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Mi a szociológia

A közösség állapotáról, problémáiról és 
megoldásaikról való közbeszéd egyik nyelvezete

Az emberek által hozott döntések okainak
vizsgálata

Döntési szabadságunk van, de a társadalmi
környezet, helyzetünk befolyásol



Életünk döntésekből 
(is) áll



Miről beszélgetünk ma

Milyen különbségek vannak a generációk
gondolkodásában?

Milyen ma a magyar társadalom, hol van a 
helyünk a világban?

Mit gondoltok Ti iskoláról, továbbtanulásról, 
külföldi életről?



dísztárgyakat / használati…
a barátaival lóg, beszélget, stb.

barkácsol
fényképez, filmez

gyereket nevel
internetezik, számítógépezik

játékkonzollal, vagy…
kirándul, túrázik

olvas
semmi különöset, csak úgy elvan

sportol
tévét néz

zenél, fest, rajzol, szobrászkodik
zenét hallgat

Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében 
hétköznapokon és hétvégén?

válaszadók aránya (%)

szülők

gyerekek



Adatok forrása: 
A Kutatópont által készített Magyar 

Ifjúság 2012 kutatás 



Miben vagyunk mások

Több lehetőség, nagyobb szabadság, a világ 
kitágulása

Több felelősség, a döntések gyarapodó száma, 
és ezzel a fiatalkor kitolódása

1989-ben körülöttünk átfordult a világ, 
megéltünk az összeomlást, most védeni 
akarunk



Gimis szilveszteri buli 
Vonyarcon 1986-ban



Osztálykirándulás 1986



Érettségi előtt már a 
Főépületben 1987



Az utolsó magyaróra
1987 május



Életkép a 80-as évekből



Magyarország – mit 
gondolok rólad?



TOP 2 kihívásunk

Demográfiai problémák, csökkenő népesség, a 
magyarság által lakott terület zsugorodása

Nemzet vonzerejének gyengülése, nemzet 
versenyképességét újra kell gondolni



Magyarország egy sms-
ben



Magyarország helyezése

Emberi Fejlődés Indexe (HDI): 37. – Norvégia

Olimpiai aranyérmek (167) száma: 12. – USA 

Jó Ország Index szerint: 61. – Írország 

PISA felmérés 2012 (15 évesek): 39. 
(matematika), 32. (term.tud.) 30. (olvasás) –
Kína, Sanghaj



900 millió ember él 
naponta 250 Ft-nál 
kevesebb pénzből -

befeléfordulás



52 vajdás válaszadó, 70 % 9-10. osztály, 70 % lány

2012-es adatok forrása: 
A Kutatópont által készített Magyar 

Ifjúság 2012 kutatás 



Iskolaválasztás –
miért épp a Vajdát 

választottad?



2012-es adatok forrása: 
A Kutatópont által készített Magyar 

Ifjúság 2012 kutatás 



Egyetem, főiskola:
Te is megismételheted 

Abodi Dóri sikerét!



2011-es adatok forrása: 
Flash EB Series #319b Youth on the

move



Ezt üzenem nektek

Bátorság

Ne „kutyulódjatok el”

A világ tele van feladattal, Magyarország a 
tiétek lesz


