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I. Wprowadzenie

Młodzi Kreatywni: redakcjaBB to projekt dla

widualne, mentoring, warsztaty tematyczne (dziennikarskie, fotograficzne, graficzne, video), profesjonalne
wsparcie edytorskie i korektorskie. Oprócz magazynu,
treści tworzone przez młodych ludzi publikujemy na
naszej stronie www.redakcjaBB.pl.

młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
z Bielska-Białej i okolic. Jego głównym założeniem
jest stworzenie aktywnej i zaangażowanej społeczności młodych ludzi wokół wspólnej idei – działania na rzecz lokalnego środowiska.

W ramach redakcji działa obecnie ponad 100 młodych ludzi w wieku 14-21 lat. Działają w grupach:
dziennikarskiej, fotograficznej, graficznej i video.
Współpracujemy z Urzędem Miasta Bielska-Białej
(i Młodzieżową Radą Miasta Bielska-Białej), licznymi
instytucjami kultury lokalnie i organizacjami pozarządowymi. Naszym długofalowym celem jest zainicjowanie pozytywnych zmian społecznych polegających
na otwarciu się miasta na potrzeby i problemy młodych ludzi, zintegrowanie i zaktywizowanie społeczności młodych lokalnie i włączenie młodych ludzi
w lokalną debatę publiczną.

W projekcie opieramy się na zasadzie partnerskiej
współpracy i oddawaniu w ręce młodych jak najwięcej odpowiedzialności i procesów decyzyjnych
dotyczących inicjatywy. Pracujemy na ich warunkach. Wspierając, ale oddając przestrzeń do działania.
Doskonale odnajdujemy się online, ale równocześnie
kładziemy duży nacisk na działania w świecie realnym, organizując warsztaty, spotkania, debaty, oferując wsparcie mentorskie i możliwość rozmowy. Swoją
działalnością i sposobem pracy pozwalamy młodym
ludziom odkryć i rozwinąć swój potencjał, nabrać
pewności siebie, wyposażamy ich w kompetencje
miękkie, w tym umiejętność dyskutowania, komunikacji, pracy w różnorodnej grupie, prezentowania
swoich opinii na forum z poszanowaniem poglądów
innych. Przeciwdziałamy mowie nienawiści, szerząc
wśród całego środowiska rówieśniczego młodych
idee równości, otwartości, dialogu, tolerancji.

Projekt powstał z inspiracji podobną inicjatywą
w Londynie – Live Magazine (www.livemaguk.com),
realizowaną przez agencję marketingu społecznego
Livity (www.livity.co.uk).
Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia w ramach Programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz środków finansowych Urzędu Miasta
Bielska-Białej.

Nasza siedziba przy ul. Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej jest otwarta dla wszystkich młodych ludzi zainteresowanych współpracą lub potrzebujących wsparcia. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku
w godzinach popołudniowych, oferując przestrzeń,
wsparcie mentorskie oraz udostępniając sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie do obróbki zdjęć
i filmów.

Kontakt do organizatorów: Maja Dębowska,
maja@redakcjaBB.pl, telefon: 502 117 382.

II. Nota metodologiczna

Głównym celem badania realizowanego przez projekt
Młodzi Kreatywni: redakcjaBB było zdiagnozowanie
jakie są problemy oraz jakie są potrzeby młodych ludzi, którzy uczą się w mieście Bielsko-Biała. Ponadto
w ramach prowadzonych badań miała zostać zdiagnozowana ewentualnie nowa płaszczyzna działań,
jakie mogłaby w swojej działalności podjąć redakcjaBB we współpracy z odpowiednimi placówkami
i podmiotami społecznymi.

uczniem podejmującym edukację w mieście Bielsko-Biała. Badania zostały przeprowadzone w okresie od
kwietnia do czerwca 2015 roku.
Badania jakościowe przeprowadzono za pomocą
kwestionariusza wywiadu i zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI – z ang. Focus Group Interviews),
mającego charakter wspólnej dyskusji grupy respondentów na zadany temat. Dla pierwszej części
badania dobór próby został przygotowany w oparciu
o dane uzyskane ze Śląskiego Kuratorium Oświaty dotyczące miasta Bielsko-Biała w zakresie ilości
uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie
gminy. Ponadto, dobór uwzględniał procentowy
udział kobiet i mężczyzn w poszczególnych typach
szkół. Stąd zastosowany dobór próby do 30 uczestników badania był doborem kwotowym, w którym charakterystykami kontrolnymi była płeć badanych oraz
charakter szkoły. Badania zostały przeprowadzone
w okresie maj-czerwiec 2015 roku. Badania fokusowe
zostały przeprowadzone w dwóch grupach. Pierwszą
grupę młodzieży – 8 osób (4 kobiety i 4 mężczyzn)
– stanowiła młodzież czynnie zaangażowana w prace
i działalność Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej.
Grupę drugą stanowiła młodzież będąca klientami
środowiskowego centrum pomocy Klub Młodzieżowy
nr 1 „Nad dachami”. Również w tym przypadku grupa
liczyła 8 osób, w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn.

Ważną częścią badania było również dotarcie w różny
sposób do zróżnicowanego środowiska młodych ludzi, nie tylko do tych młodych osób, które są zaangażowane w bieżące działania redakcji.
W kontekście podjętej problematyki sformułowano następujące pytania badawcze:

•
•
•
•

Jakie są plany życiowe młodych ludzi?
Czym dla młodych ludzi jest sukces?
Co młodzi ludzie robią w czasie wolnym?
Ile czasu młodzi ludzie spędzają w Internecie? / Jak

często są online?

• Do jakich celów młodzi ludzie używają Internetu,
telefonu komórkowego?

• Czy młodzi ludzie mają świadomość istnienia zagrożeń w Internecie?

• Jakie są najczęstsze przyczyny stresu u młodych
ludzi?

Cały proces badawczy trwał 7 miesięcy. Pierwszy
etap, który miał miejsce w marcu 2015 r., polegał na
konceptualizacji i operacjonalizacji projektu badawczego. Obejmował on m.in. opracowanie zakresu
problemowego, metodologii badania i skonstruowania narzędzi badawczych w postaci kwestionariusza
ankiety, kwestionariusza wywiady oraz przy gotowania scenariusza wywiadów zogniskowanych. Drugi
etap, realizowany w okresie kwiecień-czerwiec 2015,
obejmował realizację badań. Trzeci etap badań
(lipiec-wrzesień 2015), realizowany po zebraniu
danych empirycznych – jakościowych i ilościowych,
obejmował analizę danych zebranych za pośrednictwem kwestionariusza ankiety online, kwestionariusza wywiadu oraz zogniskowanych wywiadów grupowych. Obejmował również opracowanie wyników
i wniosków z badania.

• W jakich miejscach najczęściej młodzi ludzie spotykają się z sytuacjami stresującymi?

• Jak sobie młodzi ludzie radzą / jak się zachowują
w sytuacjach stresujących?

• Jak często młodzi ludzie robią coś wbrew sobie?
• Czy młodzi ludzie są podatni na wpływ innych?

Tworzymy również platformę do prezentowania
poglądów i opinii młodych ludzi w Bielsku-Białej,
jak również do komunikowania potrzeb młodzieży
na szerszym forum. Bezpośrednim efektem naszej
wspólnej pracy jest magazyn redakcjaBB wydawany
co pół roku i dystrybuowany przez młodych członków redakcji w szkołach, galeriach, muzeach, kawiarniach i innych miejscach uczęszczanych przez
młodzież. Magazyn jest również dostępny online:
www.issuu.com/redakcjaBB. Wszystkie treści w magazynie (zdjęcia, grafiki, teksty) są autorstwa młodych
ludzi. To oni wybierają tematy, zbierają materiały,
realizują zadania. Wspólnie podejmują decyzje odnośnie tego, jakie treści znajdą się w kolejnym numerze,
jak będą zaprezentowane i w jakiej kolejności. W całym procesie wspieramy ich przez konsultacje indy-

Kogo / jakich czynników najczęściej?

• Czy młodzi ludzie potrafią bronić swoich opinii,
racji i poglądów?

• Na jakiej płaszczyźnie / w jakich obszarach młodzi
ludzie czują się gorzej niż inni?

• W jakich sytuacjach młodzi ludzie czują się dyskryminowani? / Jak tę dyskryminację rozumieją?

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem
zarówno metod ilościowych i jakościowych. Badania
ilościowe zostały przeprowadzone metodą sondażową za pomocą kwestionariusza ankiety online.
Metodą doboru próby był nielosowy dobór celowy. Respondenci musieli spełniać kryterium bycia
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III. Wnioski globalne

Młodzi „samowystarczalni” – niedosyt
wartościowych relacji z dorosłymi

i uzależnień. Ponadto, dość dużym problemem było
przyznanie się przez badanych do tego, że jednak nie
potrafią sobie radzić z czynnikami i sytuacjami stresującymi. Młodzi są pozostawieni sami sobie z tym
problemem.

jest to, iż z jednej strony sami badani twierdzą, że
nie doświadczają dyskryminacji, ale z drugiej strony
widzą i potrafią wskazać, które z przejawów dyskryminacji obserwują w gronie swoich rówieśników.
Można śmiało stwierdzić, iż przyznanie się w badanej grupie do bycia dyskryminowanym, nie jest
akceptowane przez samych badanych. Stanowczo
można stwierdzić, że dyskryminacja w tym aspekcie jest tematem tabu. Występuje tutaj świadome
wyparcie się tego, że czyjeś odmienne zachowanie,
orientacja seksualna, niższa lub wyższa pozycja
materialna, bycie lub nie bycie modnym stanowią
podstawę i główne przejawy dyskryminacji w świecie
młodych ludzi.

