Vprašalnik YouPrev

Pozdravljen / pozdravljena,
Vprašanja v tem vprašalniku so o tebi in tvojih prijateljih. Ţelimo izvedeti več o tvojem
ţivljenju, o šoli, o tem, kaj počneš v prostem času in s kakšnimi problemi se srečuješ.
Sprašujemo po tvojih osebnih izkušnjah in mnenjih, tvoja odločitev je, če boš nanje
odgovoril / odgovorila ali ne, vendar te prosimo, da odgovoriš na vsa vprašanja.
Seveda vprašalnik zagotavlja tvojo anonimnost; nikamor ne bomo zapisali tvojega imena,
starši in učitelji ne bodo videli tvojih odgovorov. Odgovore bo analizirala raziskovalna
skupina na Fakulteti za varnostne vede.
Če katerega izmed vprašanj ne razumeš, prosim, vprašaj osebo, ki v tvojem razredu vodi
raziskavo. Vprašanje / trditev preberi in odgovori čim hitreje.
Hvala, ker sodeluješ v raziskavi!

Nekaj vprašanj o tebi
1.1) Si moškega ali ženskega spola?



moškega spola



ţenskega spola

1.2) Koliko si star / stara?
______ let (vpiši svojo starost)
1.3) Si bil / bila rojen / rojena v Sloveniji?



Da.



Ne, rojen / rojena sem bil / bila v ________________________(ime države).

 Če je odgovor ne, koliko si bil / bila stara, ko si prišel / prišla v to
državo?
_____ let (zapiši starost).
1.4) V kateri državi je bila rojena tvoja mati?



Rojena je bila v Sloveniji.



Rojena je bila v drugi drţavi: __________________________(zapiši državo).



Ne vem.

1.5) V kateri državi je bil rojen tvoj oče?



Rojen je bil v Sloveniji.



Rojen je bil v drugi drţavi: ____________________________(zapiši državo).



Ne vem.

1.6) Kateri od naštetih članov družine živijo v istem gospodinjstvu kot ti?
Prekriţaj tiste kvadratke, ki ustrezajo.










oče / očim
mati / mačeha
brat / bratje
sestra / sestre
stari starši
drugi sorodniki
ţivim s posvojitelji
ţivim z drugimi _____________________________________(zapiši, s kom)

1.7) V katerem jeziku se NAJBOLJ POGOSTO pogovarjaš z osebami, s katerimi živiš?



V slovenščini.



V mojem rodnem jeziku ____________________________(zapiši, katerem).

1.8) Ima tvoj oče (ali moški v tvojem domu) službo?
Prekriţaj samo EN kvadratek (moţen je samo en odgovor)









1.9)

Ima redno sluţbo.
Ima svoje podjetje.
Včasih ima sluţbo.
Ne, rad bi delal, a ne najde sluţbe.
Ne, je v pokoju / je invalid / ima dolgotrajno bolezen.
Ne, skrbi za dom in gospodinjstvo.
Ne vem.

Ima tvoja mati (ali ženska v tvojem domu) službo?

Prekriţaj samo EN kvadratek (moţen je samo en odgovor)









Ima redno sluţbo.
Ima svoje podjetje.
Včasih ima sluţbo.
Ne, rada bi delala, a ne najde sluţbe.
Ne, je v pokoju / je invalid / ima dolgotrajno bolezen.
Ne, skrbi za dom in gospodinjstvo.
Ne vem.

1.10) Če se primerjaš z ostalimi ljudmi tvoje starosti: imaš več, enako ali manj denarja na
voljo?
veliko manj
denarja

manj denarja

malo manj
denarja

enako
denarja

malo več
denarja

več denarja

veliko več
denarja















1.11) Vrsta stanovanja, v katerem živite z družino?
Prekriţaj samo EN kvadratek (moţen je samo en odgovor)








Enostanovanjska hiša.
Dvostanovanjska hiša.
Večstanovanjska stavba (blok) z do 15 stanovanji.
Večstanovanjska stavba (stolpnica) z več kot 15 stanovanji.
Drugačno prebivališče:___________________________________
Brez prebivališča.

