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MTA Szociológiai Kutatóintézet
						2006
Húsz év múlva

Kérlek, írd le ezen a lapon, hogyan képzeled el az életedet felnőtt korodban. Hol fogsz élni, milyen lesz az otthonod, ki lesz a társad, lesznek-e gyerekeid, mivel fogsz foglalkozni? Képzeld el, hogyan telik majd el egy napod húsz év múlva.


				
			Kérlek, jelöld meg, vagy írd be a megfelelő választ!


1. Fiú vagy, vagy lány?				1 – fiú	  		     2 - lány

2. Melyik évben születtél?   ..............

3. Milyen volt az átlagod az előző tanév végén?		
	1 – jeles         2 – jó	   3 – közepes	     2- elégséges           1 – pótvizsgáznom kellett  

4. Ismételtél-e évet eddigi tanulmányaid során?	1 – igen		      2 – nem

5. Ha igen, melyik osztályt (osztályokat)? .....................................................................................

5. Szeretnél-e továbbtanulni a nyolcadik osztály elvégzése után? 	1 – igen	      2 – nem

6. Ha igen, hol?
	1 – gimnáziumban 	        2 – szakközépiskolában          3 – szakiskolában	
	4 – maradok az általános iskolában	           

7. Jársz-e valamilyen különórára? 	
	1 – nyelvtanulás		2 – zene, művészet, tánc		3 – sport	
	4 – középiskolai előkészítő	8 – egyéb, éspedig: ..............................................	..........	
	9 – nem járok sehova

Most néhány dolgot kérdeznénk életkörülményeidről.

8. Hol élsz, kik nevelnek?
	1 – szüleim lakásában lakom
	2 – nevelőszülőknél lakom
	3 – nagyszülőnél, egyéb rokonnál lakom
	4 – gyermekotthonban lakom
	5 – egyéb válasz: ........................................................

9. Hány testvéred van? ...........................

10. Ha családban élsz, hányan éltek együtt? (felnőttek és gyerekek összesen): ..................

11. Hány szobás a lakásotok?   ............... szoba

12. Van-e a lakásotokban .....
	(húzd alá a megfelelő válasz(oka)t!
		
	vezetékes víz		d) videó és/vagy DVD		

vezetékes gáz		e) vezetékes telefon
benti WC			f) internet





13. Szüleidnek mi a legmagasabb iskolai végzettsége?


Apa 
Anya 
0-7 osztály


8 osztály


Szakmunkásképző


Érettségi


Főiskola, egyetem


Nem tudom



14. Van-e szüleidnek (nevelőidnek) kereső foglalkozása?


Apa (nevelő)
Anya (nevelő)
Van állandó munkája


Alkalmanként dolgozik


Munkanélküli 


Gyesen, gyeden van


Nyugdíjas


Egyéb 



15. Szüleid milyen származásúak, milyen nemzetiséghez sorolják magukat?


Apa
Anya
Magyar 


Magyar cigány


Oláh cigány


Beás 


Egyéb, éspedig: 



16. És te minek tartod magad? (írd be a választ):......................................................................

17. Ha vannak barátaid, gondolj a három legjobb barátodra, és válaszolj:

A barátom...
1. számú barát
2. számú barát
3. számú barát
Nincs barátom 
ugyanolyan származású,
mint én




másmilyen származású,
mint én





18. Kérlek, osztályozd le, milyennek tartod az iskoládat, az osztályodat a következő szempontok szerint!

nem készít fel a továbbtanulásra
 1         2         3         4         5
esélyt ad a továbbtanulásra 
nem jövök ki a tanáraimmal
 1         2         3         4         5
jól kijövök a tanáraimmal 
rossz a légkör az osztályban
 1         2         3         4         5
jó az osztályközösség 
nincsenek barátaim az iskolában
 1         2         3         4         5
sok barátom van az iskolában 
megkülönböztetnek, kiközösítenek
 1         2         3         4         5
elfogadnak olyannak, amilyen vagyok 


