Ebben a kérdőívben a következő témákról találsz kérdéseket:
· Magadról, a családodról és az otthonodról
· Hogyan gondolkodsz a saját életedről
· A származásodról
· Az egészségedről
· Az iskoládról
· A szabadidőről és az otthoni tevékenységekről
Kérjük, gondosan olvasd el a kérdéseket, és a lehető legpontosabban válaszolj rájuk!
Ebben a kérdőívben nincsenek jó és rossz válaszok. A válaszaid olyanok legyenek, amelyek a te esetedben megfelelők.
Kérhetsz segítséget, ha valamit nem értesz, vagy nem tudod biztosan, hogy egy kérdésre hogyan válaszolj.
Néhány kérdés a természettudományi tárgyakra vonatkozik. Gondolj az iskoládban létező összes olyan tantárgyra és képzésre, amelyen a
természettudományokkal kapcsolatos témákról tanultok. Az iskola taníthatja a természettudományi tárgyakat különálló tantárgyakként, úgy mint fizika,
kémia, biológia, természetföldrajz és csillagászat, vagy taníthatja összevontan, ahol az imént felsorolt tantárgyakat együttesen oktatják.
Ne felejtsd el, hogy a „Tovább” gomb, amely a következő oldalra léptet, a képernyőd jobb alsó sarkában található. Előfordulhat, hogy le kell görgetned a
képernyő aljára ahhoz, hogy megtaláld ezt a gombot.
Válaszaidat a többiek válaszaival együtt dolgozzák fel, ennek során összesítésekre és átlagok számítására kerül sor, így az egyes tanulók
nem azonosíthatók. Válaszaidat bizalmasan kezeljük.

„A” RÉSZ: MAGADRÓL, A CSALÁDODRÓL ÉS AZ OTTHONODRÓL

Hányadik évfolyamra jársz?
(Válaszodat a legördülő menüsor segítségével add meg!)

ST001Q01TA01

Évfolyam

Évfolyam ( ST001Q01TA01 )
Válassz
7. évfolyam
8. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
más évfolyam

Válassz

Az alábbiak közül melyik képzési formában tanulsz?
(Egy választ jelölj meg!)

Általános iskola

4 évfolyamos gimnázium

6 évfolyamos gimnázium

8 évfolyamos gimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

ST002Q01TA06

Mikor születtél?
(Válaszd ki az évet, a hónapot és a napot a legördülő menüsorból!)

ST003Q03TA01

Év

Válassz
Év ( ST003Q03TA01 )
Válassz
1998
1999
2000
2001
ST003Q02TA01

Hónap

Válassz

Hónap ( ST003Q02TA01 )
Válassz
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
ST003Q01TA01

Nap

Válassz

Nap ( ST003Q01TA01 )
Válassz
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Kérjük, add meg a teljes születési dátumodat!

Lány vagy fiú vagy?
(Egy választ jelölj meg!)

Lány

Fiú

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Az alábbiak közül melyik édesanyád (vagy mostoha-, vagy nevelőanyád) legmagasabb iskolai végzettsége?
Ha nem vagy biztos abban, hogyan válaszolj erre a kérdésre, kérd a felmérésvezető segítségét!

(Egy választ jelölj meg!)

Gimnáziumi érettségi

Szakközépiskolai, technikumi érettségi

ST005Q01TA01

ST005C 01TA06

Szakmunkásképző, szakiskola (nem ad érettségit)

ST005Q01TA02

Általános iskola felső tagozata (befejezte a 8. évfolyamot)

ST005Q01TA03

Általános iskola alsó tagozata (befejezte a 4. évfolyamot)

ST005Q01TA04

Nem fejezte be az általános iskola alsó tagozatát

ST005Q01TA05

Rendelkezik-e édesanyád (vagy mostoha-, vagy nevelőanyád) az alábbi végzettségek valamelyikével?
Ha nem vagy biztos benne, hogyan válaszolj erre a kérdésre, kérd a felmérésvezető segítségét!

(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Felsőfokú mesterképzésnél (korábban egyetem) magasabb pl. PhD, egyetemi szakirányú továbbképzés stb.

Felsőfokú mesterképzés (korábban egyetem)

Felsőfokú alapképzés (korábban főiskola)

Akkreditált felsőfokú szakképzés, amely nem ad diplomát (pl. vámügyintéző, TB-ügyintéző)

Érettségire épülő, általában kétéves szakmai képzés, amely nem ad diplomát (pl. fogtechnikus, ékszerész)

Igen

Nem

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006C 02TA01

ST006C 02TA02

ST006C 03TA01

ST006C 03TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Az alábbiak közül melyik édesapád (vagy mostoha-, vagy nevelőapád) legmagasabb iskolai végzettsége?
Ha nem vagy biztos benne, hogyan válaszolj erre a kérdésre, kérd a felmérésvezető segítségét!

(Egy választ jelölj meg!)