1.12) Kako daleč od šole živiš?
Prekriţaj samo EN kvadratek (moţen je samo en odgovor)







Doma sem zelo blizu – manj kot 500 metrov.
Doma sem blizu – med 500 in 1000 metri.
Doma sem oddaljeno – med 1000 in 2000 metri.
Doma sem daleč – več kot 2000 metrov.
Drugo:___________________________________

1.13) Kako običajno prideš v šolo?
Prekriţaj samo EN kvadratek (moţen je samo en odgovor)







V šolo običajno pridem peš.
V šolo običajno pridem s kolesom.
V šolo pridem z avtobusom.
V šolo me pripeljejo starši.
Drugo:___________________________________

O tvoji družini
2.1) Kako dobro se razumeš s svojimi starši?
[S starši mislimo tudi krušne starše in posvojitelje]
Naredi samo EN kriţec v VSAKI VRSTICI, glede na to koliko se s trditvijo strinjaš ali ne strinjaš.
Se v
celoti
strinjam

Delno se
strinjam

Ne vem

Delno se
ne
strinjam

Se v
celoti ne
strinjam

Nimam
take
osebe

Precej dobro se razumem z očetom
(očimom).













Precej dobro se razumem z materjo
(mačeho).













Starši mi pogosto nudijo čustveno
podporo in skrbijo zame.
Slabo bi se počutil / počutila, če bi
razočaral / razočarala starše.





















2.3) Kako pogosto se spodaj navedene trditve nanašajo na tvoje življenje?
[Če ne ţiviš s svojii starši, odgovarjaj za odrasle, s katerimi ţiviš].
Prekriţaj samo EN kvadratek v vsaki vrstici.
Skoraj
vedno

Pogosto

Kdaj
pa kdaj

Redko

Skoraj
nikoli




































Svojim staršem povem, kje sem večino popoldnevov po
šoli.











Svojim staršem povem, kaj počnem v prostem času.











Če sem bil / bila zunaj me starši vprašajo, kaj sem počel /
počela, kam sem šel / šla ter s kom sem bil / bila.
Če grem ven zvečer mi starši povedo, kdaj moram biti
doma.
Če sem zunaj in je ţe pozno se moram javiti staršem.
Starši preverjajo, če sem naredil / naredila domačo
nalogo.









































Starši preverjajo, da gledam samo filme / DVDje, ki so
primerni za mojo starost.











Moji starši vedo kje sem, ko grem ven.
Moji starši vedo kaj počnem, ko grem ven.
Moji starši vedo s katerimi prijatelji sem, ko grem ven.
Svojim staršem povem, s kom preţivljam prosti čas.
Svojim staršem povem, za kaj zapravljam svoj denar.

2.4) Kdaj moraš biti doma na običajni konec tedna?



Ne smem hoditi ven zvečer ob koncu tedna.




Običajno se moram vrniti ob ____ : ____ (vpiši uro : minute).
Nimam omejenega časa.

O tvoji šoli
3.1) Kako močno se strinjaš ali ne strinjaš z naslednjimi trditvami o tvoji šoli?
Prekriţaj samo EN kvadratek v vsaki vrstici.
V celoti se
strinjam

Delno se
strinjam

Delno se
ne strinjam

V celoti se
ne strinjam

Če bi se mogel / mogla preseliti, bi pogrešal /
pogrešala šolo.









Večino dni rad / rada hodim v šolo.

































Učitelji se zavedajo vsakega problema, ki se zgodi
na šoli in ga poizkušajo rešiti.









Obstajajo aktivnosti za tiste, ki jim ne gre dobro v
šoli.









Učitelji in starši govorijo o tem, kako nam gre v šoli
in o stvareh, ki se nas tičejo.









Šola poizkuša rešiti probleme, ki jih imamo učenci v
šoli.









