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Támogatók

Összefogás az Alapjogokért Alapítvány



1. Diákok a fenntarthatóságról
Kiemelt célcsoport: 10-18 éves, felső tagozatos és középiskolás
diákok.
A kérdőíves kutatás kb. 12-15 percet vesz igénybe, a kutatásban való
részvétel teljesen önkéntes és névtelen. Kitölthető: 2022. április 26.
és május 22. között
A fókuszcsoportos beszélgetések budapesti gimnáziumokban 4-6 fős
csoportokban 2022. április 22-29. között
További tervek Reprezentatív kutatás 17 éves középiskolás tanulók
körében, Visegrádi Együttműködés keretében 2022.
szeptemberérben.

2. Tanárok a fenntarthatóságról
A tanárok Témahéttel és fenntarthatósággal kapcsolatos
véleményeinek megismerésére online kérdőíves kutatás végzünk a
Fenntarthatósági Témahéten résztvevő pedagógusok körében.
A kérdőív kitöltése kb. 12-15 percet vesz igénybe 2022. május 31-
június 26. között

https://www.fenntarthatosagikutatas.hu/

https://www.fenntarthatosagikutatas.hu/


Kutatás haszna tudományos és a 

Témahét szempontjából

 A kitöltő diákok és tanárok visszajelzést adhatnak a

Témahétről, hogy ezzel hozzájáruljanak a programok

minőségének javításához

 A kutatás lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk, milyen

összefüggés van a Témahéten való részvétel és a

környezettel kapcsolatos gondolkodás, viselkedés

között

 Ezek nemcsak a Témahét, de más hasonló programok

kidolgozásához is segítséget nyújthatnak



2021-es kutatás főbb eredményei



A Témahét észlelt hatása 

a diákokra (2021)

 6411 Témahéten résztvevő diák

töltötte ki a kérdőívet, ebből 4980

diák nem először vett részt

 A résztvevők 26%-a szerint teljes

mértékben és 48%-uk szerint inkább

segített a Témahét nekik, hogy

környezettudatosabban éljenek

 Az átadott információkat a

résztvevők 79,5%-a találta inkább

vagy teljes mértékben hasznosnak
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Környezettudatos cselekvések (2021)
 Legfontosabb mutató, hiszen ezek vezethetnek pozitív eredményre a 

környezet védelmében.

 Átlagosan 4,27 cselekvést végeznek a diákok – a kitöltők 99,6%-a végez 

legalább egyet a felsorolt 11 lehetőség közül
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➢ „Szelektíven gyűjtöm a 

szemetet.” 

➢ „Tömegközlekedéssel, 

biciklivel,

rollerrel vagy gyalog megyek 

iskolába.”

➢ „Takarékoskodom a vízzel

és az árammal.”

➢ „Amit lehet, megjavítok.”



V4-es kutatás 2022

 11. évfolyamon reprezentatív minta

 diákok fenntarthatóságról alkotott véleményének és 

attitűdjeinek megismerésére

 Résztvevő országok: Csehország, Lengyelország, Szlovákia, 

Magyarország



www.fenntarthatosagikutatas.hu



Köszönöm a figyelmet!