Gimnáziumi érettségi

Szakközépiskolai, technikumi érettségi

Szakmunkásképző, szakiskola (nem ad érettségit)

Általános iskola felső tagozata (befejezte a 8. évfolyamot)

Általános iskola alsó tagozata (befejezte a 4. évfolyamot)

Nem fejezte be az általános iskola alsó tagozatát

ST007Q01TA01

ST007C 01TA06

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Rendelkezik-e édesapád (vagy mostoha-, vagy nevelőapád) az alábbi végzettségek valamelyikével?
Ha nem vagy biztos benne, hogyan válaszolj erre a kérdésre, kérd a felmérésvezető segítségét!

(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Felsőfokú mesterképzésnél (korábban egyetem) magasabb pl. PhD, egyetemi szakirányú továbbképzés stb.

Felsőfokú mesterképzés (korábban egyetem)

Felsőfokú alapképzés (korábban főiskola)

Akkreditált felsőfokú szakképzés, amely nem ad diplomát (pl. vámügyintéző, TB-ügyintéző)

Érettségire épülő, általában kétéves szakmai képzés, amely nem ad diplomát (pl. fogtechnikus, ékszerész)

Igen

Nem

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008C 02TA01

ST008C 02TA02

ST008C 03TA01

ST008C 03TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Mit csinál jelenleg édesanyád (vagy mostoha-, vagy nevelőanyád)?
(Egy választ jelölj meg!)

Teljes munkaidőben dolgozik

Részmunkaidőben dolgozik

Nem dolgozik, de munkát keres

Egyéb (pl. háztartásbeli, nyugdíjas)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Mit csinál jelenleg édesapád (vagy mostoha-, vagy nevelőapád)?
(Egy választ jelölj meg!)

Teljes munkaidőben dolgozik

Részmunkaidőben dolgozik

Nem dolgozik, de munkát keres

Egyéb (pl. háztartásbeli, nyugdíjas)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Az alábbiak közül melyek találhatók meg az otthonodban?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Íróasztal, amelyet tanuláshoz használhatsz

Saját szoba

Egy nyugodt, csöndes hely, ahol tanulhatsz

Számítógép, amelyet tanuláshoz használhatsz

Számítógépes oktatóprogramok

Internet-hozzáférés

Klasszikus irodalom (pl. Jókai, Petőfi, Kosztolányi)

Verseskötetek

Képzőművészeti alkotások (pl. festmények)

Olyan könyvek, amelyek segítik a tanulást (pl. lexikonok, atlaszok)

Igen

Nem

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Műszaki szakkönyvek

Szótár

DVD-lejátszó

Laposképernyős TV, Plazma TV, vagy LCD TV

Kábel TV vagy műholdas TV

Művészetről, zenéről vagy formatervezésről szóló könyvek

Videójáték-konzol pl. Sony PlayStationTM

Táblagép (pl. iPad, Samsung Galaxy Tab, BlackBerry)

Digitális fényképezőgép (nem telefonba épített)

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Hány darab található otthon az alábbiakból?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Televízió

Autó

Fürdőszoba

Mobiltelefon internetkapcsolat nélkül

Mobiltelefon internetkapcsolattal (pl. okostelefon)

Számítógép (asztali számítógép, hordozható laptop vagy notebook)

Táblagép (pl. iPad®, BlackBerry® PlayBookTM)

E-könyv-olvasó (pl. Amazon® KindleTM)

Hangszerek (pl. gitár, zongora)

Egy sem

Egy

Kettő

Három vagy több

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Hány könyvetek van otthon?
Egyméternyi polcon körülbelül 40 darab könyv fér el. A folyóiratokat, újságokat és a tankönyveidet ne számold bele!

(Egy választ jelölj meg!)

0-10 könyv

11-25 könyv

26-100 könyv

101-200 könyv

201-500 könyv

Több mint 500 könyv

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Az alábbi két kérdés édesanyád (vagy mostoha-, vagy nevelőanyád) foglalkozására vonatkozik:
(Ha jelenleg nem dolgozik, akkor a legutóbbi főfoglalkozását írd ide!)

Mi édesanyád (vagy mostoha-, vagy nevelőanyád) főfoglalkozása?
(pl. tanár, konyhai kisegítő, kereskedelmi igazgató)
Kérjük, gépeld be a foglalkozás nevét!

ST014Q01TA01

Mivel foglalkozik édesanyád (vagy mostoha-, vagy nevelőanyád) főállásban?
(pl. középiskolásokat tanít, a szakács munkáját segíti egy étteremben, üzletkötők munkáját irányítja)
Próbáld meg egy rövid mondatban megfogalmazni, mit csinál, vagy mit csinált édesanyád a munkahelyén!

ST014Q02TA01

Az alábbi két kérdés édesapád (vagy mostoha-, vagy nevelőapád) foglalkozására vonatkozik:
(Ha jelenleg nem dolgozik, akkor a legutóbbi főfoglalkozását írd ide!)