Šola organizira aktivnosti ter nam podaja
informacije o temah, kot so spolnost, droge, nasilje
ter mirno reševanje sporov...









Moja šola mi je všeč.
Naš pouk je zanimiv.
V moji šoli se zgodi veliko kraj.
V moji šoli se zgodi veliko pretepov.
V moji šoli se veliko stvari razbije ali uniči.
V moji šoli učenci pogosto jemljejo droge.

 Če si prekriţal / prekriţala »popolnoma se
strinjam« ali »delno se strinjam«: Katera
izmed aktivnosti je bila zate najbolj
pomembna? (zapiši na črto)

______________________________

3.4) Si v zadnjih 12. mesecih kadarkoli manjkal / manjkala v šoli brez pravega razloga? Če je
odgovor da, kako pogosto?




Ne, nikoli.
Da, ____ krat (zapiši kolikokrat).

3.5) Kako dobro ti gre v šoli?









Odlično, najbrţ sem med najboljšimi v razredu.
Kar precej nadpovprečno.
Nadpovprečno.
Povprečno.
Podpovprečno.
Kar precej podpovprečno.
Slabo, najbrţ sem med najslabšimi v razredu.

Nekaj slabih stvari, ki so se ti lahko zgodile
4.1. Se ti je v preteklosti kadarkoli zgodilo kaj od navedenega in ali je to dejanje
kdo prijavil policiji?
a)

Nekdo je ţelel, da mu / ji daš denar ali nekaj drugega (na primer uro, čevlje,
mobilni telefon) ter ti je grozil / grozila, če tega ne bi storil / storila?
Se ti je to kdaj zgodilo?
 ne
 da

b)

Če se ti ni zgodilo, nadaljuj s trditvijo b)
Kako pogosto se ti je to zgodilo v zadnjih 12. mesecih?

_____ krat

Nekdo te je nasilno udaril ali te poškodoval, da si potreboval / potrebovala
zdravniško pomoč?
Se ti je to kdaj zgodilo?

 ne
 da
c)

Če se ti to ni zgodilo, nadaljuj s trditvijo c)
Kako pogosto se ti je to zgodilo v zadnjih 12. mesecih?

_____ krat

Nekaj ti je bilo ukradeno (na primer knjiga, denar, mobilni telefon, športna
oprema, kolo...)?
Se ti je to kdaj zgodilo?

 ne
 da
d)

Če se ti to ni zgodilo, nadaljuj s trditvijo d)
Kako pogosto se ti je to zgodilo v zadnjih 12. mesecih?

_____ krat

Nekdo ti je grozil z nasiljem ali izvajal fizično nasilje zaradi tvojega verskega
prepričanja, jezika, ki ga govoriš, barve tvoje koţe, tvojega etničnega izvora
ali podobnih razlogov.
Se ti je to kdaj zgodilo?

 ne
 da
e)

Če se ti to ni zgodilo, nadaljuj s trditvijo e)
Kako pogosto se ti je to zgodilo v zadnjih 12. mesecih?

_____ krat

Se je kdo norčeval iz tebe ali te resno nadlegoval na ţaljiv način preko
spletne pošte, v spletni klepetalnici, preko zasebnega klepeta, na spletni
strani ali preko sms-a na tvoj mobilni telefon?
Se ti je to kdaj zgodilo?

 ne
 da
f)

Če se ti to ni zgodilo, nadaljuj s trditvijo f)
Kako pogosto se ti je to zgodilo v zadnjih 12. mesecih?

_____ krat

Je tvoja punca / tvoj fant kadarkoli grdo ravnala / grdo ravnal s tabo ali te
poniţevala / poniţeval?
Se ti je to kdaj zgodilo?

 ne
 da

Če se ti to ni zgodilo, nadaljuj na naslednji strani
Kako pogosto se ti je to zgodilo v zadnjih 12. mesecih?

_____ krat

Glede prostega časa in tvojih prijateljev
5.1) Kako pogosto v tednu greš ven zvečer, na primer na zabavo ali v disko, k nekomu domov
ali se samo družiš na ulici?










