kérdéssel
 igen

Milyen gyakran fordult ez elő veled az elmúlt 12 hónapban? _____ alkalommal
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SZABADIDŐ ÉS KORTÁRSAK
5.1. Általában hetente hányszor mész el esténként otthonról, például házibuliba, diszkóba,
valakihez vagy egyszerűen csak ki az utcára? (Egy válasz lehet!)
(1)



soha, nem szoktam esténként elmenni otthonról

(2)



egyszer egy héten

(3)



kétszer

(4)



háromszor

(5)



négyszer

(6)



ötször

(7)



hatszor

(8)



minden nap

5.1. Gondolj vissza az ELMÚLT HAT HÓNAPRA: általában milyen volt a hangulatod?
Legtöbbször …..... voltam. (A rád leginkább jellemző négyzetet jelöld meg!)

nagyon
boldog voltam



boldog voltam

inkább boldog
mint boldogtalan
voltam

inkább kicsit
boldogtalan
voltam

boldogtalan
voltam

nagyon
boldogtalan
voltam











5.3. Általában miket csinálsz, és kikkel?
5.3.1. A következőket milyen gyakran csinálod? (Minden sorban EGY négyzetet jelölj meg!)
soha

néha

gyakran

Kávézóba, diszkóba vagy könnyűzenei koncertekre
megyek.







Valami kreatívat (színház, zene, rajzolás, írás)
csinálok.







Verekedek másokkal.







Sportolok.







Tanulok, vagy házi feladatot készítek.







Bevásárló központokban, az utcán, parkban, a
környéken lófrálok csak úgy.







Szórakozásból valami tiltott dolgot csinálok.







Sört vagy más alkoholt iszom.







Drogozok.







Szórakozásból ijesztgetek, vagy felidegesítek
embereket.
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5.3.2. És ezeket kikkel szoktad csinálni: inkább barátokkal vagy inkább egyedül
(Minden sorban EGY négyzetet jelölj meg!)
barátokkal

egyedül

Kávézóba, diszkóba vagy könnyűzenei koncertekre megyek.





Valami kreatívat (színház, zene, rajzolás, írás) csinálok.





Verekedek másokkal.





Sportolok.





Tanulok, vagy házi feladatot készítek.





Bevásárló központokban, az utcán, parkban, a környéken
lófrálok csak úgy.





Szórakozásból valami tiltott dolgot csinálok.





Sört, vagy valami más alkoholt iszom.





Drogozok.





Szórakozásból ijesztgetek, vagy felidegesítek embereket.





5.4.

Mennyire fontos neked, hogy mit gondolnak rólad a barátaid?
(EGY négyzetet jelölj meg!)
nem fontos


nem nagyon fontos


elég fontos


nagyon fontos


5.5. A fiatalok néha törvénybe ütköző dolgokat csinálnak. Vannak olyan barátaid, akik az alább
felsoroltak közül valamelyiket már csinálták?
a)

Vannak olyan barátaim, akik könnyű drogokat használtak,
mint a fű, hasis.

 van

 nincs

b)

Vannak olyan barátaim, akik kemény drogokat
használtak, mint az extasy, speed, heroin vagy kokain.

 van

 nincs

b)

Vannak olyan barátaim, akik loptak a boltból vagy
bevásárlóközpontból.

 van

 nincs

c)

Vannak olyan barátaim, akik betörtek valahová hogy
ellopjanak valamit.

 van

 nincs

d)

Vannak olyan barátaim, akik fegyvert használtak vagy
erőszakot alkalmaztak azért, hogy pénzt vagy egyéb
dolgokat szerezzenek meg másoktól.

 van

 nincs

e)

Vannak olyan barátaim, akik bottal megütöttek vagy
késsel súlyosan megsebesítettek valakit.

 van

 nincs
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HOGYAN VÉLEKEDSZ A KÖVETKEZŐ DOLGOKRÓL?
6.1.

Szerinted mennyire rossz, ha valaki a te korodban a következő dolgokat csinálja?
(Minden sorban egy válaszlehetőséget jelölj meg!)
rossz

kicsit
rossz

egyáltalán
nem
rossz









Tudatosan megbánt valakit annak vallása, bőrszíne
vagy etnikai hovatartozása miatt.









