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Spoštovane študentke in študenti 
 
Veseli bomo, če se boste odločili, da izpolnite ta anonimni vprašalnik. Pomagali nam 
boste pridobiti nekaj raziskovalnih rezultatov za Slovenijo. Te bomo primerjali z 
rezultati, ki jih bodo pridobili v Latviji, Litvi in Španiji pri projektnih partnerjih 
SUTŽO. Za izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali od 5-10 minut. 
 
Iskrena hvala za trud in zaupanje. 
 

Dušana Findeisen in Karina Sirk 
 

V Ljubljani, 9. februar 2017  

 
 

Vprašalnik o izobraževalnih programih, metodah in 
značilnostih starejših študentov 

 
 
Prosimo izpolnite / obkrožite odgovore  
 

1. Koliko ste stari? Prosimo izberite eno naslednjih starostnih 
kategorij. 

 

☐ 40-44  

☐ 45-49 

☐ 50-54 

☐ 55-59 

☐ 60-64 

☐ 65-69 

☐ 70-74 

☐ 75-79 

☐ 80-84 

☐ 85-89 

☐ 90-94 

☐ 95-100 
 



 
 

2. Spol         ☐     M         ☐    Ž 
 

3. Živim skupaj z : 
a) partnerjem/ partnerico/ možem/ženo 
b) otroki/ in/ ali razširjeno družino 
c) v domu starejših 
d) sam/sama 
e) drugo  

 
 

4. Stopnja formalne izobrazbe  
a) osnovna šola 
b) poklicna šola 
c) gimnazija  
d) višja šola 
e) visoka šola (univerza)  
f)  magisterij,  
h) doktorat  
g) drugo 
 
5. Kje živite?  
a) v mestu 
b) na deželi  

 
6. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status preden ste se upokojili? 
a) vodstveni delavec/delavka/ visok/a uradnik/ca/ funkcionar/ka  
b) strokovnjak/strokovnjakinja  
c) tehnik/tehnica 
d) uslužbenec/ka  
e) visoko kvalificirani/na delavec/ka  
f) nizko kavalificirani/a delavec/ka  
g) nekvalificirani/a delavec/ka  
h) nezaposlen/a /, gospodinja 
i) drugo 

 
7. Ste bili zvečine zadovoljni na delovnem mestu? 
Ocenite, prosimo, oc 1 zelo nezadovoljen/a do 5 zelo zadovoljen/a 

 
1         2          3         4         5 

 
 
 

8. V pokoju sem  
 

☐   1-4 let 

☐   5-9 let  

☐  10-14 let 



☐  15-19 let  

☐   20-24 let  

☐   25-29 let     

☐  30+ let 
 
9. Dokler sem bil/ poklicno aktiven/a sem sodeloval/a v izobraževanju 
odraslih  
 
a) pogosto  
b) redko  
c)  nikoli  

 
10. Če ste sodelovali v izobraževanju odraslih, prosimo, povejte, zakaj? 
Možnih je več odgovorov.  

 
a) da bi dobil/a diplomo ali spričevalo 
b)  da bi izpopolnil/a svoje znanje za delo  

      c)  iz osebnih razlogov 
 

11. Če se niste udeleževali izobraževanja odraslih v preteklosti, kaj vam 
je izobraževanje onemogočalo? Možnih je več odgovorov.  

 
a) preveč dela 
b) družinske obveznosti  
c) programi mi niso bili všeč  
d)  cena  
a) oddaljenost od doma  
b) se mi je zdelo, da ne bom zmogel/a  
c) nič mi ni preprečevalo udeležbo  
d) drugo …………………………………………………………… 

 
 
 

12. Kakšni so razlogi, da se izobražujete zdaj, v tretjem življenjskem 
obdobju? Možnih je več odgovorov 

 
a) da si pridobim novo znanje  
b) da poglobim staro znanje  
c) ker si želem osebnostne rasti; več znanja, spretnosti, zaupanja vase. 

samospoštovanja itd. 
d) druženje z novimi ljudmi  
e) premagovanje občutkov osamljenosti  
f) strukturiranje časa okrog redne dejavnosti  
g) nadomestek za delovno okolje  
h) drugo 

 
13. Katere programe UTŽO obiskujete ? Možnih je več odgovorov 

 
a) tuji jeziki  



b) računalništvo  
c) umetnostna zgodovina  
d) slikarstvo 
e) programi državljanske vzgoje 
f) zdravstveni programi 
g) drugo ……………………………………………………………………… 

 
 

14. Katere metode v programih, ki jih obiskujete, imate najraje. Možnih 
je več odgovorov 
  
a.) diskusija  
b.) predavanje  
c.) delo v parih  
d.) sodelovalno učenje (izberete temo, vsak obdela en vidik teme, poročate 
skupini)  
e.) samostojno učenje  
f.) izobraževalni izleti  
g.) projektno delo  
h.) raziskovalno učenje (raziskovalne naloge v timu ali samostojno)  

 
15. Kolikokrat tedensko obiskujete različne programe ? 

 
e) 1x 
b) 2x-3x 

      c) 4x-5x 
      d) več kot 5x  

 
 

16. Kdo vas najbolj spodbuja k učenju? Možnih je več odgovorov 
a) partner/ca, /mož/žena 
b) otroci, vnuki ali drugi člani družine  
d) prijatelji  
e) sošolci  
f) sosedi  
g) nihče  

 
17. Kakšen je danes vaš odnos do vašega izobraževanja?  
Ocenite, prosimo, od 1 zelo nezadovoljen/a do 5 zelo zadovoljen/a 

 
 

1         2          3         4         5 
 
 

18. Ob vsaki trditivi, prosimo, obkrožite številko, ki vam ustreza  
Ocenite, od 1 zelo nezadovoljen/a do 5 zelo zadovoljen/a 

 
sem bolj samozavesten/a 1 2 3 4 5 
sem bolje vključen/a v družbo  1 2 3 4 5 



sem manj osamljen/a  1 2 3 4 5 
imam več prijateljev/ic  1 2 3 4 5 
laže se sporazumevam z drugimi  1 2 3 4 5 
sem bolj optimiističem/a 1 2 3 4 5 
se bolje prilagajam spremembam v družbi in 
okolju 

1 2 3 4 5 

zdi se mi, da ima moja starost smisel in starost 
polno sprejemam 

1 2 3 4 5 

se mi zdi, da lahko prosim za pomoč  1 2 3 4 5 
politično sem bolj dejaven/a 1 2 3 4 5 
 
 
19. Kako ste bili z življenjem zadovoljni pred vpisom v izobraževanje 
starejših? 
 

Ocenite, prosimo, od 1 zelo nezadovoljen/a do 5 zelo zadovoljen/a 
 

 
1         2          3         4         5 

 
 

 
20. Poleg izobraževanja, kaj so vaše druge dejavnosti?  

  
a)delam s skrajšanim delovnim časom 
b)sem prostovoljec/ka 
c)delam v nevladnih organizacijah  
d)pomagam v gospodinjstvu  
e)imam več hobijev  
f)drugo …………………………………………… 
 

 
21. Se boste naslednje leto znova vpisali ? 
 

a) da 
b) ne 
c)  ne vem  

 
 

 
 

 


