ANKETNI VPRAŠALNIK – OSNUTEK
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spol: M/Ž
Kolk si star/a?
Smer študija (splošno):
Regija:
Tvoja povprečna ocena v času študija:

Vprašanja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ali so tvoji straši prijazni s teboj?
Ali te pohvalijo?
Ali se lahko v miru učiš?
Ali so starši svojimi predlogi vplivali na tvojo odločitev glede izbire študija?
Ali te tolažijo, če ti ne gre najboljše?
Ali si študij izbral zaradi družinske tradicije (že obstoječi obrat ali podjetje v družini)?
Ali si imel mirno, ljubeče in srečno otroštvo?
Ali si od staršev dobil dovolj poguma in samozavesti?
Ali so tvoji starši urejeni – veseli, igrivi, dišeči, čuječni, ljubeči?
Ali je v tvoji družini prisotna kakšna huda odvisnost staršev – alkoholizem, kajenje,
prenajedanje, odvisnost od drog ali tablet?
Ali je v tvoji družini prisotna zloraba (ali čustvena ali fizična)?
Ali je bilo v tvoji družini prisotno nasilje?
Ali moraš veliko tega skrivati pred starši?
Ali si v otroštvu veliko trpel zaradi stisk in nerazumevanja v družini?
Ali je družina večinoma v materialni stiski?
Ali je družina v prostorski stiski?
Ali si se za študijski program odločil že veliko prej (si od malih nog vedel/a kaj te veseli)?
Ali je družina večinoma v kakšni čustveni, psihični stiski?
Ali je v družini prisotna kakšna hujša, kronična bolezen?
Ali ti starši »težijo«?
Ali se starši znajo pogovarjati, mirno, dostojanstveno komunicirati s teboj?
Ali te družina večinoma kontrolira?
Ali ti v družini zaupajo?
Ali se starši s teboj kregajo, te zaničujejo, te žalijo?
Se je že zgodilo, da si bil/a v depresiji ali si imel/a migrene ali glavobole zaradi stanja v
družini?
Ali se v družini počutiš prijetno, svobodno in varno?
Ali so te spodbujali za visokošolsko izobraževanje?
Ali so ti starši finančno pomagali v času študija?
Ali se ti zdi, da je stanje v družini vplivalo na tvoje zdravje?
Ali je tvoje zdravje vplivalo na tvoj študijski uspeh?
Ali bi ti lahko nudili večjo čustveno oporo, ti izrazili zaupanje in ljubezen?
Ali bi ti vzorce, ki si jih prejel od svojih staršev uporabil, ko bi bil ti starš?
Ali bi veliko spremenil/a, ko bi imel/imela svojega otroka?
Kaj bi spremenil?
a) komunikacijo
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b) izražanje čustev
c) motivacijo
d) finančno podporo
e) stanovanjske razmere

Možno več odgovorov.
35. Kakšen starš bi ti rad bil?
a) vesel
b) igriv
c) uspešen
d) športen
e) ljubeč
f) dišeč, urejen
g) ambiciozen
h) čuteč, dobrodelen
i) učeč
j) brez odvisnosti
k) pogumen
l) samozavesten

Možno je več odgovorov.
36. Ali meniš, da je spregledana dimenzija znanja glede starševstva?
37. Ali bi se, po tvojem mnenju, po sistemu vseživljenjskega učenja, lahko bodoči starši priučili,
naučili vsaj osnov »pozitivnega« starševstva? (če bi za to obstajali ustrezni programi).
38. Kaj se ti zdi, ali bi tvoji starši danes bili pripravljeni na Predavanje za starše (Vzgoje staršev),
ki bi vsebovalo gor navedene tematike?
39. Ali bi se ti, kot bodoči starš udeležil/a Predavanja za starše (Vzgoje staršev) z gor navedenimi
tematikami?
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