Nikoli, ne hodim zvečer ven.
Enkrat na teden.
Dvakrat na teden.
Trikrat na teden.
Štirikrat na teden.
Petkrat na teden.
Šestkrat na teden.
Vsak dan.

5.2) Ko pomisliš na ZADNJIH ŠEST MESECEV: bi dejal / dejala, da si bil / bila večino časa
srečen / srečna?
Večino časa sem bil / bila [naredi kriţec pri ENEM kvadratku, ki najbolje opiše]:

Zelo
srečen /
zelo
srečna



Srečen /
srečna

Malo bolj
srečen /
srečna kot
nesrečen /
nesrečna

Malo bolj
nesrečen /
nesrečna
kot srečen
/ srečna

Nesrečen
/ nesrečna

Zelo
nesrečen /
zelo
nesrečna











5.3) Katere stvari običajno počneš, in s kom jih počneš?
Prekriţaj samo EN kvadratek v vsaki vrstici.
(1) Kako pogosto?
nikoli

kdaj pa kdaj

pogosto

Grem v kavarne, klube, diskoteke ali pop koncerte.







Počnem nekaj ustvarjalnega (gledališče, glasba,
risanje, pisanje).







Pretepam se z ostalimi.


































Ukvarjam se s športom, atletiko ali vadbo.
Učim se za šolo ali delam nalogo.
Druţim se v nakupovalnih središčih, ulicah, parkih ali
v soseskah samo za zabavo.
Za zabavo delam nekaj prepovedanega.
Pijem pivo / alkohol.
Jemljem droge.
Za zabavo strašim in spravljam ob ţivce ostale.

(2) S kom?
s prijatelji

sam / sama

Grem v kavarne, klube, diskoteke ali obiskujem pop
koncerte.





Počnem nekaj ustvarjalnega (gledališče, glasba,
risanje, pisanje).





Pretepam se z ostalimi.









Druţim se v nakupovalnih središčih, ulicah, parkih ali
v soseskah samo za zabavo.





Za zabavo delam nekaj prepovedanega.











Ukvarjam se s športom, atletiko ali vadbo.
Učim se za šolo ali delam nalogo.

Pijem pivo / alkohol.
Jemljem droge.
Za zabavo strašim in spravljam ob ţivce ostale.

5.4)

Kako pomembno je zate kaj si misli o tebi tvoj prijatelj ali skupina prijateljev?
Prekriţaj samo EN kvadratek v vrstici

5.5)

nepomembno

precej
nepomembno

precej
pomembno

pomembno









Mladi ljudi občasno sodelujejo v aktivnostih, ki so prepovedane. Ali so tvoji prijatelji
naredili kaj od naštetega?

a)

Imam prijatelje, ki so uporabljali mehke droge – travo ali
hašiš.

 ne

 da

a)

Imam prijatelje, ki so uporabljali trde droge – ecstasy,
speed, heroin ali kokain.

 ne

 da

Imam prijatelje, ki so ukradli stvari v trgovini.

 ne

 da

c)

Imam prijatelje, ki so brez dovoljenja vstopili v zgradbe,
da bi nekaj ukradli.

 ne

 da

d)

Imam prijatelje, ki so grozili nekomu z oroţjem ali grozili,
da ga / jo bodo pretepli, samo da bi dobili denar ali
druge stvari od te osebe.

 ne

 da

Imam prijatelje, ki so pretepli nekoga ali ga huje
poškodovali s palico ali noţem.

 ne

 da

b)

e)

5.6)

Koliko časa na dan preživiš za računalnikom?
Prekriţaj samo EN kvadratek v vrstici

ne
uporabljam
računalnika

manj kot pol
ure na dan

manj kot uro
na dan

manj kot dve
uri na dan

več kot dve uri
na dan











Kaj si misliš o naslednjem?
6.1) Kako narobe je po tvojem mnenju, da oseba tvoje starosti naredi kaj od navedenega?
Prekriţaj samo EN kvadratek v vsaki vrstici
zelo
narobe

narobe

malo
narobe

nič narobe

Laţe, ne uboga ali ugovarja odraslim, kot so starši in
učitelji.