Szkoła zmusza zamiast motywować
Szkoła jako instytucja, w której młodzież spędza
sporą część swojego czasu, nie cieszy się pozytywną
opinią. Jest obowiązkiem, zadaniem do zaliczenia,
a nie doświadczeniem, ścieżką rozwoju. W opinii
badanych, winę za taką sytuację ponoszą, z jednej
strony, bardzo często nauczyciele, którzy nie potrafią
zainteresować i zaangażować młodych ludzi, również w zajęcia pozalekcyjne. Z drugiej strony sama
młodzież nie wykazuje zainteresowania, ani chęci
i ochoty, by ten stan rzeczy zmienić. W opinii badanych szkoła jako instytucja publiczna ciągle nie
potrafi zaoferować czegoś, co będzie interesujące
i potrzebne, a tym samym przydatne w późniejszym życiu. Jeśli instytucja szkoły przyczynia się
do działań młodzieży, to z reguły są to działania
i rzeczy, których młodzież nie zamierzała lub
nie planowała podejmować. Działalność instytucji
oświatowych lub jej brak przyczynia się do zaangażowania młodzieży w działania i aktywności oferowane
przez inne instytucje i organizacje.

Badana młodzież to przykład młodych „samowystarczalnych”. Jeśli mają coś zrobić, podjąć jakąś decyzję,
robią to sami, samodzielnie. Bazują na swojej wiedzy lub intuicji, podążają za głosem serca. Panująca
moda i opinie wygłaszane w mediach nie są dla
młodych ludzi źródłem inspiracji do działania lub
wiedzy. Według badanych – nie mają one wpływu
na ich wybory życiowe. Równocześnie można bez
problemu wykazać, że badana młodzież ma dużą
potrzebę i chęć rozmowy z dorosłymi – ale: na
swoich warunkach. Potrzeba ta nie jest zaspokajana
w szkole czy w domu. Można więc przypuszczać, że
wspomniana i deklarowana przez badanych „samowystarczalność” jest wynikiem pewnej konieczności:
wyizolowania badanych, bądź braku odpowiednich
umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z dorosłymi, a niekoniecznie kwestią świadomego wyboru.
Warto dodać, na potwierdzenie wysuniętych powyżej
wniosków, iż pomimo deklarowanej „samowystarczalności” to rodzice nadal stanowią pewien autorytet dla badanych. To do nich najczęściej młodzi ludzie
kierują się po porady i wskazówki. Trzeba sobie
uświadomić, że dorastająca i dojrzewająca młodzież chce i potrzebuje uwagi dorosłych.

Nieporadne „radzenie” sobie ze stresem
Stres to nieodzowny element życia badanych. Sytuacje stresowe są przez badanych najczęściej spotykane w szkole. Należy jednak zaznaczyć, że sama szkoła
jako instytucja nie jest źródłem stresu. Stresujące są
wymagania stawiane młodym przez nauczycieli czy
rodziców lub przez ich samych. Stresujący jest brak
wiedzy na sprawdzianach, stresujące są wystąpienia przed pozostałymi uczniami czy nauczycielami.
Stresująca może być też sama nauka, bo brakuje na
nią czasu, brakuje odpowiednich materiałów. Na
młodych stresująco działa również otoczenie, środowisko, w którym funkcjonują (rodzice i własny dom,
znajomi czy też zwykła wizyta u lekarza). Dodatkowo,
młodych ludzi stresuje wszechobecna presja czasu
oraz sytuacje, które wymuszają na badanych dokonanie wyboru, bądź podjęcia decyzji. Jeśli chodzi
o radzenie sobie ze stresem, w praktyce młodzi
ludzie deklarują, że doskonale sobie z nim radzą.
Oczywiście robią to na swój sposób, niejednokrotnie rozładowując napięcie poprzez różnego
rodzaju używki. W ten sam sposób radzą sobie ze
stresem rówieśnicy badanych. A zatem, na podstawie zebranych danych i doświadczeń młodych ludzi
związanych ze stresem, można stwierdzić, iż młodzi
ludzie nie radzą sobie z nim. Picie czy palenie to nie
wyjście z trudnej sytuacji, tylko droga do nałogów

Sukces: osiągnięcie wyznaczonych przez
siebie celów
Młodzi ludzie bardzo jasno i klarownie definiują
swoje cele życiowe. Sukces to dla nich osiągnięcie
wyznaczonych przez siebie celów. W większości
przypadków są to cele dotyczące ich przyszłości zawodowej i są związane z wykonywaniem określonej
profesji. W dużej mierze projekcja siebie w przyszłości
korespondowała z dokładnie określonymi i sprecyzowanymi celami życiowymi. Warte uwagi jest to, że
praktycznie we wszystkich przypadkach wizualizacje siebie w przyszłości są pozytywne. Ponadto,
wskazując na konkretne profesje, badani mieli świadomość o pewnej randze i opłacalności wykonywanego zawodu, a także jego funkcjonalności. Niestety
nie zawsze jest to zgodne z realiami rynku pracy,
a także z potrzebami konsumenckimi, które ulegają
istotnym zmianom.
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Internet: poczucie przynależności i odosobnienia zarazem
Internet i rzeczywistość wirtualna zdominowała życie
badanych. Bycie online jest na porządku dziennym.
Codziennie po kilka godzin, bądź cały czas. Badana
młodzież wykorzystuje sieć do utrzymywania kontaktów międzyludzkich. Poprzez Internet młodzi ludzie
przede wszystkim komunikują się z innymi, a także zawierają znajomości. Paradoksalnie jednak,
w opinii badanych, brak Internetu przyczyniłby się
do polepszenia komunikacji i więzi międzyludzkich! Badani mają spore problemy z komunikacją
bezpośrednią „face to face” w świecie realnym.
Gdyby Internet przestał działać, dla większości badanych stanowiłoby to bardzo duży problem. Nastąpiłby brak kontaktu ze znajomymi i brak dostępu do
informacji. A zatem można wnioskować, że badana
młodzież jest w pewien sposób uzależniona od
dostępu do sieci i bycia online. Sami badani ten fakt
uzależnienia zauważają jedynie u swoich rówieśników. Zdaniem badanych to rówieśnicy korzystają
z Internetu zbyt często i zbyt dużo czasu poświęcają na bycie w sieci. Ponadto, badani akcentują na
fakt, iż czas spędzony w Internecie można byłoby
wykorzystać w bardziej wartościowy sposób. Młodzi
ludzie często obcują w Internecie bezrefleksyjnie,
bez rozważenia zagrożeń lub szerszego kontekstu
swojej obecności online i jej konsekwencji w realnym
świecie. Tylko dla nielicznych osób brak Internetu nic
by nie zmienił, z kolei dla niektórych świat nabrałby
nowej prawdziwej barwy: ludzie zaczęliby się spotykać i znowu rozmawiać w świecie rzeczywistym, zyskano by więcej czasu. Wart uwagi jest fakt, iż brak
Internetu nie byłby aż tak negatywnie odbierany
przez badanych, gdyby okazało się, że wszyscy
inni pozostali użytkownicy sieci również straciliby
do niego dostęp (a nie tylko pojedyncza osoba).
Taka sytuacja może świadczyć również o tym, że dla
młodych ludzi świat Internetu to świat, a raczej przykład nowych wirtualnych wspólnot – np. społeczność
Facebooka, grupy facebookowe, które nie mają nic
wspólnego z rzeczywistym doświadczeniem wspólnot wyobrażonych (takich jak np. naród).

Akceptacja siebie
Badana młodzież kładzie duży nacisk na własną
samorealizację, na spełnienie stawianych przez siebie
celów. Za wszelką cenę dążą do osiągnięcia sukcesu,
który definiują w najrozmaitszy sposób. Mają świadomość tego, jakie cechy i przymioty są powszechnie
cenione i wymagane (np. pewność siebie, zaradność),
i dążą do ich osiągnięcia. To również ludzie, którzy
pragną akceptacji nie tylko w świecie swoich bliskich, ale także u siebie samych. Staje się to często
źródłem stresu, gdyż spełnienie wyśrubowanych
oczekiwań (swoich i otoczenia) staje się trudne do
osiągnięcia.

Trudne relacje w realu
Niemalże w każdym z obszarów badań wyłaniał się
obraz utrudnionych kontaktów i więzi interpersonalnych w świecie rzeczywistym. Badani zdecydowanie
mają trudność w nawiązywaniu kontaktów z innymi i wchodzeniem w relacje interpersonalne,
czy to w relacji z dorosłymi, czy z rówieśnikami.
Śmiało można powiedzieć, że realny kontakt z innymi
stanowi dla badanych źródło stresu.

Zajęty czas wolny
Czas wolny to bardzo istotna kategoria socjologiczna. Badana młodzież zdecydowanie ten czas posiada
i z niego korzysta. Należy dodać, iż czas ten, pomimo swych właściwości, jest wypełniony przez
różnego rodzaju aktywności podejmowane przez
badanych. Niezależnie od tego czy młodzież uczy się
w liceum, technikum, czy szkole zawodowej, ma swoje własne pasje lub ciekawe hobby. Pośród młodzieży szkół licealnych i technicznych zainteresowania
młodych ludzi nawiązują do różnych obszarów takich
jak np.: taniec, fotografia, muzyka, literatura czy też
wszystkiego, co dotyczy obecnego profilu kształcenia
badanych. Z kolei młodzież z „zawodówki” częściej
swoje zainteresowania wiąże z uprawianiem jakiejś
dyscypliny sportu (z aktywnością fizyczną).