Mi édesapád (vagy mostoha-, vagy nevelőapád) főfoglalkozása?
(pl. tanár, konyhai kisegítő, kereskedelmi igazgató)
Kérjük, gépeld be a foglalkozás nevét!

ST015Q01TA01

Mivel foglalkozik édesapád (vagy mostoha-, vagy nevelőapád) főállásban?
(pl. középiskolásokat tanít, a szakács munkáját segíti egy étteremben, üzletkötők munkáját irányítja)
Próbáld meg egy rövid mondatban megfogalmazni, mit csinál vagy mit csinált édesapád a munkahelyén!

ST015Q02TA01

„B” RÉSZ: HOGYAN GONDOLKODSZ A SAJÁT ÉLETEDRŐL

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST016 ELSE GOTO
^ST017

Az alábbi kérdés arra vonatkozik, hogy mennyire vagy elégedett az életeddel egy 0-tól 10-ig terjedő skálán. A nulla azt jelenti, hogy „egyáltalán nem”
vagy elégedett, a 10 pedig azt, hogy „tökéletesen elégedett” vagy.

Összességében mennyire vagy elégedett az életeddel mostanában?
(Állítsd a csúszkát a megfelelő értékhez!)

ST016Q01NA01

0
egyáltalán nem

10
tökéletesen

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST018 ELSE GOTO
^ST017

Képzelj el egy létrát, melynek fokai a legalacsonyabbtól a legfelsőig nullától tízig be vannak számozva. A létra teteje a
számodra lehető legjobb életet jelképezi, a létra alja pedig a számodra lehető legrosszabb életet.
(Állítsd a csúszkát a megfelelő értékhez!)

ST017Q01NA01

Hogy érzed, pillanatnyilag a létra melyik fokán állsz?
0
a lehető legrosszabb

10
a lehető legjobb
ST017Q02NA01

Mit gondolsz, öt év múlva a létra mely fokán fogsz majd állni?
0
a lehető legrosszabb

10
a lehető legjobb

Mennyire értesz egyet az alábbi, életedre vonatkozó állításokkal?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Az életem rendben van.

Az életem úgy jó, ahogy van.

Sok dolgot meg szeretnék változtatni az életemben.

Bárcsak másmilyen életem lenne!

Jó életem van.

Minden megvan az életemben, amit szeretnék.

Az én életem jobb, mint a legtöbb gyereké.

Egyáltalán nem
értek egyet

Nem értek egyet

Egyetértek

Teljesen
egyetértek

ST018Q01NA01

ST018Q01NA02

ST018Q01NA03

ST018Q01NA04

ST018Q02NA01

ST018Q02NA02

ST018Q02NA03

ST018Q02NA04

ST018Q03NA01

ST018Q03NA02

ST018Q03NA03

ST018Q03NA04

ST018Q04NA01

ST018Q04NA02

ST018Q04NA03

ST018Q04NA04

ST018Q05NA01

ST018Q05NA02

ST018Q05NA03

ST018Q05NA04

ST018Q06NA01

ST018Q06NA02

ST018Q06NA03

ST018Q06NA04

ST018Q07NA01

ST018Q07NA02

ST018Q07NA03

ST018Q07NA04

„C” RÉSZ: A SZÁRMAZÁSODRÓL

Hol születtél? Hol születtek a szüleid?
(Minden oszlopban jelölj meg egy választ!)

Magyarországon

Más országban

Te

Édesanyád

Édesapád

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T06

ST019BQ01T06

ST019C Q01T06

Branching rule
Rule:
IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND ^ST019BQ01T01 = 0 AND ^ST019CQ01T01 = 0 AND ^ST019AQ01T06 = 0
AND ^ST019BQ01T06 = 0 AND ^ST019CQ01T06 = 0 ) THEN GOTO ^ST022 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND
(^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR
^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null)) THEN GOTO ^ST020 ELSE IF
(^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR
^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12)) THEN GOTO ^ST021 ELSE GOTO
^ST022

Hány éves voltál, amikor Magyarországra jöttél?
(Kérjük, azt gépeld be, hogy az országba érkezésedkor hány éves voltál! Ha 12 hónaposnál fiatalabb voltál, akkor nullát (0) írj!)

éves

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Kérjük, nézd meg, hogy biztosan jól írtad-e be a korodat!

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO
^ST021

Hány éves voltál, amikor Magyarországra jöttél?
(Válaszodat a legördülő menüsor segítségével add meg! Ha 12 hónaposnál fiatalabb voltál, akkor válaszd a „0-1 év”-et (nullától egy éves korig)!)

ST021Q01TA01

Éves

Válassz
Éves ( ST021Q01TA01 )
Válassz
0 - 1 éves
1 éves
2 éves
3 éves
4 éves
5 éves
6 éves
7 éves
8 éves
9 éves
10 éves
11 éves
12 éves
13 éves
14 éves
15 éves
16 éves

Milyen nyelven beszélsz otthon a leggyakrabban?
(Egy választ jelölj meg!)