Z namenom uţali nekoga zaradi njegovega / njenega
verskega prepričanja, barve koţe ali etničnega izvora.









Namenoma poškoduje ali uniči lastnino, ki mu / ji ne
pripada.
Iz interneta nelegalno nalaga filme ali glasbo na svoj
računalnik.

















Ukrade nekaj malega v trgovini, na primer čokolado.









Vlomi v stavbo, da bi nekaj ukradel / ukradla.









Udari nekoga zato, da bi ga / jo poškodoval /
poškodovala.









Uporabi oroţje ali silo, da bi dobil / dobila denar ali
druge stvari od drugih ljudi.









Poniţuje, tepe ali grozi drugim v šoli samo za zabavo.









Poniţuje, tepe ali grozi svojemu dekletu / svojemu
fantu.









v celoti se
strinjam

delno se
strinjam

delno se
ne strinjam

v celoti se
ne strinjam

Pravi moški je močan in ščiti svojo druţino.









Moški, ki ni pripravljen na ţaljivke odgovoriti z
nasiljem, je reva.
Oče je glava druţine in če je potrebno, je lahko
nasilen, da se ga upošteva.
Če ţenska vara svojega partnerja, jo partner lahko
natepe.
Moški bi mogel biti pripravljen z nasiljem obraniti
ţensko in otroke pred napadalci.

































Ţena in otroci morajo ubogati moškega kot glavo
druţine.
Pravi moški bi uporabil nasilje, da premaga nekoga, ki
grdo govori o njegovi druţini.

















Moškemu bi morali dovoliti imeti pištolo, da ubrani
svojo druţino ali imetje.









6.2) Kako močno se strinjaš ali ne strinjaš z naslednjimi trditvami?
Prekriţaj samo EN kvadratek v vsaki vrstici

6.3) Kako močno se strinjaš ali ne strinjaš z naslednjimi trditvami?
Prekriţaj samo EN kvadratek v vsaki vrstici
v celoti se
strinjam

delno se
strinjam

delno se
ne strinjam

v celoti se
ne strinjam

Odzivam se hitro, ne da bi razmislil / razmislila.
Tu pa tam počnem tisto, kar mi nudi zadovoljstvo,
četudi zaradi tega mogoče ne bom dosegel / dosegla
kakšnega cilja v prihodnosti.
Bolj me skrbi, kaj se bo zgodilo v bliţnji prihodnosti,
kot v daljni prihodnosti.
Kdaj pa kdaj rad / rada preizkušam samega sebe /
samo sebe tako da naredim nekaj nevarnega.
Včasih tvegam samo zato, ker me to zabava.









































Razburjenje in dogodivščine so mi bolj pomembne kot
varnost.
Najprej poskrbim zase, četudi to pomeni, da drugim
oteţim ţivljenje.
Če stvari, ki jih delam, druge ljudi vznemirijo, je to
njihov problem, ne moj.

























Poizkušal / poizkušala bom dobiti stvari, ki jih ţelim,
četudi vem, da to drugim povzroča teţave.









6.4) Kako močno se strinjaš ali ne strinjaš z naslednjimi trditvami o tvoji soseski?
Prekriţaj samo EN kvadratek v vsaki vrstici
v celoti se
strinjam

delno se
strinjam

delno se
ne strinjam

v celoti se
ne strinjam

























V moji soseski stoji veliko praznih in zapuščenih
stavb.









V moji soseski je naslikanih veliko grafitov.









Ljudje iz okolice so pripravljeni pomagati svojim
sosedom.









To je zelo povezana soseska.









































Mnogo sosedov me pozna.
Ljudje v moji soseski pogosto počnejo kaj skupaj.
V moji soseski obstaja veliko zločina.
V moji soseski se preproda veliko drog.
Veliko pretepanja se dogaja v moji soseski.

