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Te hogy látod? - Az ENSZ kíváncsi Rád!
Szia! 
  
A kérdőív célja, hogy megismerje az ENSZ a gyerekek véleményét az iskolai, helyi, otthoni és online 
tapasztalatairól. Kitöltésével segíted, hogy a döntéshozók jobban figyeljenek a gyerekeknek fontos 
ügyekre. 

*Kötelező
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1. A biztonság érdekében nyilatkozz erről: *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Megértettem a kérdőív célját.

 Hozzájárulok, hogy véleményemet összegezzék másokéval egy nyilvános jelentésben, és
továbbítsák az ENSZ-nek.

 Elolvastam az adatvédelmi tájékoztatót.

2. Hány éves vagy? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 9 vagy kevesebb Folytassa a(z) 3. kérdéssel!

 10-14 Folytassa a(z) 3. kérdéssel!

 15-17 Folytassa a(z) 3. kérdéssel!

 18 vagy több Folytassa ezzel: „Köszönjük az érdeklődést!”!

Iskola és biztonság

3. Mit gondolsz az iskoládról? (Legfeljebb 4-et válassz!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Nagyon sok hasznos dolgot tanulok

 Nálunk csaknem mindig öröm a tanulás

 Szeretem a tanárokat és ők tisztelettel bánnak velem

 Egy vidám környezet, ahol jól érzem magam és barátokat szerezhetek

 Sok minden, amit tanulunk, haszontalan

 A tudáshoz vezető út sokszor nagyon kimerítő és keserves

 Úgy gondolom, hogy a tanárok nem bánnak velem tisztelettel

 Nagyon sok a zaklatás/bántalmazás, sokakat kiközösítenek

 Nem járok iskolába

4. 1-től 4-ig mennyire érzed magad biztonságban? (1=egyáltalán nem, 2= inkább nem, 3=
inkább igen, 4=teljesen. Görgess jobbra a 4 válaszért!)
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4

Otthon
Az iskolában
A városban vagy faluban, ahol
élsz
Az interneten
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5. Az én iskolámban van: (Pipálj ki mindent, amiről tudsz!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 beléptetőkapu

 biztonsági kamera

 biztonsági őr

 iskolarendőr

 iskolai bűnmegelőzési tanácsadó

 gyermekvédelmi felelős

 iskolapszichológus

 gyógypedagógus

 iskolaorvos

 védőnő

 diákönkormányzat

 más támogató személy vagy szervezet

 Nem járok iskolába

6. Szerinted mi tenné biztonságosabbá az iskolai környezetet? (Legfeljebb 3-at válassz!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Több és jobb biztonságtechnika, mint például kamerák, beléptetőkapuk felszerelése

 Több olyan felnőtt szakember, akihez bizalommal fordulhatok a problémáimmal

 Ha senkivel sem bánnának rosszabbul azért, mert különbözik a többiektől

 Ha biztosítanák, hogy ne lehessen drogokat és alkoholt venni, illetve fogyasztani az iskola
környékén

 A zaklatás/bántalmazás megszűnése

 Hatékonyabb, felelős diákönkormányzat

 Ha az iskola épülete és a hozzátartozó területek jobbak lennének

 Az iskolám már most biztonságos hely

 Nem tudom

7. Az egyik osztálytársadat gyakran csúfolják. Valaki beleköt a szünetben, és verekedéssé
fajul a vita, mikor belép a tanár. Ha ilyen történik, általában mi a következménye?
(Legfeljebb 3-at válassz!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Közösen keresnek megoldást a történtekre

 Értesítik a szülőket, vagy fegyelmi eljárás indul

 Dolgozatot iratnak, beírnak egy egyest vagy módosítják a tananyagot

 Megvonnak valamit (Pl. nem mehetnek osztálykirándulásra)

 Szidással fegyelmeznek

 Fizikai erőt alkalmaznak

 Nem foglalkoznak vele

 Nem tudom
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8. Mi történik, ha megszeged az iskola házirendjét? Írj konkrét példát, nálatok hogyan
fegyelmeznek:
 

 

 

 

 

Információ, vélemény

9. Beszéltek a családodban a felnőttekkel az alábbiakról? (Pipálj ki mindent, amiről igen!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Mit tegyél, ha bántanak