Tudatosan megrongál vagy tönkretesz valamit, ami
nem az ő tulajdona.









Illegálisan tölt le zenét vagy filmeket az internetről.









Valami apróságot lop a boltból, mint például egy szelet
csokoládé.









Betör egy épületbe, hogy ellopjon valamit.









Szándékosan bántalmaz valakit.









Fegyvert használ vagy erőszakot alkalmaz azért, hogy
pénzt vagy egyéb dolgokat szerezzen meg másoktól.









Szórakozásból megaláz, megüt vagy megfenyeget
valakit az iskolában.









Megalázza, megüti vagy megfenyegeti a
barátját/barátnőjét, akivel együtt jár.









teljesen
egyetértek

általában
egyetértek

inkább
nem értek
egyet

egyáltalán
nem értek
egyet

Mivel a férfi a család feje, a feleségének és a
gyerekeinek engedelmeskednie kell neki.









Ha egy nő megcsalja a partnerét, annak joga van
megverni ezért.









Egy férfinak bármikor késznek kell lennie arra, hogy
akár erőszakkal is megvédje a nőket és gyerekeket egy
bántalmazótól.









Az a férfi, aki képtelen erőszakkal reagálni egy
provokációra, az nyámnyila alak.









Az apa a családfő, és ezért akár erőszakkal is érvényre
juttathatja akaratát.









A férfiaknak meg kellene engedni, hogy fegyvert
tarthassanak családjuk és tulajdonuk védelmében.









Egy igazi férfi legyen hajlandó akár fizikai erőszakot is
alkalmazni, hogy legyőzze azt, aki rosszat mond a
családjára.









Az igazi férfi erős és megvédi a családját.









nagyon
rossz

Hazudik, engedetlen vagy szemtelen a felnőttekkel,
például a szüleivel, vagy a tanáraival.

6.2.

Mennyiben értesz egyet a következő állításokkal?
(Minden sorban egy válaszlehetőséget jelölj meg!)
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6.3.

Mennyiben értesz egyet a következő állításokkal?
(Minden sorban egy válaszlehetőséget jelölj meg!)
teljesen
egyetértek

általában
egyetértek

inkább
nem értek
egyet

egyáltalán
nem értek
egyet

Gyakran a pillanat hevében cselekszem, anélkül, hogy
gondolkodnék.









Gyakran azt teszem, ami abban a pillanatban örömet
okoz, még akkor is, ha ezért egy távoli célt áldozok fel.









Sokkal jobban érdekel, hogy mi történik velem rövid
távon mint hosszú távon.









Szeretem magamat néhanapján kipróbálni valami kissé
kockázatos dologban.









Néha csak szórakozásból kockáztatok.









Az izgalom és a kaland többet jelent számomra, mint a
biztonság.









Akkor is a saját érdekeimet nézem, ha ezzel másoknak
gondot okozok.









Ha másokat felidegesítek azzal amit teszek, az az ő
problémájuk, nem az enyém.









Akkor is megpróbálom megszerezni azt a dolgot, amit
akarok, ha ezzel másoknak problémát okozok.









6.4.

Mennyire jellemzőek ezek az állítások a lakóhelyedre, a környéketekre?
(Minden sorban egy négyzetet jelölj meg!)
teljesen
így van

általában
így van

inkább
nincs így

egyáltalán
nincs így

Sok szomszéd ismer engem.









A lakóhelyemen az emberek gyakran csinálnak együtt
dolgokat.
Sok bűncselekmény van a környékünkön.

















Gyakran árulnak kábítószert a környékünkön.
Gyakori a verekedés a környékünkön.

















Sok az üres és elhagyatott épület.









Sok a graffiti.









Az emberek segítik a szomszédaikat.









Szoros a kapcsolat az emberek között.









Az emberek megbíznak egymásban.









Az emberek általában jól kijönnek egymással.
Ez egy biztonságos környék.

















A rendőrség sokat járőrözik a környéken.