Wyparcie dyskryminacji
Dyskryminacja jest ważnym elementem współczesnego obcowania w społeczności rówieśniczej, ale
badani bardzo niechętnie o tym zjawisku mówią.
Jedynie 13,2% badanych zadeklarowało, że czuje
się dyskryminowana w grupie rówieśniczej. Ciekawe
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V. Raporty szczegółowe

IV. Rekomendacje

Uwzględniając uzyskane wyniki, rekomendowane
są następujące działania dla obszaru organizacji
pozarządowych i instytucji współpracujących
z młodzieżą:

podejmowanych obowiązków i zadań. Pozwoliłoby
także na łączenie tego, co przyjemne, z tym, co obowiązkowe;
– Radzenie sobie ze stresem i zrozumienie tego, na
czym stres polega, czym się objawia, w jaki sposób
można sobie z nim radzić, niekoniecznie sięgając po
używki;

• Z uwagi na fakt, że szkoła, jako instytucja publiczna,
w świadomości badanych nie jest miejscem atrakcyjnym dla młodych ludzi, organizacje pozarządowe
dla młodzieży powinny podjąć działania mające na
celu rozpoczęcie współpracy z różnymi placówkami
oświatowymi. Głównym przedmiotem rekomendowanej współpracy powinna być kwestia poszerzenia
i wzbogacenia oferowanych zajęć / warsztatów dla
młodzieży, które pozwolą na rozwinięcie umiejętności i potencjału młodych ludzi wykraczających poza
obowiązkowy kanon nauczania oferowany przez
szkoły, a otwierający nowe możliwości i ścieżki rozwoju przed młodymi ludźmi, zwiększając tym samym
ich szanse na rynku pracy w przyszłości. Biorąc pod
uwagę fakt, że organizacje realizujące takie projekty
jak Młodzi Kreatywni: redakcjaBB mają odpowiednie
doświadczenie, a także innowacyjne podejście do
pracy z młodymi ludźmi, być może rekomendowana współpraca pomogłaby uaktywnić i wesprzeć
nauczycieli-pasjonatów rozbudzających w uczniach
postawę aktywną, rozpowszechnić partnerską współpracę z uczniami jako metodę nauczania. Spowodowałaby również pozytywne wzmocnienie uczniów,
jako formę motywacji do nauki, rozbudziła aspiracje
i zmotywowała do dalszego samodzielnego rozwoju.

– Badanie wykazało, że młodzi ludzie nie zawsze wiedzą czy to, co ich spotyka, jest już pewną namiastką
dyskryminacji. Nie mają także pojęcia jak radzić sobie
z tym zjawiskiem bez poczucia napiętnowania /
wiktymizacji; warto więc podjąć kroki mające na celu
uświadamianie młodego pokolenia, czym jest dyskryminacja, czym się objawia i jak sobie z nią radzić,
również w środowisku rówieśniczym, wspierając równocześnie młodych w budowaniu poczucia własnej
wartości i pewności siebie;
– Swoiste miejsce w ofercie zajęć proponowanych dla młodych ludzi powinny znaleźć warsztaty
poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem, pracą i komunikacją w zespole. W szczególności jednak akcent powinien być położony na
umiejętność komunikowania się w relacjach interpersonalnych, dyskutowania, polemiki, prezentowania
swojej wiedzy, poglądów i opinii na forum.

1. Raport z badania ilościowego

Badania dotyczące potrzeb i problemów młodzieży uczącej się w mieście Bielsko-Biała zostały przeprowadzone
między innymi metodą sondażową za pomocą kwestionariusza ankiety. Wykorzystano w tym celu ankietę on-line.
Respondenci zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ankiety składającego się z 21 pytań merytorycznych
(w tym 14 pytań zamkniętych oraz 7 pytań otwartych) oraz 4 pytań metryczkowych. Metodą doboru próby był
nielosowy dobór celowy. Respondenci musieli spełniać kryterium bycia uczniem podejmującym edukuję w mieście
Bielsko-Biała. Badania zostały przeprowadzone w okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku.

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI

Tabela nr 1: Płeć badanych.

W badaniu on-line wzięły udział 162 osoby
(107 kobiet, co stanowiło 66% badanej próby
i 55 mężczyzn, co dało 34% respondentów).
Udział płci męskiej z perspektywy struktury płci
mieszkańców Bielska-Białej jest liczbą niedoszacowaną, aczkolwiek można powiedzieć, że uzyskane proporcje odzwierciedlają strukturę płci
użytkowników portalu redakcjaBB. Procentowy
rozkład badanej próby przedstawia tabela nr 1.

Płeć

(%)

N

Mężczyźni

34

55

Kobiety

66

107

Razem

100

126

Źródło: badania własne

• Należy również podjąć działania, które mają na celu

• Ze względu na niedosyt wartościowych kontaktów
z dorosłymi, można by poszerzyć dotychczasową
działalność, umożliwiając młodym ludziom więcej
kontaktu i indywidualnego wsparcia mentorskiego ze
strony dorosłych, profesjonalistów, lokalnych liderów,
którzy mogą stać się pozytywnym punktem odniesienia, źródłem inspiracji i autorytetem dla młodych
ludzi.

szeroko rozumianą edukację w zakresie użytkowania
i wykorzystywania Internetu przez młodych ludzi, np.
szereg otwartych spotkań mających na celu uświadamianie młodego pokolenia, czym tak naprawdę
jest Internet, jakie są blaski i cienie bycia w sieci oraz
zrozumienie szerszego kontekstu swojej obecności
online i jej wpływie na świat rzeczywisty.

l.p.

Wiek

%

N

1

18 lat

37

59

2

19 lat

19,5

31

• Poruszając się w obszarze użytkowania sieci, warto

3

16 lat

14,5

23

4

17 lat

13,8

22

5

15 lat

7

11

6

20 lat

4,4

7

7

14 lat

3,2

5

8

13 lat

0,6

1

100%

159

również w tym kontekście podjąć działania mające na
celu uświadomienie młodym ludziom, jakie znaczenie w życiu każdego człowieka odgrywają wspólnoty
nie tyle te wirtualne, ale te wyobrażeniowe. W praktyce pokazać skąd ich znaczenie i istotność w naszym
życiu, oraz jakie elementy konstytuują tego rodzaju
twory społeczne i dlaczego są one tak ważne w życiu każdej jednostki. Na przykład poprzez tworzenie
pozytywnych wzorców, w tym budowanie zaangażowanej, zintegrowanej, choć różnorodnej społeczności
bazującej na otwartości i akceptacji.

• Poszerzyć dotychczasową działalność, wzbogacając
ją warsztatami, które tematycznie związane byłyby
z następującymi kwestiami:
– Zarządzanie czasem, asertywność, podejmowanie
decyzji: tego typu zajęcia pozwoliłyby nabyć młodym
ludziom umiejętności planowania nie tylko długoterminowego, związanego z odległą przyszłością
(z którą gimnazjaliści jak pokazało badanie mają duży
problem), ale planowania, które pozwoliłoby młodzieży na efektywne wywiązywanie się z nałożonych/
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Tabela nr 2: Wiek badanych.

Razem

Pytanie o wiek respondentów pokazuje, iż najczęściej w badaniu uczestniczyły osoby mające 18 lat i 19 lat – stanowili oni 37% i 19,5%
badanej populacji. Kolejną grupą wiekową byli
16-latkowie (19,5% badanych) oraz 17-latkowie (14,5%). W badaniu wzięło udział 11 osób
w wieku 15 lat – co dało 7% badanej populacji.
Osób w wieku 20 lat było 7, natomiast 14-latków – 5 oraz 1 osoba w wieku 13 lat.

Źródło: badania własne
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ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO

Tabela nr 3: Rodzaj szkoły.

Charakterystyka rodzaju szkół, do których badani uczęszczali wykazała, że najczęściej
w badaniu brali udział uczniowie liceum – stanowili oni 63% badanej populacji. Z kolei
z gimnazjum było 25 uczniów, co dało 20,2%
badanych. Uczniowie technikum stanowili tylko
8%. Z grupy badanych 4 osoby (3,2%) zadeklarowały, że uczą się w szkołach policealnych,
a 2 osoby wskazały na szkoły, które stanowią
zespoły szkół, bez sprecyzowania, do której
konkretnie chodzą.

l.p.

Szkoła, do
której chodzą
badani

%

N

1

Liceum

63

78

2

Gimnazjum

20,2

25

3

Technikum

8

10

4

Policealna

3,2

4

5

Zespół szkół

1,6

2

6

Inne..

4

5

100%

250

Razem
Źródło: badania własne

Pośród badanych uczniów aż 81,5% posiada rodzeństwo. Jedynie 18,5% badanych zadeklarowało, że go nie ma.

Respondenci biorący udział w badaniu ankietowym prowadzonym on-line musieli odpowiedzieć na kilka pytań związanych z różnymi sferami ich życia.

CZĘŚĆ 1

Tabela nr 4: O decyzjach badanych.

Pierwszy blok pytań dotyczył tego, czym młodzi
ludzie kierują się w swoim życiu podejmując decyzje. Z uzyskanych danych wynika, że
najczęściej młodzi ludzie podejmują decyzje,
bazując na swojej wiedzy – odpowiedzi takiej
udzieliło 99,4% osób biorących udział w badaniu. Na drugim miejscu respondenci wskazali na
intuicję – 88,8% wskazań, a na trzecim miejscu
zadeklarowali, że korzystają ze wskazówek i rad
swoich rodziców – odpowiedzi takiej udzieliło 79% badanych. Najrzadziej młodzi ludzie
korzystają i bazują na opinii mediów – 83,7%
badanych stwierdziło, że podejmując decyzje
w życiu nie bierze pod uwagę opinii mediów.
Na drugim miejscu znaleźli się nauczyciele –
65,6% odpowiedzi.

Czym kierujesz się
podejmując decyzje
w swoim życiu?

Tak
(%)

Nie
(%)

Własną wiedzą

99,4

0,6

Intuicją

88,8

11,2

Radą rodziców

79

21

Opinią znajomych

64

36

Sugestiami nauczycieli

34,4

65,6

Opinią mediów

16,3

83,7

Źródło: badania własne

Tabela nr 5: Podejmowanie decyzji a rady
rodziców ze względu na płeć.