Magyarul

Más nyelven

ST022Q01TA01

ST022Q01TA05

Branching rule
Rule:
IF (^ST022Q01TA01 >0 AND ^ST019AQ01T01 >0 AND ^ST019BQ01T01 >0 AND ^ST019CQ01T01 >0)
THEN GOTO ^ST024 ELSE IF (^ST022Q01TA01 = 0 AND ^ST022Q01TA05 = 0) THEN GOTO ^ST024 ELSE GOTO
^ST023

Milyen nyelven beszélsz általában az alábbi személyekkel?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Édesanyámmal (vagy mostoha-, vagy nevelőanyámmal)

Édesapámmal (vagy mostoha-, vagy nevelőapámmal)

Testvére(i)mmel

Legjobb barátommal / barátnőmmel

Osztálytársaimmal

Leginkább az
anyanyelvemen

Körülbelül egyenlő
mértékben az
anyanyelvemen és
magyarul

Leginkább
magyarul

Egyik sem

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

A diszkrimináció azt jelenti, hogy valakit mások azért különböztetnek meg hátrányosan, mert egy adott csoporthoz
tartozik. Te olyan kulturális, nemzetiségi vagy etnikai csoporthoz tartozónak tartod-e magad, amely Magyarországon
diszkriminációnak van kitéve?
(Akkor beszélünk diszkriminációról, ha valakivel kulturális vagy etnikai csoporthoz való tartozása miatt bánnak kedvezőtlenül. Például kevesebb esélye van
ösztöndíjhoz, munkához vagy lakáshoz jutni, kevésbé udvariasak vele, mint másokkal, vagy inzultálják, zaklatják, bántalmazzák etnikai vagy kulturális
származása miatt.)

(Egy választ jelölj meg!)

Igen

Nem

ST024Q01NA01

ST024Q01NA02

Branching rule
Rule:
IF (^ST024Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND (^ST019AQ01T01 = 0
OR ^ST019BQ01T01 = 0 OR ^ST019CQ01T01 = 0)) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND
^ST022Q01TA01 = 0) THEN GOTO ^ST025 ELSE GOTO ^STInfo4

Gondolj az iskolai tapasztalataidra! Iskolád hány tanárára jellemzőek a következő állítások?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Egyre sem vagy
szinte egyre sem

Néhányukra

Legtöbbjükre

Mindannyiukra
vagy szinte
mindannyiukra

Tisztelettel beszélnek az én kulturális / nemzetiségi / etnikai csoportomhoz
tartozó emberekről.

ST025Q01NA01

ST025Q01NA02

ST025Q01NA03

ST025Q01NA04

Téves elképzeléseik vannak az én kulturális / nemzetiségi / etnikai
csoportom történelméről.

ST025Q02NA01

ST025Q02NA02

ST025Q02NA03

ST025Q02NA04

Készek megismerkedni az én kulturális / nemzetiségi / etnikai csoportomhoz
tartozó emberekkel.

ST025Q03NA01

ST025Q03NA02

ST025Q03NA03

ST025Q03NA04

Negatív dolgokat mondanak az én kulturális / nemzetiségi / etnikai
csoportomhoz tartozó emberekről.

ST025Q04NA01

ST025Q04NA02

ST025Q04NA03

ST025Q04NA04

Az én kulturális / nemzetiségi / etnikai csoportomhoz tartozó embereket
okolják Magyarország problémáiért.

ST025Q05NA01

ST025Q05NA02

ST025Q05NA03

ST025Q05NA04

Megértik, hogy az én kulturális / nemzetiségi / etnikai csoportomon belül
különböző gondolkodású emberek vannak.

ST025Q06NA01

ST025Q06NA02

ST025Q06NA03

ST025Q06NA04

Az én kulturális / nemzetiségi / etnikai csoportomhoz tartozó tanulókat
ugyanúgy kezelik, mint a többi tanulót.

ST025Q07NA01

ST025Q07NA02

ST025Q07NA03

ST025Q07NA04

Az én kulturális / nemzetiségi / etnikai csoportomhoz tartozó tanulóktól
rosszabb eredményeket várnak, mint a többi tanulótól.

ST025Q08NA01

ST025Q08NA02

ST025Q08NA03

ST025Q08NA04

Az én kulturális / nemzetiségi / etnikai csoportomhoz tartozó tanulóktól jobb
tanulmányi eredményeket várnak, mint a többi tanulótól.

ST025Q09NA01

ST025Q09NA02

ST025Q09NA03

ST025Q09NA04

Az én kulturális / nemzetiségi / etnikai csoportomhoz tartozó tanulókat a
többi tanulóval azonos szempontok szerint osztályozzák.

ST025Q10NA01

ST025Q10NA02

ST025Q10NA03

ST025Q10NA04

Az én kulturális / nemzetiségi / etnikai csoportomhoz tartozó tanulók rossz
magatartását a többi tanulóval azonos szempontok szerint bírálják el.