A fiatalok számára sok jó hely és program van a
lakóhelyemen.
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AZOKRÓL A DOLGOKRÓL, AMIKET A FIATALOK NÉHA TESZNEK
7.1.

A fiatalok néha csinálnak olyasmit, ami tilos. És te? Csináltad már valaha az alábbiakat
(bal oldali oszlop), és ha igen, az elmúlt 12 hónap során milyen gyakran (jobb oldali oszlop)?

Előfordult már, hogy ...
... festettél falra, vonatra, metróra vagy
buszra (graffitiztél)?
... szándékosan megrongáltál valamit,
például buszmegállót, ablakot, buszülést,
vonatülést vagy autót?
... elloptál valamit boltból vagy
bevásárlóközpontból?
... betörtél egy épületbe azzal a céllal, hogy
onnan ellopj valamit?

... kerékpárt loptál?

... motort vagy autót loptál?

... elloptál valamit egy autóból?
... megfenyegettél már valakit fegyverrel vagy
azzal, hogy megvered, abból a célból,
hogy elvedd tőle a pénzét vagy más
értéktárgyát?
... elloptál valamit valakitől?

... lőfegyvert hordtál magadnál?
... fegyvert vagy olyan tárgyat (például botot,
kést vagy láncot) hordtál magadnál, ami
fegyverként használható?
... csoportos verekedésben vettél részt az
iskolaudvaron, focimeccsen, az utcán vagy
más nyilvános helyen?
... szándékosan megütöttél vagy bántottál
valakit egy bottal vagy késsel annyira,
hogy orvoshoz kellett mennie?
... megfenyegettél vagy bántalmaztál valakit
vallása, anyanyelve, bőrszíne, társadalmi
vagy etnikai hovatartozása miatt?
... illegálisan töltöttél le filmet vagy zenét az
internetről?
... kábítószert árultál vagy közreműködtél az
eladásban?

... milyen gyakran?




(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)





(nem) (igen)

Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt 12
hónapban?
__ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
Ha igen: Milyen gyakran fordult elő az elmúlt
12 hónapban?
_____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
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Kerültél már kapcsolatba a rendőrséggel amiatt, hogy te magad valami törvénybe ütközőt
csináltál, mint például az előző kérdésben említett cselekmények közül valamelyiket?

7.2.
1



Nem -----------kérünk, folytasd a 8.1 kérdéssel

2



Igen, már kerültem kapcsolatba a rendőrséggel amiatt, hogy valami törvénybe ütközőt
tettem. -------- (folytasd az a.), b.) c.) kérdésekkel)
 Ha igen a.) Hányszor fordult ez elő az elmúlt 12 hónapban?
____ alkalommal (írd be a gyakoriságot)
b.) A legutolsó alkalommal mi miatt fordult ez elő?
___________________________________________ miatt (írd le)
c. Mi történt, amikor legutoljára kapcsolatba kerültél a rendőrséggel?
(Jelöld meg a vonatkozó lehetőségeket – több válasz is adható!)


a szüleimet értesítették erről



értesítették az iskolámat/tanáromat



bíróságra küldtek vagy vádat emeltek



a bíróság/rendőrség/ügyészség figyelmeztetésben részesített



az ügyészség/bíróság megbüntetett



a szüleim megbüntettek



semmi sem történt



valami más történt, éspedig: __________________________

A következő kérdések a dohányzásról, alkoholról, kábítószerekről szólnak. Amikor az
alkalmakról kérdezünk, ez lehet buli, egy átlagos nap, vagy valamilyen különleges
helyzet. Kérünk a lehető legalaposabban és legőszintébben válaszolj!
8.1.

Hányszor (ha egyáltalán) fogyasztottál már annyi alkoholt, hogy berúgtál tőle, például
nehezen tudtál járni, nem tudtál megfelelően beszélni, hánytál vagy nem emlékeztél arra,
hogy mi történt?
(Minden sorban egy válaszlehetőséget jelölj meg!)
Hány alkalommal rúgtál már be?

életed során
az elmúlt 12 hónapban
az elmúlt 30 napban

8.2.