Podejmując
decyzje kieruję się
radą rodziców

Tak (%)

Nie (%)

Mężczyźni

72,2

27,8

Kobiety

82,2

17,8

Razem

66,5

33,6

Jeśli chodzi o korzystanie z rady rodziców w podejmowaniu decyzji nie ma zasadniczej różnicy
pomiędzy biorącymi udział w badaniu kobietami
i mężczyznami. Przedstawiciele obu płci
w zdecydowanej większości deklarowali, że
z takich porad korzystają – było to 82,2%
wszystkich badanych respondentek oraz 72,2%
badanych mężczyzn.

Źródło: badania własne
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Tabela nr 6: O częstotliwości
działania wbrew sobie.

Poruszając się w kwestii podejmowania decyzji,
badani respondenci zostali również zapytani
o to, jak często zdarza im się w swoim życiu
działać, robić czy też czynić coś wbrew sobie.
Uzyskane dane pokazują, że badani młodzi
ludzie rzadko robią coś wbrew sobie – tak
zadeklarowało 57,4% badanych. Z kolei 24,7%
respondentów odpowiedziało twierdząco na
to pytanie, wskazując że często i bardzo często
zdarza im się robić coś wbrew sobie – odpowiednio 21,6% i 3,1% wskazań. Dla 11,7%
biorących udział w badaniu pytanie to sprawiło
pewien problem, gdyż odpowiedzieli – trudno
powiedzieć. Tylko 10 osób zdeklarowało , że
nigdy nie działa wbrew sobie.

Jak często zdarza Ci się robić
w życiu coś wbrew sobie?
Bardzo często

3,1 %

Rzadko

57,4 %

Często

21,6 %

Trudno powiedzieć

11,7 %

Nigdy

6,2 %

Razem

100 %

Źródło: badania własne

Tabela nr 7: O działaniu wbrew sobie
w odniesieniu do konkretnych osób / rzeczy.
Pod wpływem jakich
czynników lub jakich
osób zdarza Ci się robić
coś wbrew sobie?

Tak (%)

Nie (%)

Rodziców

69,1

30,9

Szkoły

61

39

Nauczycieli

56,6

43,4

Rówieśników

46,5

53,5

Sympatii

21

79

Trendów / Modzie

14,6

85,4

Mediów

10,8

89,2

Próbując zweryfikować jak bardzo młodzi ludzie
są odporni na działania innych osób i jak bardzo
trzymają się wybranego przez siebie celu, zdania, opinii zapytano ich także o to pod wpływem
jakich czynników/osób/zdarzeń zdarza im się
jednak działać wbrew sobie. Otóż okazało się, że
najczęściej młodzi ludzie robią coś wbrew sobie pod wpływem własnych rodziców – 69,1%
badanych udzieliło takiej odpowiedzi. Na drugim miejscu tym czynnikiem jest szkoła – 61%
wskazań, a później nauczyciele – 56,6%. A zatem wszystko to, co jest związane z obszarem
i instytucją oświaty powoduje, że młodzież robi
to, czego nie zamierzała lub nie planowała.
Odnosząc się do wcześniejszego pytania („Pod
wpływem jakich osób najczęściej młodzi ludzie
podejmują decyzje”) wyraźnie widać, że to rodzice stanowią dla badanej grupy z jednej strony pewien autorytet, z którego zdaniem, poradą
czy wskazówką się liczą, ale z drugiej strony są
także postrzegani jako ci, którzy niejednokrotnie
sprawiają, że młodzi ludzie robią to, czego
nie chcą.

Najrzadziej młodzi ludzie ulegają wszechobecnym
mediom – 89,2% badanych zadeklarowało, że nie
robi nic pod wpływem mediów. Dalej 85,4% respondentów deklaruje, że nie ulega trendom i modzie,
co z perspektywy kształtowania się społeczeństwa
konsumpcyjnego – „mam, więc jestem”, „konsumuję,
więc jestem” – jest dużym zaskoczeniem. Ponadto
79% badanych twierdzi, że nie robi nic i nie działa
w żadnym wypadku pod wpływem swojej sympatii,
a także 53,5% pod wpływem swoich rówieśników.
Pytaniem, które w pewien sposób miało określić to,
w jaki sposób młodzi ludzie radzą sobie z wyrażaniem
i tym samym bronieniem własnego zdania i opinii,
było pytanie o to, jak badani radzą sobie w sytuacji
kiedy okazuje się, że ich zadnie jest odmienne od
zdania ich rówieśników czy też znajomych. Według
uzyskanych danych wynika, że niemal większość
respondentów nie ma z tym żadnego problemu.
Aż 70,4% badanych stwierdziło, że „Nie stanowi to
dla mnie żadnego problemu, mówię i robię to, co
myślę”. Z kolei 19,2% odpowiedziało, że odczuwa
wtedy stres, ale pomimo to dzieli się swoimi opiniami
z innymi. Jedynie 1,9% badanych bardzo stresuje się
takimi sytuacjami. Natomiast 4,9% ankietowanych
nie potrafiło udzielić odpowiedzi na zadane pytanie –
wybrało alternatywne „trudno powiedzieć”.
Pośród innych wypowiedzi, które stanowiły 3,6%
wskazań znalazły się takie uzasadnienia jak:

W pierwszej kolejności badana młodzież wskazała na
następujące kwestie: na pierwszym miejscu znalazła
się rodzina – 23,7% wskazań, na drugim miejscu
szczęście - 12,8% wskazań, a na trzecim miłość –
10,3%. W dalszej kolejności badani wskazywali na:
zdrowie (9%), wiarę (6,4%), przyjaźń (5,1%), pasję
(4,5%), realizację (4,5%), relacje z innymi (3,2%),
wykształcenie oraz szczerość (po 2,6%).
W drugiej kolejności lista rzeczy najważniejszych
przedstawiała się następująco: na pierwszym miejscu
rodzina- 19,6% wskazań, na drugim miejscu miłość
– 15%, a trzecie miejsce przyjaźń – 10,5% odpowiedzi. Na dalszych miejscach pojawiły się takie rzeczy
jak: realizacja (6,5%), pasje i hobby (5,9%), zdrowie
(5,9%), pieniądze (5,2%), szczęście (4,6%), oraz wiedza i relacje z innymi (po 2,6%).
Natomiast w trzeciej kolejności badani wybrali: na
pierwszym miejscu swoje pasje i hobby oraz miłość
– 11,4% wskazań, na drugim miejscu przyjaźń –
9,4% odpowiedzi, a na trzecim miejscu rodzinę – 8%
wskazań. Na kolejnych miejscach znalazły się: zdrowie (6,7%), realizacja i szczęście (po 5,4% odpowiedzi), praca (4%), pieniądze i marzenia (po 2,7%).
Na podstawie zaprezentowanych danych można
zauważyć, że badana młodzież podziela po części
wartości powszechnie uznawane w społeczeństwie za najcenniejsze. Jak bowiem wynika z badań
CBOS-u1, „dla Polaków najważniejsze jest szczęście
rodzinne, które wymienia aż 82% ankietowanych.
W drugiej kolejności Polacy cenią sobie zdrowie (74%
wskazań). Zdecydowanie mniej istotne, choć również
ważne, a obecnie nawet nieco ważniejsze niż trzy lata
wcześniej, są dla nich: uczciwość (26%) oraz praca
zawodowa (21%). Niespełna jedna piąta respondentów (19%) do najważniejszych wartości w swoim
życiu zalicza spokój, co szósty (17%) wymienia w tym
kontekście szacunek innych ludzi, co ósmy (12%)
wiarę religijną, co dziesiąty (10%) przyjaźń, a co
jedenasty (9%) wykształcenie”2. Badana młodzież
kładzie nacisk na rodzinę, na miłość, przyjaźń, ale też
na szczęście i pasje. Zamiast pieniędzy, które wybrało
dopiero w drugiej kolejności 5,2% badanych i trzeciej (2,7%), młodzież ceni zupełnie inne wartości,
zwłaszcza te niematerialne w tym np. zdrowie, swoją
realizację czy też pracę. Zestawiając ponadto uzyskane dane z materiałem zebranym przez studenta Mateusza Zielińskiego do swojej pracy licencjackiej pt:
”O współczesnej Gimbazie – socjologiczne studium
młodzieży gimnazjalnej na przykładzie miasta Bielsko-Biała”, obronionej w lipcu 2015 roku w Akademii
Techniczno-Humanistycznej, w której autor pracy

– Generalnie mało rozmawiam z ludźmi; mimo
wszystko staram się być asertywny i wyrażać swoje
zdanie, ale czasami bywa to bardzo stresujące,
– Nie stanowi to dla mnie żadnego problemu, mówię
i robię to, co myślę, ale to też zależy od sytuacji (…),
– Przekonuję resztę do moich racji, gdyż jest tylko
jedna racja i to ja ją mam, nawet gdy oni mają racje
to moja racja jest mojsza niż ichsza, moja racja jest
racja najmojsza,
– Nawet nie za bardzo się stresuję, zwykle nie wyrażam swojego zdania,
– Słucham, swojej opinii nie przedstawiam, jeśli temat jest drażniący, ale zdania swojego nie zmieniam,
– Nie wyrażam swoich opinii, ale często nie zgadzam
się z innymi. Robię to, co uważam za słuszne.

Źródło: badania własne

Istotnym elementem w tej części badania było także
pytanie o to, co dla młodych ludzi jest najważniejsze
w życiu. Otóż biorących udział w badaniu poproszono o wskazanie trzech najważniejszych rzeczy w ich
życiu.
1
2

12

13

CBOS: Wartości i normy, Warszawa 2013
Tamże, s. 1

rodzinne (92% wskazań), ciekawą pracę (88%) oraz
na miłość (81%). Najmniejszą wagę młodzi przykładają do życia zgodnego z zasadami religijnymi (44%),
osiągnięcia sukcesu w dziedzinie nauki lub sztuki
(29%) oraz zdobycia władzy politycznej (17%).

badał bielską młodzież ucząca się w gimnazjach
(N=100) potwierdza się istotność i znaczenie dla
młodych ludzi środowiska rodzinnego. Z badań Mateusza Zielińskiego wynika, że na pierwszym miejscu
młodzi ludzie wskazują przyjaźń, którą wybrało 93%
uczniów. Następnie młodzi postawili na udane życie

– Mam pracę, w której się spełniam i która daje mi
dużo radości. Nie zarabiam kokosów, ale też nie
bieduję - wystarcza mi, by coś odkładać np na super
wakacje z moją rodziną. Jestem szczęśliwa, że mam
kochającego męża i „normalne” dzieci oraz że mam
możliwość realizować się nie tylko jako gospodyni
domowa (jak na „Matkę Polkę” przystało),ale też mam
czas dla siebie i swoich pasji. Po prostu cieszę się
z życia i mimo upływu lat, wciąż jestem sobą :).