ST025Q11NA01

ST025Q11NA02

ST025Q11NA03

ST025Q11NA04

„D” RÉSZ: AZ EGÉSZSÉGEDRŐL

Milyen magas vagy?
(Kérjük, gépeld be a megfelelő számot!)

cm

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST026Q01NA01 < 90 OR ^ST026Q01NA01 >230)

Message:

Kérjük, nézd meg, hogy biztosan jól írtad-e be a magasságodat!

Mennyi a súlyod?
(Kérjük, gépeld be a megfelelő számot!)

kg

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST027Q01NA01 < 30 OR ^ST027Q01NA01 >250)

Message:

Kérjük, nézd meg, hogy biztosan jól írtad-e be a súlyodat!

Amikor az iskolában ebédelsz, általában honnét kapod az ételt?
(Egy választ jelölj meg!)

Soha nem ebédelek az iskolában

Otthonról

Az iskolából

Máshonnan

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

ST028Q01NA03

ST028Q01NA04

Az elmúlt 7 napból hány napon fogyasztottál...
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

ST029Q01NA01

Gyümölcsöket (pl. alma, narancs, banán, körte)

Válassz

Gyümölcsöket (pl. alma, narancs, banán, körte) ( ST029Q01NA01 )
Válassz
Egyik napon sem
1 napon
2 napon
3 napon
4 napon
5 napon
6 napon
7 napon
ST029Q02NA01

Gyorséttermi ételeket (pl. a McDonalds-ban vagy a Burger Kingben)

Válassz

Gyorséttermi ételeket (pl. a McDonalds-ban vagy a Burger Kingben) ( ST029Q02NA01 )
Válassz
Egyik napon sem
1 napon
2 napon
3 napon
4 napon
5 napon
6 napon
7 napon
ST029Q03NA01

Zöldségeket (pl. répa, saláta, paradicsom)

Válassz

Zöldségeket (pl. répa, saláta, paradicsom) ( ST029Q03NA01 )
Válassz
Egyik napon sem
1 napon
2 napon
3 napon
4 napon
5 napon
6 napon
7 napon
ST029Q04NA01

Szénsavas üdítőitalokat (pl. Coca-Cola, Fanta)

Szénsavas üdítőitalokat (pl. Coca-Cola, Fanta) ( ST029Q04NA01 )
Válassz
Egyik napon sem
1 napon
2 napon
3 napon
4 napon
5 napon
6 napon
7 napon

Válassz

Ebben a tanévben tanultál-e az órákon az alábbiakról?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Az egészséges táplálkozás előnyei

Az alkohol, a dohány és a kábítószer fogyasztásának veszélyei

A testmozgás előnyei

A fertőző betegségek veszélyei (pl. tuborkulózis, AIDS)

Igen

Nem

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Ebben a tanévben hetente átlagosan hány napon van testnevelésórád?
(Válaszodat a legördülő menü segítségével add meg!)

ST031Q01NA01

Nap

Válassz
Nap ( ST031Q01NA01 )
Válassz
Egyik napon sem
1 napon
2 napon
3 napon
4 napon
5 napon
6 napon
7 napon

Az iskolán kívül az elmúlt 7 napból hány napon végeztél valamilyen testmozgást az alábbiak közül?
(Mindkét legördülő menüben egy választ jelölj meg!)

Mérsékelt testmozgás összesen napi legalább 60 percben
(pl. séta, lépcsőzés, elkerékpározni az iskolába, görkorcsolyázás)

ST032Q01NA01

Válassz

Mérsékelt testmozgás összesen napi legalább 60 percben
(pl. séta, lépcsőzés, elkerékpározni az iskolába, görkorcsolyázás) ( ST032Q01NA01 )
Válassz
Egyik napon sem
1 napon
2 napon
3 napon
4 napon
5 napon
6 napon
7 napon
Erőteljes testmozgás napi legalább 20 percben, ami megizzaszt, és amitől szapora lesz a légzésed
(pl. futás, kerékpározás, aerobic, labdarúgás, korcsolyázás, kosárlabda)
Erőteljes testmozgás napi legalább 20 percben, ami megizzaszt, és amitől szapora lesz a légzésed
(pl. futás, kerékpározás, aerobic, labdarúgás, korcsolyázás, kosárlabda) ( ST032Q02NA01 )
Válassz
Egyik napon sem
1 napon
2 napon
3 napon
4 napon
5 napon
6 napon
7 napon

ST032Q02NA01

Válassz

Mennyire értesz egyet az alábbi, rád vonatkozó állításokkal?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)
Egyáltalán nem értek
Nem értek egyet
egyet
Szeretek mozogni.

A testmozgás energiát ad.

A testmozgástól jó lesz a közérzetem.

A testmozgás erős sikerélményt nyújt.

Egyetértek

Teljesen
egyetértek

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

„E” RÉSZ: AZ ISKOLÁDRÓL

Mennyire értesz egyet az alábbi, az iskoláddal kapcsolatos állításokkal?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Az iskolában kívülállónak érzem magam (kihagynak dolgokból).