 Az online biztonságról

 A szexről, felvilágosításról

 A drogokról, alkoholról

 A jogaidról

 A kötelességeidről

 Nem beszélünk ezekről

10. Beszéltek az iskolában a felnőttekkel az alábbiakról? (Pipálj ki mindent, amiről igen!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Mit tegyél, ha bántanak

 Az online biztonságról

 A szexről, felvilágosításról

 A drogokról, alkoholról

 A jogaidról

 A kötelességeidről

 Nem beszélünk ezekről

11. Hogy érzed, figyelembe veszik a felnőttek a véleményedet a téged éritő kérdésekben?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Mindig figyelembe
szokták venni

Inkább
igen

Inkább
nem

Soha nem szokták
figyelembe venni

A családi döntésekben
Az iskolában
A helyi vagy országos
ügyekben (Pl. oktatás,
bűnmegelőzés)
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12. Fontos neked, hogy képben legyél a legfrissebb információkkal (hírekkel, eseményekkel)?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Igen, rendszeresen tájékozódom, naprakész vagyok

 Igen, de sok mindent nem értek

 Igen, de nem tudom pontosan, hogy hol tájékozódjak

 Nem, mert amikor tájékozódni próbáltam, nehezen értettem, miről van szó

 Nem, mert nem érdekel

13. Az utóbbi években sok diák állt ki az oktatási reformokért tüntetéseken, a neten vagy
máshogyan. Te mit gondolsz erről? Milyen jó vagy rossz élményeid vannak a véleményed
megosztásáról?
 

 

 

 

 

Szabadidő

14. Részt veszel iskolán kívüli tevékenységekben, mint például sport, zene, színház?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Igen

 Nem, mert túl sok pénzbe kerül

 Nem, mert nincs rá időm

 Nem, mert semmire sincs lehetőség ott, ahol élek

 Nem, hiszen minden tevékenységre van lehetőség az iskolában, tanodában

 Nem, mert nem érdekel

 Nem - egyéb okból

Család

15. Mennyi időt tudsz a családoddal tölteni?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Meg vagyok elégedve a családdal töltött időm mennyiségével

 Szeretnék több időt tölteni a családommal, de nem tudok, mert túl sokat dolgoznak

 Szeretnék több időt tölteni a családommal, de nem tudok, mert nem élünk együtt

 Túl sok időt töltök a családommal. Inkább más dolgokra fordítanék időt

 Egyik sem a fentiek közül
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16. Nem értél haza addigra, amire megbeszéltétek. Mi történik ilyenkor otthon? (Legfeljebb 3-
at válassz!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Leszidnak, de tudod, hogy ha felelősséget vállalsz, jóváteheted

 Kiabálnak, megalázó helyzetbe hoznak, vagy nem beszélnek veled

 Megvonnak valamit (Pl. nem számítógépezhetsz, vagy nem találkozhatsz a barátaiddal egy
hétig)

 Kapsz egy pofont vagy megütnek

 Nem csinálnak belőle ügyet, megértik

 Nem érdekli őket, tényleg akkor érsz-e haza, amit megbeszéltetetek

 Nem szoktátok megbeszélni, mikorra kell hazaérned

Egészség

17. Mit tapasztaltál, amikor utoljára orvoshoz mentél? (Gondolhatsz pl. a gyermekorvosra,
iskolai fogorvosi vizsgálatra, védőnőre, nőgyógyászra, sürgősségire is.)
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Megfelelő ellátást kaptam

 Nem voltam elégedett az ellátással

 Nem volt elérhető ellátás

18. Volt olyan, hogy segítséget kerestél lelki, mentális problémák, vagy droggal, alkohollal,
függőséggel kapcsolatos kérdések miatt?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Igen, és megfelelő ellátást kaptam

 Igen, de nem voltam elégedett az ellátással

 Nem, mert nem érint

 Nem, mert szégyelltem magam

 Nem, mert nem tudtam mit tegyek

 Nem, mert nem volt elérhető ellátás

19. Van egy jó vagy rossz élményed valamilyen orvosi vizsgálatról?
 

 

 

 

 

Esélyek és hátrányok
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20. Jelöld be, ha van az osztályodban:
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 fogyatékossággal élő gyerekek

 roma gyerekek

 külföldről érkező gyerekek

 határontúlról érkező magyar gyerek

 menekült gyerekek

21. Érezted már úgy, hogy nem fogadnak el vagy rosszabbul bánnak veled valamilyen
tulajdonságod miatt? (Pipálj ki mindenkit, akivel kapcsolatban éreztél már így!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 A családod

 A tanárok

 A többi gyerek

 Az iskolán kívüli környezet (Pl. boltban, orvosnál, stb.)

