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Intervju s sosedi 
3 koraki za izvedbo aktivnosti 

  

 

1. korak: pripravljalna faza 
Za izvedbo te aktivnosti morate najprej opraviti nekaj raziskav o soseskah, 
v katerih živijo mladi, in zagotoviti, da so soseske varne za izvedbo 
intervjujev. Nato morate pripraviti izroček z nekaj vprašanji, ki jih bodo 
mladi postavili svojim sosedom in si zapisovali odgovore. 

Predlagana vprašanja so: 

 Kaj je največja razlika med vašim pristopom k življenju, ko ste bili v 
mojih letih, in vašim sedanjim pristopom? Ali menite, da je razlika 
povzročila pozitivne spremembe v vašem življenju? 

 Kaj najbolj obžalujete? 
 Kdo je pozitivno vplival na vaše življenje? 
 Kaj dojemate kot svoje prednosti? 
 Lahko opišete situacijo, ko ste odlašali z nečem, kar ste si želeli? 

2. korak – faza aktivnosti 
Na začetku aktivnosti mladim razložite, kaj je namen aktivnosti in kaj 
morajo vedeti za izvedbo intervjuja. 

Nato z mladimi preglejte vsa vprašanja in se prepričajte, da razumejo, kaj 
posamezno vprašanje pomeni. 

Ker je to za mlade morda prvi primer intervjuja, jim pomagajte pri vadbi 
predstavljanja sosedom in prošnji za intervju. Spodbudite jih, naj izvedejo 
intervju z vsaj dvema sosedoma. 

Skupaj z mladimi določite datum za ponovno srečanje, razpravo o izidih 
intervjujev in skupinsko refleksijo. 

 

3. korak – zaključna faza 
Razmislite o rezultatih intervjuja z udeleženci. 

Prosite jih, naj povedo, kaj so se naučili med intervjuji ter če jasneje 
razumejo pomen samokontrole in samonadzora. 

Vaši zapiski: 

 … 
 … 

Spodbudite jih, naj razmislijo o spremembah, ki jih želijo doseči v svojem 
življenju, ter katere pozitivne vplive in elemente želijo ohraniti. 

 Vrsta aktivnosti: 

Intervju s sosedi  

Namen aktivnosti: 

Z medgeneracijskimi 
intervjuji s svojimi sosedi (10–
15 let starejšimi) mladi vadijo 
razumevanje samokontrole 
in negativnih ali pozitivnih 
vplivov ter se odločajo, ali 
njihovi sosedje in njihov 
pristop do življenja odraža 
samokontrolo in pozitiven 
vpliv. 

 

 Trajanje: 

Priprava: 10 min.      
Izvedba: 40 min.  
Preverjanje učnega 
napredka: 10 min. 

 

 Nadaljnji ukrepi: 

 

 Druge komponente 
Škatle primerov VALUE: 

Poskrbite, da bodo mladi 
znali pristopiti do sosedov in 
jih vprašati za soglasje pred 
izvedbo intervjuja. 

 

 Navedena 
vrednota: 