– Mieszkam w Londynie, pracuje jako logistyk, mam
mieszkanie, męża, dzieci, zadowalające życie.
– Chciałabym wyjechać z Polski, założyć własną firmę, zostać architektem, mieć szczęśliwą rodzinę
i dzieci.
– Dobra praca, mąż, dom w Anglii albo Szwajcarii.
– Mieszkam z żoną w Szkocji. Co najmniej jedno
dziecko. Rzucam pracę w korporacji. Pracuję wyłącznie zdalnie, przeznaczając na to stosunkowo mało
czasu.

• W grupie badanej młodzieży znalazły się również osoby, które swoją przyszłość wiązały przede
wszystkim z faktem zrobienie oszałamiającej
kariery zawodowej – takich projekcji było 5,8%.
Kilka wypowiedzi:

CZĘŚĆ 2

Drugim blokiem pytań, jakie zadano biorącym udział
w badaniu respondentom, były pytania związane
z ich przyszłością oraz ze sposobem definiowania
przez badanych sukcesu. Jednym z pytań znajdujących się w tej części kwestionariusza było pytanie,
w którym badani zostali poproszeni o to, aby spróbowali sobie wyobrazić siebie za 20 lat. Uzyskane
odpowiedzi były bardzo ciekawe, bowiem ankietowani mieli możliwość rozpisania się. W większości
przypadków młodzi ludzie wyobrażali siebie za 20
lat w pozytywnych kontekstach. Badana młodzież
w swoich wyobrażeniach zakładała przede wszystkim, że pracuje zawodowo – niektórzy w wymarzonym zawodzie (jako lekarz, prawnik, lekarz medycyny
sądowej, ekonomista czy strażak). Świadczona praca
zarobkowa przynosi im zadowolenie i spełnienie oraz
dla jednych bardziej, dla drugich mniej jest satysfakcjonująca pod względem finansowym. Odpowiedzi
takiej udzieliło 32% badanych. W dalszej kolejności
za 20 lat badana młodzież ma swoją własną rodzinę:
żonę/męża i dzieci lub partnera i dzieci – 24% odpowiedzi, oraz mieszka w pięknym domku lub małym
mieszkaniu – 10,2% wskazań. Ponadto, w odległej
perspektywie „ja za 20 lat”, badani respondenci kreślą
swój obraz przyszłości, w którym wiodą szczęśliwe,
ustabilizowane życie, w którym są spełnieni pod każdym względem (12,4% odpowiedzi) oraz oddają się
swoim pasjom i hobby – 11,6% wskazań.

– Stabilna praca, ew. własny biznes, zakończone
studia, rodzinka z 3 dzieci, częste wyjazdy, zapalony
motocyklista, aktywny politycznie.

– Wydałem kilka-kilkanaście książek, niektóre z nich
okazały się wielkim sukcesem, inne przeszły bez
większego echa. Jestem szczęśliwy mogąc robić to,
co kocham, nawet, jeśli muszę to pogodzić ze stałą
pracą.

– Mam już własną rodzinę, współmałżonka, kilkoro dzieci, ale wciąż utrzymuję kontakty ze starymi
przyjaciółmi i odwiedzam moją mamę. Mieszkam
w miejscu, gdzie mogę czuć się spokojnie i wciąż
mieć nowe rzeczy do okrycia. Mam pracę związaną
z pisaniem i sama jestem pisarką, dzięki czemu mogę
wciąż podróżować z najbliższymi.

– Pogrążona w karierze naukowej dr lub Profesor
nauk medycznych oraz pomaganie pacjentom.
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– Nie wiem, gdzie siebie widzę za 5 lat, a co dopiero
za 20. Mam nadzieję, że będę wtedy zarabiać mnóstwo pieniędzy i mieć stylowe mieszkanie.

– Jestem wolną artystką, tworzącą muzykę i sztukę
plastyczną. Nikt mnie nie jest w stanie ograniczyć.
Jestem bezkompromisowa i żyję pełnią szczęścia.

– Nie umiem określić.

• Część z badanych swój piękny obraz własnej

– Tak odległe planowanie nie ma sensu.

rodziny i super pracy zawodowej lokowało poza
granicami kraju. Takich osób w badanej populacji było 4,4%. W porównaniu do badań przeprowadzonych w okresie 26-30.09.2014 roku przez
Work Service S.A. emigrację zarobkową rozważało
40% osób w wieku 18-24 lat3 . Odwołując się do
tych danych śmiało można powiedzieć, że spory odsetek młodych ludzi upatruje w emigracji
lepsze perspektywy zawodowe a także rozwojowe.
W przypadku badania realizowanego przez projekt
redakcjaBB odsetek osób planujących wyjazd za
granicę był zdecydowanie niższy. Aczkolwiek Ci,
którzy wybrali taki scenariusz dla siebie, w taki
sposób uzasadniali swoją decyzję o emigracji,
pisali oni tak:

– Rodzina, dzieci, praca jako strażak, motocykl w garażu, może własny dom.
– Mam dużą i kochającą się rodzinę. Jestem w stanie
zapewnić nam wszelkie potrzebne rzeczy.

• Tylko 1,1% badanych nie potrafiło i nie wiedziało, co będzie się z nimi działo za 20 lat.

– Mam żonę, dziecko, duży dom, dobrze rozwijającą
się firmę, jestem licencjonowanym zawodnikiem Drift
Masters GP i spełniam Boży plan życia!

– W wieku 38 lat widzę siebie z kochającą żoną
i dwójką dzieci we własnym domu, na pewno w Polsce. Z dobrze płatną pracą moje życie powinno być
już ułożone po takim upływie lat, tak, bym mógł
wtedy realizować swoje marzenia, pasje i zainteresowania w pełni.

– Za 20 lat będę mieszkać w Londynie. Będę pisać
własne książki, chcę zostać pisarką. Potem może
wrócę do Polski i założę rodzinę, a jeśli nie wrócę to
założę rodzinę w Anglii.

– Jestem wokalistą sławnego zespołu rockowego,
mam żonę, min. 3 dzieci, chcę głosić wśród innych
poglądy którymi sam żyję i naprawiać w ten sposób
współczesne społeczeństwo, co umożliwia mi moja
popularność.

– Pracuje w zawodzie dającym mi i mojej rodzinie
(żonie, dziecku) pieniądze. Ponadto realizuje się
w swojej pasji - filmie, fotografii (lub pokrewnym).
Żyję w dobrych stosunkach z rodzicami, teściami.
Ćwiczę, samodoskonalę swoje umiejętności w rozmaitych dziedzinach. Chętnie się uczę czegoś
nowego.

z przyszłości badanych, poniżej zostaną przytoczone niektóre wypowiedzi:

– Właśnie jestem na wymianie ze studiów, w jakimś
kraju Europejskim albo w Stanach Zjednoczonych.
Pracuje aby mieć kieszonkowe i uczę się na renomowanej uczelni spełniając marzenia.

– Znany dziennikarz.

– Mały dom na przedmieściach z poddaszem, 3 dzieci, szczęście do granic możliwości. Miły, kochający
mąż, oczywiście członek kapeli rockowej. Przystojny
do granic możliwości. Życie prawie spokojne, przeplatane skokami ze spadochronu, weekendowymi
wypadami w góry i koncertami... na przykład we
Francji. I psy. 3 wielkie dalmatyńczyki. Na 101 nie będzie nas stać. Poza tym bałabym się, że jego teściowa
to Cruella. Aha no i ogród, żebym mogła sadzić moje
hortensje.

• Dla zobrazowania najważniejszych elementów

– Mieszkam za granicą - UK. Spełniam się w pracy,
jako fotograf. Tęsknie za rodziną i bliskimi z powodu
wyjazdu, ale spełniam marzenia.

• A 0,7 % badanych swoją wizje przyszłości rysowało w negatywnych barwach.
– Stres związany z pracą oraz uciekającymi pieniędzmi.

• Jeśli chodzi o to, jak badani definiują pojęcie
sukcesu należy zaznaczyć, że jest to sposób bardzo
indywidualny. Pośród definicji jakie podali badani
respondenci dominują dwie, aczkolwiek należy
zaznaczyć, że w definicjach tych sukces był w różny sposób i różnymi słowami opisywany. Pośród
badanej młodzieży dominuje przekonanie, że sukces to nic innego jak osiągnięcie czy też dążenie
do wyznaczonych przez siebie celów – taki sposób
definiowania sukcesu zaproponowało 28,3% badanych. Najczęściej sukces był definiowany

Młodzi chcą emigrować za pracą - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bYFb8iWTk7MJ:www.workservice.pl/
Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Mlodzi-chca-emigrowac-za-praca+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
3
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w następujący sposób, zobrazuje to kilka poniższych przykładów:

definiowało sukces, oraz postrzeganie sukcesu
jako bycie szczęśliwym czy też zadowolonym – też
13% odpowiedzi.

– Sukces to osiągnięcie wyznaczonego sobie celu.
Poniżej przykłady postrzegania sukcesu jako spełnienie marzeń:

– Sukces to dla mnie zrealizowanie swoich planów,
dotyczących kariery i edukacji.