 Nem éreztem még így

22. Hogy érzed, neked jobban meg kell küzdeni az álmaidért, mint a többi gyereknek?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Igen

 Nem

23. Mi segítene abban, hogy egyenlő esélyeid legyenek? (Legfeljebb 2-t válassz!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Ha elfogadóbb lenne a környezetem

 Ha lenne, aki jobban odafigyel rám

 Ha több lehetősége lenne a családomnak

 Ha könnyebben hozzáférhetnék minden szolgáltatáshoz

 Másra lenne szükségem

24. Az utóbbi években sok szó esett a közéletben a menekültekről. Te mit gondolsz róluk?
 

 

 

 

 

Jövő
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25. A jövővel kapcsolatban mi aggaszt leginkább? (Legfeljebb 3-at válassz!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Az éghajlatváltozás

 Hogy nem fogok munkát találni

 Hogy nem lesz lakásom

 Hogy túl sok külföldi költözik az országba, ahol lakom

 Hogy túl sok ismerősöm, barátom, rokonom költözik külföldre

 Hogy túl sok az erőszak, ahol élek

 A háború, terrortámadás lehetősége

 Hogy nem lesznek körülöttem barátok vagy családtagok, akik támogatnának a jövőben

 Hogy túl sok a drog/alkoholfogyasztó a környezetemben

 Nem aggódom a jövőm miatt

 Egyéb: 

26. Mivel tehetné jobbá Magyarország az életedet és a jövőbeli lehetőségeidet? (Legfeljebb 2-t
válassz!)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 A béke megőrzéséért tett lépésekkel

 Környezetvédelmi intézkedésekkel

 Jó minőségű oktatással, jó álláslehetőségekkel

 Több állami, önkormányzati, társadalmi segítséggel, támogatással

 Ha több lehetőség volna arra, hogy a gyerekek és fiatalok befolyásolják az ország jövőjével
kapcsolatos döntéseket

 Ha mindenkit egyenlő bánásmódban részesítenének

Amit még elmondanék

27. A fentiekről eszedbe jutott még valami? Itt elmondhatod!
 

 

 

 

 

Ki vagyok én?

28. Fiú vagy lány vagy? (Ha egyik sem vonatkozik rád, vagy más szót használsz magadra,
kérjük, jelöld meg az "Egyéb" sorban a szót, amellyel leírod a nemedet.)
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 fiú

 lány

 Egyéb: 
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29. Hol laksz?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Fővárosban

 Megyeszékhelyen

 Városban

 Faluban

30. Melyik megyében élsz?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Budapest

 Bács-Kiskun megye

 Baranya megye

 Békés megye

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye

 Csongrád megye

 Fejér megye

 Győr-Moson-Sopron megye

 Hajdú-Bihar megye

 Heves megye

 Jász-Nagykun-Szolnok megye

 Komárom-Esztergom megye

 Nógrád megye

 Pest megye

 Somogy megye

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 Tolna megye

 Vas megye

 Veszprém megye

 Zala megye

31. Milyen iskolába jársz?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 általános iskola

 szakiskola

 szakközépiskola

 szakgimnázium

 gimnázium

 nem járok iskolába
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Üzemeltető:

32. Melyik igaz rád? Ha több állítás is igaz rád, jelöld be mindet! (Ne feledd, a válaszaid
titkosak, nem vagy azonosítható, de ha szeretnéd, bármelyik kérdést kihagyhatod.)
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Magántanuló vagyok

 Nevelőszülőknél élek

 Gyermekotthonban élek

 Más családtagom nevel, nem a szüleim

 Örökbefogadott gyerek vagyok

 Van valamilyen fogyatékosságom/ fogyatékossággal élek

 LMBTQI vagyok

 Nemzetiséghez tartozom (Pl. roma, német, román, szlovák, szlovén, stb.)

 Van más állampolgárságom

 Menedékkérőként érkeztem

 Egyik sem igaz rám ezek közül

Hagyja abba az űrlap kitöltését!

Köszönjük az érdeklődést!
A kérdőív 18 év alattiknak szól. Ha érdekel a kampány, további információt a 
www.facebook.com/tehogylatod Facebook oldalon találsz.
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