Könnyen barátkozom az iskolában.

Az iskolában úgy érzem, ide tartozom.

Kényelmetlenül, nem ide valónak érzem magam az iskolában.

Úgy tűnik, a többi tanuló az iskolában kedvel engem.

Magányosnak érzem magam az iskolában.

Boldog vagyok az iskolában.

A dolgok ideálisak az iskolámban.

Elégedett vagyok az iskolámmal.

Teljesen egyetértek

Egyetértek

Nem értek
egyet

Egyáltalán nem
értek egyet

ST034Q01TA01

ST034Q01TA02

ST034Q01TA03

ST034Q01TA04

ST034Q02TA01

ST034Q02TA02

ST034Q02TA03

ST034Q02TA04

ST034Q03TA01

ST034Q03TA02

ST034Q03TA03

ST034Q03TA04

ST034Q04TA01

ST034Q04TA02

ST034Q04TA03

ST034Q04TA04

ST034Q05TA01

ST034Q05TA02

ST034Q05TA03

ST034Q05TA04

ST034Q06TA01

ST034Q06TA02

ST034Q06TA03

ST034Q06TA04

ST034Q07TA01

ST034Q07TA02

ST034Q07TA03

ST034Q07TA04

ST034Q08TA01

ST034Q08TA02

ST034Q08TA03

ST034Q08TA04

ST034Q09TA01

ST034Q09TA02

ST034Q09TA03

ST034Q09TA04

Milyen gyakran fordulnak elő az alábbiak az iskoládban?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

A tanulók nem figyelnek arra, amit a tanár mond.

Zaj és fegyelmezetlenség van.

A tanárnak sokáig kell várnia, hogy a tanulók elcsendesedjenek.

A tanulók nem tudnak megfelelően dolgozni.

A tanulók az óra kezdete után még sokáig nem kezdenek el dolgozni.

Minden órán

A legtöbb órán

Néhány órán

Soha vagy nagyon
ritkán

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

Mennyire értesz egyet az alábbi, az iskoláddal kapcsolatos állításokkal?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)
Teljesen
egyetértek

Egyetértek

Nem értek
egyet

Egyáltalán nem
értek egyet

ST036Q01TA01

ST036Q01TA02

ST036Q01TA03

ST036Q01TA04

ST036Q02TA01

ST036Q02TA02

ST036Q02TA03

ST036Q02TA04

ST036Q03TA01

ST036Q03TA02

ST036Q03TA03

ST036Q03TA04

ST036Q04TA01

ST036Q04TA02

ST036Q04TA03

ST036Q04TA04

Ha komolyan veszem a tanulást az iskolában, segíteni fog abban, hogy jó munkát
találjak.

ST036Q05TA01

ST036Q05TA02

ST036Q05TA03

ST036Q05TA04

Ha komolyan veszem a tanulást az iskolában, segíteni fog abban, hogy egy jó
egyetemre vagy főiskolára kerüljek.

ST036Q06TA01

ST036Q06TA02

ST036Q06TA03

ST036Q06TA04

ST036Q07TA01

ST036Q07TA02

ST036Q07TA03

ST036Q07TA04

ST036Q08TA01

ST036Q08TA02

ST036Q08TA03

ST036Q08TA04

Az iskola keveset tesz azért, hogy felkészítsen az iskola befejezése utáni felnőtt
életre.

Az iskola időpazarlás.

Az iskola önbizalmat ad a döntések meghozatalához.

Az iskola olyan dolgokra tanít meg, amelyek a munkában is hasznosak lehetnek.

Szeretek jó jegyeket kapni.

Fontos komolyan venni a tanulást az iskolában.

Milyen gyakran fordulnak elő az alábbi dolgok az iskolai óráidon?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

A tanár azt akarja, hogy a tanulók keményen dolgozzanak.

A tanár azt mondja a diákoknak, hogy többre is képesek lennének.

A tanár rosszalja, ha a diákok hanyag munkát végeznek.

A tanulóknak sokat kell tanulniuk.

Soha

Néhány órán

Az órák
többségén

Minden órán

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Az elmúlt 12 hónap alatt milyen gyakran élted át az alábbiakat az iskolában?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Diáktársaim sértegettek.

Diáktársaim piszkáltak.

Diáktársaim szándékosan kihagytak dolgokból.

Diáktársaim nevetségessé tettek.

Diáktársaim megfenyegettek.

Diáktársaim elvették vagy tönkretették a dolgaimat.

Diáktársaim megütöttek vagy erőszakoskodtak velem.

Diáktársaim rosszindulatú pletykákat terjesztettek rólam.