CZĘŚĆ 3

– Osiągnięcie postawionych sobie celów.
– Sukces jest poniekąd spełnieniem marzeń. Kiedy
uda się nam coś osiągnąć i mamy „z czego żyć”, a nasza sytuacja życiowa jest zadowalająca.

– Osiągnięciem celu. Zależy od rodzaju aspiracji czasami spełnienie jest w głowie , a czasami spełnieniem
są setki uściśniętych rąk z gratulacjami. Ważne by
to docenić , a nie ciągle myśleć o nowych i nowych
celach.

– Spełnieniem marzeń, spełnieniem zawodowym
i prywatnym.

• Drugim najczęstszym sposobem definiowania

– Spełnieniem marzeń czymś, nad czym będę pracować, aż to osiągnę i udowodnię, że marzenia się
spełniają.

sukcesu było postrzegania go poprzez pryzmat
spełnienia się w różnych aspektach życia, począwszy od zawodowego, rodzinnego czy towarzyskiego. Taki sposób postrzegania tego, czym jest
sukces wybrało 26,1% respondentów. Definiowali
oni sukces w taki oto sposób:

– Uczuciem samospełnienia.

– Sukces jest spełnieniem marzeń , jest znalezieniem
potrzeb, znalezieniem siebie . Jest zrozumieniem
i zaakceptowaniem sytuacji w jakiej się znajdujesz.
Jest uśmiechem na twarzy, kiedy się budzisz, jest
wdzięcznością. Jest pewnością siebie i wiarą w to, że
możesz wszystko, czego w danym momencie potrzebujesz.

– Spełnieniem samego siebie.

• I sukces jako szczęście i zadowolenie. War-

– Spełnienie siebie i swoich marzeń.

to w tym przypadku podkreślić, iż sukces jako
szczęście i zadowolenie postrzegany był przez
badanych zarówno w kontekście założonych
i zrealizowanych planów, w kontekście dojścia do
wyznaczonych przez siebie celów czy też poprzez
pryzmat świadomości tego kim się jest w danej
chwili.

– Zdobycie godnej pracy i zapewnienie bytu sobie
oraz rodzinie, którą planuję w przyszłości założyć.
– Kiedy, wykonując swoją pracę, odczuwasz satysfakcję, że robisz to dobrze, że twoja praca jest albo
pomocna dla innych, albo twórcza. Sukces jest też
wtedy, gdy ludzie uważają cię za kogoś dobrego,
kompetentnego. Gdy cię podziwiają. Sukces to też
dobrze wychowane dzieci i wspólne bycie z tą druga
osobą przez całe życie.

odpowiedzi jest jeszcze wiele innych określeń,
ale w wielu przypadkach definicje te były bardzo
jednostkowe i zindywidualizowane, odpowiedzi
te stanowiły 16,1% pozostałych definicji.

• Sukces to również poczucie dumy, że coś się
zrealizowało (2,2% badanych) oraz klucz i droga
do dalszej pracy i zdobywania dalszych celów –

– Spełnienie marzeń, działanie zgodnie ze swoimi
zamierzeniami, poczucie satysfakcji, duma ze swoich
osiągnięć, szacunek u innych, docenienie i dostrzeżenie pracy (co wcale nie musi wiązać się ze sławą).

– Osiągnięciem wyznaczonych przez siebie celów
i marzeń.

1,4% odpowiedzi. Oczywiście pośród uzyskanych

– Sukces to być dobrym człowiekiem dla innych i dla
siebie. Sukces to wiedzieć, kim się jest.

Stres to element współczesnego życia. Stresujące
sytuacje mogą nas dopaść tak naprawdę wszędzie
i o każdej porze.
Respondenci zostali zapytani o to, co najbardziej
ich stresuje. Przede wszystkim wskazywali na to, że
stresuje ich szkoła i wszystko co jest z nią związane:
nauczyciele, brak wiedzy oraz sama nauka – 21%
wskazań. Kolejnym czynnikiem stresogennym była
presja otoczenia i inni ludzie (np. rodzice, lekarze,
znajomi) – 11,3%. Młodzież stresuje się, myśląc
o swojej przyszłości – 5,2%. Do sytuacji stresujących
należą również wszelkie egzaminy, gdzie młodzi
ludzie poddawani są ocenie, a także wystąpienia publiczne, których młodzież boi się jak ognia, bowiem
jest oglądana przez publiczność, a zarazem przez nią
oceniana – 11%. Pośród innych sytuacji stresujących, które w dużej mierze z jednej strony są bardzo
indywidualne, a z drugiej strony dotykają po części
każdego z nas (przy czym jednych słabiej, drugich
silniej) należy zaliczyć: nasze porażki, kłótnie z innymi, rozmowy, trudne czy też niepewne sytuacje oraz
opinie innych.

Oto kilka wypowiedzi badanych:
– Brak swobody, zbyt duża ilość nauki, sprawdziany
oraz kartkówki z przedmiotów ścisłych.
– Bycie w centrum uwagi, rozmowa z o wiele mądrzejszymi i starszymi osobami których nie znam,
robienie gaf.
– Porażki, kolejne niezdane egzaminy na prawo jazdy
i bezradność.
– Samotna wizyta w nowym miejscu, kiedy nie
potrafię się zmobilizować, żeby coś zrobić, wizyta
u lekarza.
– Brak pracy mojej mamy, egzamin zawodowy,
szkoła.
– Wystąpienie publiczne, wygłaszanie opinii (…)
– Wyjście do obcych ludzi, przyjęcia imieninowe
moich rodziców (…)

– Sukces to zadowolenie z siebie i wcielenie w życie
własnych planów / marzeń.
Jak zatem można sobie radzić ze stresem i co robią w tej materii badani respondenci?
– Sukces to zadowolenie z tego, czego się dokonało.
Sukcesem może być na przykład założenie rodziny
lub dojście do upragnionego stanowiska w pracy.

– Dla mnie sukces to znalezienie w życiu tego, co się
kocha. Ludzi, których się będzie kochało i pracy, która
będzie pasją, a nie przykrym obowiązkiem.

– Sukces jest wtedy, gdy czuje się szczęśliwa i widzę
efekty mojej pracy.

– Sukces to też osiągnięcie postawionego celu jednak
nie za wszelką cenę, spełnienie własnych marzeń.

– Sukces osiąga się wtedy, kiedy czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Jest on niezależny od spojrzenia osób
trzecich na naszą sytuację. Może być następstwem
wygranej, jak i porażki. Każda porażka pozwala nam
osiągnąć wygraną w przyszłości.

– Sukces to być dobrym człowiekiem dla innych i dla
siebie.

• Inne definicje sukcesu to traktowanie go jak

wali, że najczęściej wybierają samotność – 66,5% odpowiedzi. Prawie połowa badanych 59,6% - uprawia
wtedy sport, natomiast 54,4% loguje się w wirtualny
świat, są on-line.

Z uzyskanych danych wynika, że najlepszym sposobem na stres jest według badanych robienie tego, co
się lubi – 82% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Na drugim miejscu znalazła się jedna z podstawowych czynności fizjologicznych człowieka – sen
- 69% wskazań, na trzecim miejscu badani zadeklaro-

spełnienie marzeń – 13% badanych w taki sposób
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Tabela nr 8: Sposoby radzenia sobie
ze stresem przez badanych
W jaki sposób radzisz
sobie ze stresem?

Tak (%)

Robię to, co lubię

82

18

Śpię

69

31

Spędzam czas w samotności

66,5

33,5

Uprawiam sport

59,6

40,4

Jestem on-line

54,4

45,6

Jem

49,7

50,3

Imprezuję

38,9

61,1

Gram na komputerze

29,8

70,2

Reaguje agresją wobec
innych

25,5

74,5

Sięgam po używki

21,7

78,3

Ponadto z odpowiedzi uzyskanych od badanych
wynika, że najmniej popularną formą walki ze
stresem jest sięganie przez młodzież po używki
– 78,3% ankietowanych zadeklarowało, że tego
nie robi. Uzyskany wynik jest wysoce zaskakujący, bowiem w potocznej opinii młodzi ludzie
są odbierani przez sporą część społeczeństwa
jako osoby, które przede wszystkim się bawią
i imprezują: a zatem piją alkohol, palą papierosy czy też zażywają narkotyki lub dopalacze.
Na uwagę zasługuje również fakt, że aż 61,1%
badanych zadeklarowało, że kiedy odczuwa
stres w ogóle nie myśli o imprezowaniu. Warto
dodać, iż młodzi ludzie kojarzą się wielu starszym osobom z chuligaństwem i łobuzerstwem.
W tym wypadku również badana młodzież
odbiega od przyjętych stereotypów. Wśród
sposobów mających na celu odstresowanie się
młodych ludzi, agresja i rozładowanie złych
emocji na innych pojawia się również rzadko –
74,5% osób zadeklarowało, że tak nie postępuje.
Również uciekanie do komputera i rozmaitych
gier komputerowych stanowi rzadki sposób na
odstresowanie się badanych – 70,2% badanych
odpowiedziało przecząco na wskazany sposób
ucieczki od stresu.

Nie (%)

Źródło: badania własne

W galeriach
handlowych

43,8

56,2

Na zajęciach
dodatkowych

44,4

55,6

W kinie

38,5

56,2

Imprezując

28

72

W bibliotece

20,1

79,9

Na siłowni

15,6

84,4

W pracy

14,4

85,6

Nie mam czasu
wolnego

16,3

83,7

Najrzadszą formą spędzania wolnego czasu
u badanych była: praca (14,4%), chodzenie
na siłownię (15,6%) oraz przesiadywanie
w bibliotece (20,1). Ciekawym faktem, który
wyłonił się z zebranego materiału, jest to, że
tylko 28% badanych spędza swój wolny czas
imprezując, aczkolwiek 47% z badanej populacji
w wolnej chwili chodzi do klubów / kawiarni /
pubów. Można zatem wnioskować, że badani
zdecydowanie w większym stopniu jako formę
spędzania wolnego czasu z jednej strony
wybierają swoją bytność w domu, a z drugiej
strony jest to dla nich czas, który preferują
spędzać również na wolnym powietrzu.
16,3% badanych zadeklarowało, że nie ma
czasu wolnego.