Ljudem v tej soseski lahko zaupaš.
Ljudje v tej soseski se povečini dobro razumejo med
sabo.
To je varna soseska.
Policija veliko patruljira v moji soseski.
V moji soseski obstajajo prostori in aktivnosti za
mlade ljudi iz te soseske.

O stvareh, ki jih mladi ljudje včasih počnejo
7.1) Mladi ljudje včasih počnejo stvari, ki so prepovedane. Kaj pa ti? Si kadarkoli naredil /
naredila kaj od naštetega, in če si, kako pogosto si naredil / naredila kaj od naštetega v
zadnjih 12. mesecih?
Si kadarkoli ...

... kako pogosto?

... porisal / porisala steno, vlak,
podhod ali avtobus (grafiti)?

Če si prekrižal / prekrižala odgovor »Da«:
(Ne) (Da) Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat

... namerno poškodoval / poškodovala
nekaj, kot na primer postajališče,
okno, avto, stol na avtobusu ?

(Ne) (Da) Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat

... ukradel / ukradla nekaj v trgovini?













(Ne) (Da)
... vlomil / vlomila v stavbo, da bi nekaj
ukradel / ukradla?
... ukradel / ukradla kolo?





(Ne) (Da)





(Ne) (Da)
... ukradel / ukradla motor ali avto?





(Ne) (Da)
... ukradel / ukradla nekaj v avtu?





(Ne) (Da)

Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat

... uporabil / uporabila oroţje, silo ali


groţnje s silo, da bi dobil / dobila (Ne) (Da) Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
denar od druge osebe?
... ukradel / ukradla nekaj drugi osebi?





(Ne) (Da)

Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat

... nosil / nosila oroţje ali drug 

predmet, ki bi ga lahko uporabil / (Ne) (Da)
Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
uporabila za oroţje, kot na primer
palico, noţ ali verigo?
... nosil / nosila pravo pištolo?





(Ne) (Da)

Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat

... sodeloval / sodelovala v skupinskem


pretepu na nogometnem stadionu, (Ne) (Da) Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
na ulici ali drugi javni površini?
... namenoma pretepel / pretepla


drugo osebo ali jo poškodoval / (Ne) (Da) Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
poškodovala s palico ali noţem?
... grozil / grozila nekomu z nasiljem ali
izvajal / izvajala nasilje nad nekom 

zaradi njegovega njenega verskega (Ne) (Da) Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
prepričanja, jezika, barve koţe ali
socialnega ali etničnega izvora?
... nelegalno prenesel / prenesla 
 Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
glasbo ali filme iz interneta?
(Ne) (Da)
... prodajal / prodajala ali pomagal / 
 Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih? ___ krat
pomagala prodajati droge?
(Ne) (Da)

7.2) Si kadarkoli bil/bila v stiku s policijo zaradi nečesa, kar si ti naredil / naredila
nedovoljenega kot na primer stvari, ki so bile naštete na prejšnji strani?



Ne



Da, bil / bila sem v stiku s policijo zaradi nečesa nedovoljenega, kar sem storil / storila.
 Če da, a)
b)

Kako pogosto v zadnjih 12. mesecih? ____ krat (vpiši pogostost)
Zadnjič zaradi katerega prestopka?
Zaradi ___________________________________________

c)

Kaj se je zgodilo zadnjič ko si bil / bila v stiku s policijo?
Prekriţaj vse, ki so primerni










moji starši so bili obveščeni o dogodku
šola / učitelj je bil obveščen o dogodku
poslali so me pred sodišče
sodišče / toţilec / policist mi je izrekel opozorilo.
sodišče / toţilec me je kaznoval
starši so me kaznovali
nič se ni zgodilo
nekaj drugega se je zgodilo: ______________________________