0 (soha)

1-2

3-5

6-9

10-19

20 vagy
többször

40 vagy
többször




























Hányszor (ha egyáltalán) fogyasztottál már füvet (marihuánát) vagy hasist?
(Minden sorban egy válaszlehetőséget jelölj meg!)
Hány alkalommal fogyasztottál füvet?

életed során
az elmúlt 12 hónapban
az elmúlt 30 napban

0 (soha)

1-2

3-5

6-9

10-19

20 vagy
többször

40 vagy
többször
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8.3.

Hányszor (ha egyáltalán) fogyasztottad már a következőket?
(Minden sorban egy válaszlehetőséget jelölj meg!)
Hány alkalommal fogyasztottad ezeket a szereket?
0 (soha)

1-2

3-5

6-9

10-19

20 vagy
többször

40 vagy
többször

ritalin (nem orvosi
rendelvényre)















anabolikus szteroidok















extasy vagy amfetaminok
(speed)















ragasztó vagy más
szipuzásra alkalmas szer
(mint például a nevető gáz)















nyugtató vagy altató (nem
orvosi rendelvényre)















relevin















LSD vagy más
hallucinogének















csodagomba















heroin, kokain, kreck















gyógyszerek alkohollal
keverve a bódító hatásért















egyéb szerek
(írd be): _______________















Néhány intézmény megpróbálja megelőzni a fiatalok körében az erőszakos viselkedést,
alkoholfogyasztást és kábítószerhasználatot. A következő részben az ezzel kapcsolatos
véleményedre és tapasztalataidra vagyunk kíváncsiak.
9.1.

Mit gondolsz, mi tudná visszatartani a fiatalokat a tiltott dolgoktól (például erőszak, lopás,
kábítószerezés)? (Minden sorban jelölj meg EGY válaszlehetőséget!)
működik

nem
működik

meglehetősen
káros









Informálni kell őket a lehetséges következményekről.









Meg kéne hallgatni a bajaikat, problémáikat.









Tréningeket kellene tartani a megfelelő társas
viselkedés elősegítésére.









Tanácsadást kellene biztosítani a szülők számára.









Jó általános oktatásban kellene őket részesíteni.









Jó szabadidő eltöltési lehetőségeket kellene
biztosítani.









Javítani kellene az elhelyezkedési esélyeiket a
munkaerőpiacon.









egyéb (írd be): _______________________









nagyon jól
működik

Nagyon meg kell őket büntetni, ha lebuknak.
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9.2.

Véleményed szerint kinek mennyire fontos a szerepe abban, hogy távol tartsa a
fiatalokat a tiltott dolgoktól? (Minden sorban jelölj meg EGY válaszlehetőséget!)
nagyon fontos

fontos

kicsit fontos

nem fontos

































szülők
tanárok
szociális munkások
rendőrség
barátok
edzők
egyéb (írd be): ________________

9.3.

Az elmúlt 12 hónap során kaptál információt alkoholról, kábítószerekről vagy más káros
szerekről? (Kérünk, jelöld be, amelyik rád vonatkozik! Több válasz is lehet!)








9.4.

igen, az iskolában a tanáromtól
igen, az iskolában másvalakitől (pl. rendőr, szociális munkás, pszichológus,
orvos)
igen, egyik vagy mindkét szülőmtől
igen, az internetről
igen, egy ifjúsági központban
igen, valaki mástól (írd be): _______________________
nem  kérünk, folytasd a 9.5 kérdéssel

Mindent összevetve mit gondolsz arról az információról, amit a kábítószerekről vagy más
káros szerekről kaptál? (Minden sorban jelölj meg EGY válaszlehetőséget!)
igaz

hamis

Új tényeket tudtam meg az alkoholról és kábítószerekről.





Új dolgokat tanultam az alkohol és kábítószerek egészségre gyakorolt hatásáról.





Felkeltette a kíváncsiságomat néhány kábítószerrel kapcsolatban.





Semmi újat nem mondott nekem.





Új dolgokat tudtam meg arról, hogyan tartsam magam távol az alkoholtól és
kábítószerektől.