Źródło: badania własne

Tabela nr 10: Częstotliwość
korzystania z Internetu

Zatrzymując się na jednej z form spędzania
czasu wolnego przez badanych jaką był czas
wolny on-line – zapytano ankietowanych
o to, jak często korzystają z Internetu. Otóż jak
się okazało, tylko 1 osoba zadeklarowała, że
korzysta z Internetu raz na kilka dni. Pozostali
badani są on-line praktycznie codziennie. I tak
59,9% badanych zadeklarowało, że korzysta
z Internetu kilka razy dziennie. Dla 35,8%
ankietowanych jest to bycie on-line cały czas.
Natomiast 2,5% respondentów stwierdziło, że
bywa w sieci raz dziennie.

Jak często
korzystasz
z Internetu?

(%)

Kilka razy dziennie

59,9

Jestem on-line cały
czas

35,8

Raz dziennie

2,5

Inne…

1,8

CZĘŚĆ 4

Tabela nr 9: Czas wolny badanych.
Gdzie najczęściej
spędzasz swój czas
wolny?

Tak (%)

Nie (%)

W domu

92

8

Spaceruję/uprawiam
sport

85,2

14,8

On-line

78,9

21,1

U znajomych

73,5

26,5

Uczestniczę
w wydarzeniach
kulturalnych

50,3

49,7

W pubach/kawiarniach

47

53

Kolejnym blokiem pytań były pytania
dotyczące aktywności badanych.
W szczególności chodziło o to, jak biorąca
udział w badaniu młodzież spędza swój
wolny czas.
Najczęstszą formą spędzania czasu wolnego
jest według ankietowanych bycie w domu –
92% badanych stwierdziło, że swój czas wolny
spędza właśnie tam. Z kolei 85,2% badanych
zaznaczyło, że swój wolny czas spędza na
wolnym powietrzu: spacerując lub uprawiając
sport. Zdecydowana większość wybrała także
bycie on-line jako formę spędzania wolnego
czasu – 78,9% wskazań. Na dalszym miejscu
znalazło się przebywanie u znajomych (73,5%),
a także udział w wydarzeniach kulturalnych
(50,3%).
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Źródło: badania własne

Pośród zebranych odpowiedzi pojawiły się dwie inne,
niż te w zaproponowanej kafeterii: 1 osoba odpowiedziała, że jej bycie on-line zależy od aktualnych
potrzeb, przy czym badany nie podał o jakie potrzeby
chodzi. Z kolei inna osoba stwierdziła, że jeżeli jest
w domu to jest cały czas w Internecie – tutaj z kolei
nie wiadomo jak często badana osoba przebywa poza
domem. Dla badanych bycie on-line, bycie w sieci,
rzeczywiście stanowi pewną formą spędzania wolnego czasu, bowiem dla większości ankietowanych
bycie on-line w żaden sposób nie jest zajęciem stresującym – 82,8% ankietowanych udzieliło właśnie
takiej odpowiedzi. Tylko 3,7% badanych odpowie-

działo twierdząco – bycie w sieci ich stresuje, z kolei
1,2% osób uważa, że tylko czasami świat on-line ich
stresuje, ale nie wskazali konkretnych przykładów.
8,1% nie ma zdania na ten temat.

Pośród innych odpowiedzi znalazły się takie jak:
– Generalnie nie, bo bym tego nie robił, ale czasami jestem na siebie zły, że zamiast spędzać czas na
czymś bardziej wartościowym, siedzę kilka godzin
z telefonem.
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– Tylko wtedy, kiedy potrzebuję być sam ze sobą
a ciągle coś się dzieje w Internecie.

– Zależy od sytuacji.

– Bardziej jestem skłonny przyznać, że spędzają za
dużo czasu ale ma to także swoje plusy.

– Czasami bywa, w wypadku kłótni etc.

– Nie, chyba że wcisnę nieodpowiedni przycisk na
portalu społecznościowym, wiadomo, o co chodzi.

– Nie, chyba, że się z czymś nie wyrabiam i chcę
uniknąć wtedy pewnych osób. ;).

Jeden z badanych stwierdził, że bycie on-line postrzega jako „Raczej przytłaczające. Internet zabija”.

– Większość, ale nie wszyscy.

– Młodzi? dlaczego młodzi? po prostu ludzie, społeczeństwo.

– Osoby, które tylko i wyłącznie spędzają czas na
portalach społecznościowych owszem, osoby, które
poszukują jakichś informacji już nie tak do końca.

– Wszystko ma swoje granice.

– Zależy, kto. nie można uogólniać.

– Z Internetu trzeba umieć korzystać, trzeba umieć
go odłożyć.

– Tak, ale za to TV odstawiają na bok.

Tabela nr 11: Opinia badanych
na temat stwierdzenia.

W kontekście funkcjonowania i bycia
w świecie on-line poproszono badanych,
aby ustosunkowali się do następującego
stwierdzenia: „Młodzi ludzie spędzają
zbyt dużo czasu w sieci”. Otóż aż 77,6%
ankietowanych zgadza się z tym stwierdzeniem.
Jedynie 5 osób – co stanowi 3,1% badanej
populacji nie zgodziło się z tym zdaniem.
Natomiast 9,9% osób nie ma w tej kwestii
swojego zdania.

„Młodzi ludzie spędzają zbyt dużo
czasu w sieci”.
Zgadzam się z tym
stwierdzeniem

77,6 %

Nie zgadzam się z tym
stwierdzeniem

3,1 %

Nie mam zdania

9,9 %

Inne…

9,4 %

Źródło: badania własne

Spora część osób – 15 ankietowanych – nie
opowiedziała się w żaden sposób za przytoczonym stwierdzeniem, natomiast udzieliła własnej
odpowiedzi:

dzie niezwykłe, które pomaga poszerzać horyzonty
i odkrywać coś nowego. Niektórzy przedawkowują
bezsensowne patrzenie w ekran, na którym czytają
durne „dowcipy” i porównują swoje profile w serwisach społecznościowych. Dla innych Internet to komunikator, przestrzeń twórcza, czas w nim spędzony
jest czasem dobrze wykorzystanym (szkoda, że oczy
bolą tak czy tak...).

– No i co z tego? I tak mainstreamowe media powiedzą same negatywne rzeczy na ten temat bo im sie
hajs skraca.
– Niektórzy, ale to już zależy od nich.

– Nie wsadzajmy wszystkich do jednego worka, to
patrzenie stereotypowe, Internet jest nam potrzebny
w dzisiejszych czasach, każdy korzysta z Internetu
ile potrzebuje, a to, że są ludzie którzy przesadzają
z Internetem, to fakt, ale nie każdy, tak samo jest
z alkoholem.

– To zależy.
– Ciężko powiedzieć, być może część popada w uzależnienia, etc, ale Internet jest dziś integralną częścią
życia większości społeczeństwa.

Tabela nr 12: Opinia badanych na temat wizerunku na portalach internetowych.
Czy jest jakaś różnica między
Twoim wizerunkiem na portalach
społecznościowych a wizerunkiem
Twojej osoby w prawdziwym życiu?

(%)

Zarówno w sieci jak i w prawdziwym
życiu mój wizerunek jest taki sam

77,5

Wizerunek on-line jest inny, bowiem
media społecznościowe dają szansę
bycia w sieci kimś innym (fajniejszym
/ ciekawszym) niż w realu

5

Świadomie tworzę w sieci swój
image, który jest inny od wizerunku
w realnym świecie

4,4

Nie mam zdania na ten temat

4,4

Tak, ale robię to dlatego, bo wszyscy
tak robią

1,8

Inne…

6,9

Pozostając w rzeczywistości wirtualnej, kolejne
pytanie dotyczyło tego, jak badani postrzegają i oceniają swój wizerunek na portalach
społecznościowych. Jak się okazało, 77,5%
ankietowanych stwierdziło, że zarówno w sieci,
jak i w prawdziwym życiu ich wizerunek jest
taki sam. Z kolei 15 osób odpowiedziało, że ich
wizerunek w sieci jest inny. Badani ci wybrali
kolejno takie opcje: 5% zadeklarowało, że ich
wizerunek on-line jest inny, bowiem media
społecznościowe dają szansę bycia w sieci kimś
innym (fajniejszym/ ciekawszym), niż w realnym
świecie. Natomiast 4,4% stwierdziło, że świadomie tworzy w sieci swój image, który jest inny
od wizerunku w realnym świecie. Tylko 4,4%
badanych nie ma zdania na temat swojego wizerunku w rzeczywistości realnej i wirtualnej.

Źródło: badania własne

– Spędzają, lecz każdy ma do tego inne podejście,
czasem nieszkodliwe. Nie uważam tego za negatywne zjawisko. Oczywiście każdy przypadek jest inny,
ale na pewno tego tak nie potępiam.

– Niekoniecznie. Niektórzy owszem, ale w wielu
środowiskach wirtualnych, w których sie obracam
Internet to dla młodych jedynie narzędzie, narzę-
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Pośród odpowiedzi dotyczących wizerunku
badanych, w sieci znalazły się również własne
uzasadnienia i wyjaśnienia. Udzieliło ich 11 osób,
co stanowiło 6,9% badanej populacji. Poniżej
pojedyncze wypowiedzi.

– Bardzo rzadko udostępniam szczegółowe informacje na swój temat, nie mam takiej potrzeby, ale kiedy
udostępniam to są zgodne z prawdą.
– Nie udzielam wszystkich informacji zgodnie
z prawdą, gdyż pragnę zachować odrobinę prywatności.

– Jestem blogerem.
– Tak, ale to nie jest świadome - chciałbym być
zawsze taki sam, ale w Internecie łatwiej jest się wypowiadać, rozmawiać o swoich problemach, dotrzeć
do innych, więc nieco się różnię.