Soha vagy
szinte soha

Évente
néhányszor

Havonta
néhányszor

Egyszer vagy többször
hetente

ST038Q01NA01

ST038Q01NA02

ST038Q01NA03

ST038Q01NA04

ST038Q02NA01

ST038Q02NA02

ST038Q02NA03

ST038Q02NA04

ST038Q03NA01

ST038Q03NA02

ST038Q03NA03

ST038Q03NA04

ST038Q04NA01

ST038Q04NA02

ST038Q04NA03

ST038Q04NA04

ST038Q05NA01

ST038Q05NA02

ST038Q05NA03

ST038Q05NA04

ST038Q06NA01

ST038Q06NA02

ST038Q06NA03

ST038Q06NA04

ST038Q07NA01

ST038Q07NA02

ST038Q07NA03

ST038Q07NA04

ST038Q08NA01

ST038Q08NA02

ST038Q08NA03

ST038Q08NA04

Az elmúlt 12 hónap alatt milyen gyakran élted át az alábbiakat az iskolában?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

A tanárok engem ritkábban szólítottak fel, mint diáktársaimat..

A tanárok engem szigorúbban osztályoztak, mint diáktársaimat.

Az volt a benyomásom, hogy a tanárok kevésbé tartanak okosnak,
mint amilyen valójában vagyok.

A tanárok engem keményebben fegyelmeztek, mint diáktársaimat.

A tanárok nevetségessé tettek a többiek előtt.

A tanárok a többiek előtt sértőt mondtak nekem.

Soha vagy
szinte soha

Évente
néhányszor

Havonta
néhányszor

Egyszer vagy többször
hetente

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

Mennyire értesz egyet az alábbi, az iskolád tanáraival kapcsolatos állításokkal?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

A legtöbb tanárommal jó viszonyban vagyok.

A legtöbb tanáromnak fontos, hogy jól érezzem magam.

A legtöbb tanárom valóban odafigyel arra, amit mondok neki.

Ha külön segítségre van szükségem, a tanáraimra biztosan számíthatok.

A legtöbb tanárom igazságosan bánik velem.

A tanáraimat érdeklik az iskolai tevékenységeim.

A tanáraim támogatják tanulmányi igyekezetemet és eredményeimet.

A tanáraim támogatnak, amikor nehézségekkel kerülök szembe az
iskolában.

A tanáraim arra biztatnak, hogy bízzak magamban.

Teljesen
egyetértek

Egyetértek

Nem értek egyet

Egyáltalán nem
értek egyet

ST040Q01TA01

ST040Q01TA02

ST040Q01TA03

ST040Q01TA04

ST040Q02TA01

ST040Q02TA02

ST040Q02TA03

ST040Q02TA04

ST040Q03TA01

ST040Q03TA02

ST040Q03TA03

ST040Q03TA04

ST040Q04TA01

ST040Q04TA02

ST040Q04TA03

ST040Q04TA04

ST040Q05TA01

ST040Q05TA02

ST040Q05TA03

ST040Q05TA04

ST040Q06NA01

ST040Q06NA02

ST040Q06NA03

ST040Q06NA04

ST040Q07NA01

ST040Q07NA02

ST040Q07NA03

ST040Q07NA04

ST040Q08NA01

ST040Q08NA02

ST040Q08NA03

ST040Q08NA04

ST040Q09NA01

ST040Q09NA02

ST040Q09NA03

ST040Q09NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

A tanáraim módszereket javasolnak, hogyan juthatok előre, amikor
megakadok.

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

A tanáraim elmondják, hogyan hajtsak végre egy feladatot, és
elmagyarázzák, hogy miért úgy kell.

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

A tanáraim világos és részletes tájékoztatást adnak a tanulnivalóról és a
tanulási módszerekről.

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

A tanáraim bemutatják azokat a készségeket, amelyek egy feladat
megoldásához szükségesek.

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

A tanáraim olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek segítenek jobban
megérteni az anyagot.

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

A tanáraim arra bíztatnak, hogy sajátítsak el új készségeket.

A tanáraim elmondják a véleményüket az iskolai munkámról.

A tanulóknak van beleszólása az iskolámban hozott döntésekbe.

A felnőttek ebben az iskolában odafigyelnek a tanulók javaslataira.

A te iskoládban ki fizeti az alábbiakat?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Tankönyvek

Ebéd

Iskolai kirándulások

Az én iskolámban
nincs ilyen

Ingyen van

A szüleim vagy én
fizetjük az egészet

A szüleim vagy én
fizetjük egy részét

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

„F” RÉSZ: A SZABADIDŐRŐL ÉS AZ OTTHONI IDŐTÖLTÉSEKRŐL

Hány hetet töltöttél az alábbi tevékenységekkel az iskolai szünidőben?
(Amennyiben legalább négy napot töltöttél egy tevékenységgel, számítsd azt egy hétnek!)

(Minden sorban állítsd a csúszkát a hetek megfelelő számához!)