Sledijo vprašanja o kajenju, pitju alkohola in drogah. Ko te sprašujemo o
primerih, s tem mislimo tako zabave, običajne dni ali posebne situacije.
Prosimo, odgovori čimbolj natančno in pošteno!
8.1) V koliko primerih (če sploh) si spil / spila dovolj alkohola, da si bil / bila pijana in si, na
primer, se opotekal / opotekala, nisi mogel / mogla pravilno govoriti, si bruhal / bruhala ali
se nisi spomnil / spomnila, kaj se je zgodilo?
Prekriţaj samo EN kvadratek na vrstico

V tvojem ţivljenju
V zadnjih 12. mesecih
V zadnjih 30. dneh

Število dogodkov
0 (nikoli)

1-2

3-5

6-9

10-19

20 ali
večkrat

40 ali
večkrat




























8.2) V koliko primerih (če sploh) si kadil / kadila travo (marihuano / hašiš)?
Prekriţaj samo EN kvadratek na vrstico

V tvojem ţivljenju
V zadnjih 12. mesecih
V zadnjih 30. dneh

Število dogodkov
0 (nikoli)

1-2

3-5

6-9

10-19

20-39

40 ali
večkrat





























8.3) Kolikokrat (če sploh) si vzel / vzela kaj od naštetega?
Prekriţaj samo EN kvadratek na vrstico

Ritalin (brez recepta)
Steroide
Ecstasy ali amfetamine (speed)
Lepilo ali kaj takega, kar se lahko
inhalira (na primer smejalni plin)
Pomirjevalo ali sedativ (brez recepta)
Relevin
LSD ali druge halucinogene droge
Čudeţne (halucinogene) gobe
Heroin, kokain / crack
(Zdravniške) tablete v kombinaciji z
alkoholom
Druge substance (zapiši kaj):
_______________________

Število dogodkov
0
(nikoli)

1-2

3-5

6-9

10-19

20-39

40 ali
večkrat

















































































































Nekatere inštitucije se trudijo, da bi preprečile nasilje ali uporabo alkohola in
drog med mladimi ljudmi. V nadaljevanju bi te radi vprašali o tvojem mnenju in
izkušnjah s temi programi.
9.1) Kaj misliš da bi delovalo pri preprečevanju, da bi mladi ljudje počeli prepovedane stvari (na
primer pri nasilju, pri kraji, pri jemanju drog)?
Prekriţaj samo EN kvadratek v vsaki vrstici
zelo dobro
deluje

deluje

ne deluje

je škodljivo

Hudo kaznovanje, ko te mlade ljudi ujamejo.









Tem mladim ljudem podati več informacij o
posledicah njihovega početja.









Poslušati mlade ljudi o njihovih problemih.









Omogočati učenje boljšega obnašanja za te mlade
ljudi.









Omogočati svetovanje za njihove starše.













Omogočati boljše priloţnosti za preţivljanje
prostega časa.









Izboljšati njihove moţnosti, da dobijo delo.













Dati tem mladim ljudem boljšo izobrazbo.

Drugo (zapiši kaj): _______________________

9.2) Kdo po tvojem mnenju je najbolj pomemben za to, da mladi ne počnejo prepovedanih
stvari?
zelo
pomembni

pomembni

malo
pomembni

nepomemb
ni

So mladi sami najbolj pomembni za to, da ne
počnejo prepovedanih stvari?









So starši najbolj pomembni za to, da mladi ne
počnejo prepovedanih stvari?









So učitelji najbolj pomembni za to, da mladi ne
počnejo prepovedanih stvari?









So socialni delavci najbolj pomembni za to, da
mladi ne počnejo prepovedanih stvari?









Je policija najbolj pomembna za to, da mladi ne
počnejo prepovedanih stvari?









So prijatelji najbolj pomembni za to, da mladi ne
počnejo prepovedanih stvari?









