
Gimnazija Jesenice 

ANKETA O PROCESU DRUGE MODERNIZACIJE 
 
   Sva dijaka tretjega letnika gimnazije Jesenice. Pri predmetu sociologija želiva 
izdelati seminarsko nalogo o procesu druge modernizacije med jeseniškimi 
gimnazijci. 
 
Navodilo za izpolnjevanje: prosiva, da ustrezno številko za vprašanjem obkrožiš. 
Vprašalnik je anonimen. 
 
Tina Rajhman, Jurij Sodja 

 
1. Spol:                 1) M                      2) Ž 

2. Prebivališče:     1) mesto (nad 2000 prebivalci)             2) vas                      

3. Učni uspeh:     1) 2                    2) 3                 3) 4                     4) 5 

4. Kako sprejemaš splošne družbene norme? 
1) Kritično. 
2) Ne sprejemam jih, ignoriram jih. 
3) Ne sprejemam jih, skušam jih spremeniti. 
4) Podredim se jim. 
 
5. Želiš spremeniti svojo zunanjo podobo. Na voljo so ti spodaj navedene 

možnosti. Katero bi izbral/-a ? 
1) Pobarval/-a bi si trepalnice. 
2) Nosil/-a bi rdeče kontaktne leče. 
3)  Lase bi si pobarval/-a s kričečo barvo. 
4) Dal/-a bi si tetovirati motiv.  
5) Nosil/-a bi obleke nasprotnega spola. 
6) Ne želim spremeniti svoje zunanje podobe. 
 
6. Ali se ti zdi pomembno, kako te vidi okolica ? 
1) da 
2) ne 
 
7. Kako bi spremenil/-a družinske navade, ki te motijo? 
1) Sploh ne bi poskusil/-a. 
2) O spremembah bi se pogovoril/-a. 
3) S starši bi se bil/-a pripravljen/-a prepirati. 
4) Kuhal/-a bi mulo. 
5) Delal/-a bi po svoje, ne glede na to, kaj mi rečejo starši. 
 
 
 
 



8. Ali imaš zastavljen poklicni cilj (ali veš kaj hočeš biti po poklicu)? 
1) Da.  
2) Ne.  
 
9. Kdaj si si zastavil poklicni cilj oziroma se odločil kaj si želiš biti po poklicu? 
1) V osnovni šoli. 
2) V gimnaziji. 
 
10.  Po zaključku šolanja se je potrebno zaposliti 
1) Da.  
2) Ne 
 
11.  Po zaključku šolanja se je potrebno poročiti in si ustvariti družino. 
1) da  
2) ne 
 
12.  Izražanje čustev 
1) Vedno izražam svoja čustva. 
2) Pogosto izražam svoja čustva. 
3) Včasih izražam svoja čustva. 
4) Redko izražam svoja čustva. 
5) Nikoli ne izražam svojih čustev. 
 
13.  Ali si kdaj vzameš čas zase (za sprostitev, ukvarjanje s športom, druženje s 

prijatelji, ipd.)? 
1) Vedno. 
2) Redko. 
3) Nikoli. 
 
14.  Kakšni se ti zdijo odnosi med dijaki in učitelji so? 
1) osebni 
2) neosebni 
3) hladni 
 
15.  Ena najpomembnejših lastnosti je podrejanje avtoriteti (staršem, učitelju, 

šefu). 
1) Popolnoma se strinjam. 
2) Delno se strinjam. 
3) Nikakor se ne strinjam. 

 
          Hvala za sodelovanje! 
 