ST042Q01NA01

hét
Utazás
0

11
ST042Q02NA01

hét
Üdülés a családi nyaralóban
0

11
ST042Q03NA01

hét
Fizetett munka
0

11
ST042Q04NA01

hét
Besegítés a családi vállalkozásba
0

11
ST042Q05NA01

hét

hét
Segítés a házi munkában vagy vigyázás kisebb testvérekre
0

11
ST042Q06NA01

hét
Nyári tanfolyamok
0

11
ST042Q07NA01

hét
Otthoni időtöltés (pl. barátokkal való találkozás, részvétel helyi
rendezvényeken)
0

11
ST042Q08NA01

hét
Nyári tábor (pl. művészeti tábor, sporttábor)
0

11
ST042Q09NA01

hét
Önkénteskedés (pl. parkok vagy közterületek takarítása)
0

11
ST042Q10NA01

hét
Rokonok, barátok meglátogatása
0

11

Branching rule
Rule:

IF (^ST042Q01NA01 = 0 OR ^ST042Q01NA01 = null) THEN GOTO ^ST043 ELSE GOTO ^ST044

Miért nem utaztál a nyári szünetben?
(Egy választ jelölj meg!)

Anyagi okok miatt

Egyéb okok miatt

ST043Q01NA01

ST043Q01NA02

Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran végezted az alábbi tevékenységeket?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Múzeumlátogatás

Művészeti kiállítás megtekintése

Komolyzenei koncertre mentem

Rock/popzenei koncertre mentem

Színházba mentem

Sporteseményre mentem

Egyszer sem

Egyszer vagy
kétszer

Háromszor vagy
Több mint négyszer
négyszer

ST044Q01NA01

ST044Q01NA02

ST044Q01NA03

ST044Q01NA04

ST044Q02NA01

ST044Q02NA02

ST044Q02NA03

ST044Q02NA04

ST044Q03NA01

ST044Q03NA02

ST044Q03NA03

ST044Q03NA04

ST044Q04NA01

ST044Q04NA02

ST044Q04NA03

ST044Q04NA04

ST044Q05NA01

ST044Q05NA02

ST044Q05NA03

ST044Q05NA04

ST044Q06NA01

ST044Q06NA02

ST044Q06NA03

ST044Q06NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST044Q01NA02 > 0 OR ^ST044Q01NA03 > 0 OR ^ST044Q01NA04 > 0 OR ^ST044Q02NA02 > 0
OR ^ST044Q02NA03 > 0 OR ^ST044Q02NA04 > 0 OR ^ST044Q03NA02 > 0 OR ^ST044Q03NA03 > 0 OR
^ST044Q03NA04 > 0 OR ^ST044Q04NA02 > 0 OR ^ST044Q04NA03 > 0 OR ^ST044Q04NA04 > 0 OR
^ST044Q05NA02 > 0 OR ^ST044Q05NA03 > 0 OR ^ST044Q05NA04 > 0 OR ^ST044Q06NA02 > 0 OR
^ST044Q06NA03 > 0 OR ^ST044Q06NA04 > 0) THEN GOTO ^ST045 ELSE GOTO ^ST046

Kellett-e neked vagy a családodnak előre spórolni, hogy részt vehess az előző kérdésben említett tevékenységeken?
(Egy választ jelölj meg!)

Nem, a látogatott programok ingyenesek voltak.

Nem, nem kellett spórolnunk rá.

Igen, spórolnunk kellett rá.

ST045Q01NA01

ST045Q01NA02

ST045Q01NA03

Milyen gyakran teszed az alábbi dolgokat a szüleiddel vagy valaki mással a családból?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Soha vagy szinte Évente egyszer vagy
soha
néhányszor

Megbeszéljük, hogy megy nekem az iskola

Együtt ebédelünk vagy vacsorázunk

Politikai vagy társadalmi témákról beszélgetünk

Csak úgy beszélgetéssel töltjük az időt

Könyvekről, filmekről vagy televíziós műsorokról
beszélgetünk

Havonta egyszer
vagy néhányszor

Hetente egyszer
vagy néhányszor

Minden nap
vagy majdnem
minden nap

ST046Q01NA01

ST046Q01NA02

ST046Q01NA03

ST046Q01NA04

ST046Q01NA05

ST046Q02NA01

ST046Q02NA02

ST046Q02NA03

ST046Q02NA04

ST046Q02NA05

ST046Q03NA01

ST046Q03NA02

ST046Q03NA03

ST046Q03NA04

ST046Q03NA05

ST046Q04NA01

ST046Q04NA02

ST046Q04NA03

ST046Q04NA04

ST046Q04NA05

ST046Q05NA01

ST046Q05NA02

ST046Q05NA03

ST046Q05NA04

ST046Q05NA05

Kikkel laksz együtt otthon?
(Minden sorban egy választ jelölj meg!)

Édesanyáddal (vagy mostoha-, vagy nevelőanyáddal)

Édesapáddal (vagy mostoha-, vagy nevelőapáddal)

Egy vagy több fiútestvéreddel (beleértve fiú mostohatestvéreidet is)

Egy vagy több lánytestvéreddel (beleértve lány mostohatestvéreidet is)

Nagyszülőddel

Másokkal (pl. unokatestvér)

Igen

Nem

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

Köszönjük, hogy kitöltötted a kérdőívet!