So športni trenerji najbolj pomembni za to, da mladi
ne počnejo prepovedanih stvari?









drugi (zapiši kdo): _______________________









9.3) Si v zadnjih 12. mesecih prejel / prejela kakšne informacije glede zlorabe alkohola, drog ali
drugih škodljivih substanc? (Prosimo označi, katere)

 da, v moji šoli od mojega učitelja
 da, v moji šoli o druge osebe (na primer policista, socialnega delavca, psihologa,
zdravnika)

 da, od enega ali obeh mojih staršev
 da, na internetu
 da, v centru za mlade
 da, preko nekoga drugega (zapiši koga): _______________________
 ne  nadaljuj z vprašanjem 9.5
9.4) Kaj si na splošno misliš o informacijah, ki si jih prejel / prejela glede zlorabe alkohola, drog
ali drugih škodljivih substanc?
Prekriţaj samo EN kvadratek v vsaki vrstici
drţi

ne drţi

Naučil / naučila sem se nekaj novega glede alkohola in drog.





Naučil / naučila sem se nekaj novega o tem, kako alkohol in droge
vplivajo na zdravje.





Vzbudilo mi je zanimanje za določene droge.
Ni bilo nič novega zame.







Izvedel / izvedela sem nova dejstva, kako naj se izogne alkoholu in
drogam.





Izvedel / izvedela sem nova dejstva, kako pomagati prijateljem, da se
izognejo drogam / odvadijo uporabe drog.





9.5) Koliko vpliva ima po tvojem mnenju šola na to, da njeni učenci ne uživajo alkohola in
drog?
nič vpliva

malo vpliva

srednje veliko
vpliva

močan vpliv

zelo močan vpliv











9.6) Če bi bil učitelj: kaj bi ti naredil, da bi obvaroval učence pred alkoholom in drogami?
Prosimo, da s svojimi besedami na kratko napišeš najbolj pomembne ukrepe, ki bi jih naredil /naredila.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9.7) Si v zadnjih 12. mesecih sodeloval v katerih aktivnostih za preprečevanje / zmanjševanje
nasilja pri mladih ljudeh ali proti mladim ljudem? (Prosimo, označi vse odgovore, ki se tičejo tebe)

 da, v šoli – aktivnosti, usmerjene proti ustrahovanju v šoli
 da, v šoli – aktivnosti, usmerjene v mirno reševanje sporov
 da, v šoli – druge aktivnosti (prosimo na kratko opiši) _______________________
 da, zunaj šole – prosimo, navedi aktivnosti in kdo jo izvaja:
1. Katera aktivnost? _______________________
2. Kdo jo izvaja? _______________________

 ne  nadaljuj na naslednji strani pri vprašanju 9.9
9.8) Kaj si misliš na splošno o aktivnostih, ki so usmerjene k izogibanju / zmanjševanju nasilja
mladih ljudi in v katerih si sodeloval / sodelovala?
drţi

ne drţi

Pridejo prav, da se ubranim pred napadi drugih.





So me naučile, kako naj se odzovem, ko vidim izvajanje nasilja nad
drugimi.





So spremenile moj pogled na nasilje..
So me naučile, kako naj rešujem probleme brez nasilja.









So nudile informacije o tem, kam naj se obrnem, če mi nekdo grozi
ali me napade.





Zaradi teh aktivnosti se počutim bolj varen / varna.







Zaradi teh aktivnosti sem bolj pozoren / pozorna na to, kako nasilje
škodi ljudem.





Zaradi teh aktivnosti sem bolj pozoren / pozorna na moţno
kaznovanje in druge posledice.





So me naučile, kaj naj naredim, če me nekdo poizkuša napasti.

Zaradi teh aktivnosti se počutim manj varen / varna.

9.9) Koliko vpliva po tvojem bi lahko šole imele na zmanjševanje nasilnega vedenja učencev?
Prekriţaj samo EN kvadratek

nič vpliva

malo vpliva

srednje veliko
vpliva

močan vpliv

zelo močan vpliv











9.10) Če bi bil / bila ti učitelj / učiteljica: kaj bi naredil / naredila, da bi zmanjšal / zmanjšala
nasilje med učenci?
Prosimo, da s svojimi besedami na kratko napišeš najbolj pomembne stvari / ukrepe, ki bi jih naredil /
naredila.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