Új dolgokat tudtam meg arról, hogyan segítsek a barátaimnak abban, hogy
leszokjanak a kábítószerekről, vagy ne szokjanak rájuk.





egyéb (írd be): _______________________





9.5.

Szerinted mennyire tudja az iskola befolyásolni azt, hogy a korodbeli fiatalok ne igyanak
alkoholt vagy ne fogyasszanak kábítószert? (Egy négyzetet jelölj meg!)

egyáltalán nincs rá
befolyása


9.6.

kis befolyása van


közepes befolyása
van


erős befolyása van


nagyon erős
befolyása van


Ha tanár lennél: Te mit tennél annak érdekében, hogy távol tartsd a diákjaidat az
alkoholtól és kábítószerektől? (Kérünk, saját szavaiddal röviden írd le, hogy mit tennél!)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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9.7.

Az elmúlt 12 hónapban részt vettél bármilyen programban, ami a fiatalok által vagy a
fiatalok sérelmére elkövetett erőszakos cselekedetek elkerülését vagy csökkentését
célozta? (Kérjük az összes vonatkozó válaszlehetőséget jelöld be! Több válasz is lehet!)


igen, az iskolában – az iskolai “szívatás” elleni tréning



igen, az iskolában – erőszakmentes konfliktusmegoldás tréning



igen, az iskolában – más program, mint a fentiek (kérünk, röviden írd le):
Mi volt ez a program: _______________________



igen, az iskolán kívül – kérünk, nevezd meg ezt a programot és hogy ki szervezte:
1. Mi volt ez a program: _______________________
2. Ki szervezte:



9.8.

_______________________

nem  kérünk, folytasd a 9.9 kérdéssel

Összegezve, mit gondolsz ezekről a programokról?
(Minden sorban jelölj meg EGY válaszlehetőséget!)
igaz

hamis

Segítettek abban, hogy megvédjem magam mások támadásaival szemben.





Megtanítottak, hogyan avatkozzak közbe, ha látom, hogy valakivel
erőszakoskodnak.





Megváltoztatta a véleményemet az erőszakkal kapcsolatban.





Megtanítottak, hogyan oldjam meg a problémáimat erőszakmentesen.





Megtanítottak, mit tegyek, ha valaki megpróbál megtámadni.





Megmondták hová forduljak, ha mások fenyegetnek.





Nagyobb biztonságban érzem magam.





Kevésbé érzem magam biztonságban.





Jobban tudatában vagyok annak, hogyan okoz kárt az erőszak az embereknek.





Jobban tudatában vagyok a lehetséges büntetéseknek és következményeknek.





9.9.

Szerinted mennyiben tudja az iskola csökkenteni a tanulók erőszakos viselkedését?
(Egy négyzetet jelölj meg!)

egyáltalán nincs rá
befolyása


kis befolyása van


közepes befolyása
van


erős befolyása van


nagyon erős
befolyása van


9.10. Ha tanár lennél: Te mit tennél, hogy csökkentsd vagy megszüntesd diákjaid körében az
erőszakot? (Kérünk, saját szavaiddal röviden írd le, hogy mit tennél!)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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10.

Most néhány olyan dolgot sorolok fel, ami fontos lehet az életben. Mindegyikről döntsd el,
hogy számodra mennyire fontosak ezek.
Jelöld a -2 értéket, ha egyáltalán nem fontos,
a -1-et, ha nem fontos,
a 0-t, ha fontos is, nem is,
a 1-et, ha eléggé fontos és
a 2-t, ha nagyon fontos számodra.
(Minden sorban egy válaszlehetőséget jelölj meg!)
-2
egyáltalán nem
fontos

-1
nem
fontos

0
fontos is,
nem is

1
eléggé
fontos

2
nagyon
fontos

vallás/ istenhit











hazaszeretet











család











egészség











szabadság, hogy azt tehesd, amit akarsz











szerelem











igaz barátság











eredetiség/kreativitás











a természet védelme











vonzó külső











siker











gazdagság











hatalom











bulizás, szórakozás











önállóság











nyugodt élet











Ennyit szerettünk volna kérdezni tőled. Köszönjük a segítségedet!
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