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Priloga k orodju »Celostno spoznavanje dijaka« 
Osnutek intervjuja 
 
Primeri vprašanj za intervju z dijakom 
 

 Dosedanje šolanje: 
o Katero šolo ste obiskovali, preden ste prišli sem? Česa ste se naučili tam? 
o Kdaj ste zaključili prejšnjo šolo? 
o Pri katerih predmetih ste se zlahka učili? Naštejte največ tri. 
o Pri katerih predmetih ste se težko učili? Naštejte največ tri. 
o Kako uspešni ste bili v šoli? Ste bili zadovoljni z dosežki? 
o Koliko dni ali ur ste bili odsotni od pouka? Koliko je bilo neopravičenih? Zakaj 

ste izostajali od pouka?  
o Menite, da je neprisotnost vplivala na vaše dosežke? Če je, povejte, kako. 
o Kako bi opisali vaš odnos z učitelji? Kaj menite, zakaj ste imeli tak odnos? 
o Kako bi opisali vaš odnos s sošolci? Kaj menite, zakaj ste imeli tak odnos? 
o Ste imeli učne težave, denimo pri pisanju, branju, govoru ipd.? 
o Ste kdaj prejemali privatno učno pomoč? 
o Se s starši ali drugimi družinskimi člani pogovarjate o učenju in/ali dogajanju v 

šoli? S kom? 

 Delovne izkušnje: 
o Ste bili že kdaj zaposleni? Če ste, kaj ste delali?  
o Ste trenutno zaposleni? Če ste, kaj delate in koliko zaslužite? 

 Konjički in prosti čas: 
o Kako preživljate prosti čas? 
o Kaj najraje počnete? 
o Koliko dobrih prijateljev imate? 
o Katere prostočasne dejavnosti bi želeli, da bi jih omogočala vaša šola? 

 Dom: 
o S kom živite? 
o Koliko je vaš dom oddaljen od šole? 
o Koliko časa potrebujete za pot do šole? Kdaj običajno odidete od doma in kdaj 

se vrnete domov? 

 Zdravje: 
o Imate zdravstvene težave, ki vplivajo tudi na izbiro poklica? Če jih imate, 

katere? 
o Zajtrkujete, preden greste v šolo? Zaužijete tri polne obroke dnevno? Ste 

mogoče alergični na katero od živil? 

 Prihodnost: 
o Kakšne načrte imate po končanem šolanju?   
o Kako si predstavljate svoje življenje čez eno leto?  
o Kaj počnete, da bi uresničili svoje načrte in želje? 
o Ali mogoče kaj ogroža doseganje vaših načrtov in želja? Kaj?  
o Kakšno pomoč potrebujete in kdo bi vam lahko pomagal pri uresničevanju 

načrtov? 
 
Primeri vprašanj za intervju s starši 
 

 O dijaku: 
o Z nekaj besedami opišite svojega otroka. 
o Kaj se vam zdi pomembno povedati o svojem otroku? 
o Na katerih področjih je vaš otrok močan? V čemu je dober?  
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o Kakšno pomoč bi vaš otrok morda potreboval? 
o S kakšnimi težavami se spopadate pri starševstvu? 
o Opišite otrokovo življenje v šoli.  

 Družinsko okolje: 
o Kdo so člani vaše družine? 
o Kaj počnejo člani družine? Je med njimi kdo brezposeln, neaktiven, na 

porodniškem dopustu, upokojen ali prejema invalidnino? 
o Koliko je nepreskrbljenih družinskih članov?  
o Živi z vami oseba s posebnimi potrebami? Če živi, katere so njene posebne 

potrebe? 
o Je kateri družinski član odvisnik? Če je, od česa je odvisen? 
o Bi želeli dodati še kakšne pomembne informacije o svoji družini? 

 Življenjske razmere: 
o Živite v hiši, stanovanju ipd.? 
o Kako veliko je? (……… m2; število sob: ……..) 
o Kolikšno udobje vam omogoča? 
o Kdo je lastnik?  
o Koliko ste oddaljeni od šole?  
o Je kateri otrok v internatu? Da/ne. 

 Družinski dohodek:  
o Kolikšen je približen dohodek na osebo?  
o Prejemate socialne transferje (otroški dodatek, dodatek za veliko 

družino ipd.)? 

 Zdravje: 
o Ima vaš otrok kakšno bolezen?  
o Če da, katero? Se ustrezno zdravi?  
o Redno jemlje zdravila? Če jih, katera?  

 Družbeno, podporno okolje: 
o Kdo in kako bi vam pomagal, če bi se družina soočala s težavo?  
o Ste že kdaj sprejeli pomoč katere koli organizacije? Če ste jo, katere 

organizacije so vam pomagale? 

 Prihodnost: 
o Kakšni so vaši načrti, ko vaš otrok konča šolanje na tej šoli?   

 