– Nie używam portali.

– Myślę, że jest niewielka różnica, ale tworzę ją nie do
końca świadomie.

– W internecie nie przedstawiam swojej całości
(wszystkich zainteresowań, ulubionych sportów ect.).

– Mój wizerunek w internecie nie oddaje w żadnym
stopniu tego jak fajny ze mnie gość ;).

– Nie wiem.

– Jestem tą samą osobą, ale łatwiej mi coś napisać,
niż powiedzieć.

– To zależy. czasami tworzę w internecie inny image,
ale to zależy od tego, czy nie chcę by ktoś sobie dane
konto ze mną skojarzył.

Tabela nr 13: Opinie o wizerunku w sieci ze względu na
płeć badanych.
Czy jest jakaś różnica
między Twoim
wizerunkiem na
portalach
społecznościowych
a wizerunkiem Twojej
osoby w prawdziwym
życiu?

Zarówno w sieci jak
i w prawdziwym
życiu ich
wizerunek jest taki
sam (%)

Mężczyźni

26,2

Kobiety

51,2

% wszystkich
badanych

34%

66%

Źródło: badania własne

Tabela nr 14: Reakcje badanych na świat
bez Internetu.

Na pytanie-historyjkę: „Wyobraź sobie, że
od jutra świat Internetu przestaje istnieć.
Wymień trzy pierwsze skojarzenia, jakie
przychodzą Ci do głowy na wypadek takiej
sytuacji”, badani, odwołując się do swoich
pierwszych reakcji akcentowali przede
wszystkim na fakt, iż gdyby Internet przestał
działać, ludzi, a także samych badanych,
spotkałoby wiele utrudnień i problemów. Aż
71,5% badanych wskazało na negatywne
aspekty takiej sytuacji. Tylko 28,5% badanych
cieszyło się z tego faktu i podkreślało wiele
pozytywnych aspektów takiej sytuacji.

„Wyobraź sobie,
że od jutra świat
Internetu przestaje
istnieć. Wymień
trzy pierwsze
skojarzenia, jakie
przychodzą Ci do
głowy na wypadek
takiej sytuacji”

Reakcje
negatywne

28,5 %

71,5%

Źródło: badania własne

A zatem jakie pozytywne skutki przyniósłby brak
dostępu do sieci? Według badanych, którzy zaakcentowali właśnie na plusy takiej sytuacji, brak dostępu
do sieci spowodowałby, że ludzie zaczęliby w końcu
wychodzić do świata realnego i w nim kontaktować
się bezpośrednio ze znajomymi czy też innymi ludźmi – odpowiedzi takiej udzieliło 34,4% badanych.
Ludzie zyskaliby znacznie więcej czasu (20,3% wskazań), który mogliby spożytkować na wiele różnych
aktywności: na czytanie książek czy naukę – 15,6%
wskazań, na uprawianie sportu – 6,25% odpowiedzi.
Zapanowałoby szczęście na świecie – 9,4% i cisza
– 3,1%. Niektórzy badani podkreślili to, że do łask
wróciłby telefon – 3,1% wskazań. Ponadto 5 osób
zaznaczyło, że brak dostępu do Internetu wiązałby się
z brakiem uzależnień od tego medium.

Brak dostępu do sieci to również szereg ograniczeń dla badanych, w szczególności respondenci
akcentowali na:

Niestety większość badanych brak dostępu do Internetu potraktowała w kategorii czegoś negatywnego,
sytuacji, w której ludzie zostają odcięci od źródła
swojego istnienia. Generalnie, w opinii tych badanych, na świecie zapanowałby istny chaos, nastąpiłby czas apokalipsy, właściwie świat przestałby
istnieć, a wszyscy, którzy korzystają z sieci, mieliby
niesamowite problemy – 41,7% odpowiedzi. Należy
zaznaczyć, że problemy użytkowników Internetu były
rozpatrywane w kategorii depresji, bezradności, poczucia zagubienia, stresu, smutku, paniki czy rodzącej
się z tego faktu wielkiej nudy – 17,1% respondentów
odpowiedziało w ten sposób.

– brak możliwości dokonywania zakupów on-line –
3,4%.

– brak i zanik kontaktów ze znajomymi a także brak
możliwości komunikowania się z innymi – 29,3%
wskazań
– brak dostępu do wszelkich informacji: do dzienników elektronicznych w szkole, portali informacyjnych, wikipedii – 17%
– brak dostępu do wszelkiego rodzaju rozrywki w sieci: muzyki, filmów – 9,5%
– brak portali społecznościowych – 4,1%

W opinii 1,4% badanych taka sytuacja doprowadziłaby również do licznych buntów i protestów na świecie, a także prób przywrócenia utraconego dostępu
do sieci.
Jedynie 1 osoba pośród tych, które odpowiedziały
na to pytanie, nie wiedziała, co się stanie w sytuacji kiedy utracony zostanie dostęp do Internetu.

Zdecydowanie, to mężczyźni rzadziej decydują się na kreację zupełnie innego wizerunku w sieci. 77,8 %
z nich, zarówno w sieci, jak i w prawdziwym życiu ma taki sam wizerunek.
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Reakcje
pozytywne

23

CZĘŚĆ 5

Odpowiedzi badanych były bardzo różnorodne
i dotyczyły wielu aspektów relacji bezpośrednich.
Oto kilka wybranych odpowiedzi:

– Brak pewności siebie, zakłopotanie, brak tematu do
rozmów.
– Wstydliwość, bezmyślność, boję się opinii innych.

Ostatnia część kwestionariusza ankiety
zawierała pytania dotyczące środowiska rówieśniczego badanych.
Na początku zapytano ankietowanych, czy ich
zdaniem posiadanie dużego grona znajomych
jest istotne. Okazało się, że dla 63,4% badanych
jest to raczej nieistotne – badani ci kolejno
wybrali takie odpowiedzi jak – obojętne (31,8%)
oraz nieważne (również 31,8%). Jedynie dla ¼
badanych posiadanie dużej liczby znajomych
jest ważne – aczkolwiek bardzo ważne jest dla
5% badanych. Dla 4 badanych liczy się przede
wszystkim „jakość” znajomych, a nie ich ilość.
Z kolei 2,5% ankietowanych nie ma zdania w tej
sprawie.

Tabela nr 15: Posiadanie znajomych
w opinii badanych.
Twoim zdaniem
posiadanie dużej
liczby znajomych
jest:

(%)

– Moja początkowa nieśmiałość, różnica zdań, dominacja któregoś z charakterów.

– Gadulstwo, przemądrzałość, złośliwość.

– Nieśmiałość, obawa przed brakiem akceptacji, zły
humor.

– Tematy, nieśmiałość, stres.
– Inne zainteresowania, charaktery, nieśmiałość.

– Pierwszy kontakt, pierwsza rozmowa, brak pewności siebie.

Obojętne

31,8

Nieważne

31,8

Ważne

21,1

Bardzo ważne

5

Nie mam zdania w tej
sprawie

2,5

Liczy się jakość, a nie
ilość znajomych

2,4

Inne…

5,4

Tabela nr 16: O hierarchii w grupach
rówieśniczych

Wchodząc w świat rówieśniczy, istotnym
pytaniem było poznanie kwestii, czy w grupach rówieśniczych badanych występuje jakaś
hierarchia. 54,3% osób stwierdziło, że u nich
taka hierarchia nie występuje. Jedynie 39,5%
badanych ją zauważa.

Źródło: badania własne

Czy w grupie
Twoich
rówieśników
istnieje jakaś
hierarchia?

(%)

Nie

54,3

Tak

45,1

Nie rozmiem
pytania

0,6

Inne
wypowiedzi

5,6

Źródło: badania własne

Inne wypowiedzi, które się pojawiły w tej
kwestii, są zaprezentowane poniżej,
stanowiły one 5,4% wypowiedzi:

– Zgubne.
– Liczba poniżej 200 mimowolnie zwraca moją
uwagę.

– Jak ma się dużo znajomych to w czym problem.
– Prawdziwych znajomych powinno się mieć tylko
kilku, ale posiadanie dużej ilości ‚kontaktów’ wcale
nie przeszkadza.

Pozostając w kręgu znajomych, zapytaliśmy badanych o to, co najwięcej sprawia im trudności
w relacjach z innymi. Jak pokazują wyniki, rzeczą,
która najczęściej utrudnia relacje badanych z innymi,
jest zachowanie partnerów interakcji, jak i samych
badanych – 23,5% wszystkich odpowiedzi (jest to
nieśmiałość, wrogość, brak pewności siebie, ale również nadmierna gestykulacja, ciągłe przepraszanie
czy też gdybanie). Ciężko też wejść w relacje i kontakty z innymi, jeśli partnerzy tej relacji mają odmienne zadanie, poglądy na dany temat czy też inne
pasje/hobby – 12,7% uzyskanych wszystkich odpowiedzi. Dużym utrudnieniem jest również zaangażowanie emocjonalne i eksponowanie emocji w relacji
z innymi – 4,6% wskazań.

– Ważne w życiu prywatnym, w internecie niekoniecznie.
– Pozornie ważne, daje uczucie popularności.
– Bezsensowne. po co mi wiele znajomych skoro znajomi to najczęściej ludzie z którymi MUSZĘ
spędzać czas! zdecydowanie lepsze jest posiadanie
wyselekcjonowanych PRZYJACIÓŁ, z którymi mogę
porozmawiać o czymś więcej jak o tym co było na
zadanie :).
– Każdego indywidualna sprawa.
– Nie ma to znaczenia czy ma się dużo znajomych
czy nie; ważne, żeby mieć kogoś z kim można wyjść,
pogadać itd.
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Tylko 1 osoba napisała, że nie rozumie pytania.
Z kolei 9 osób zapytanych o hierarchię w grupie
rówieśniczej, udzieliło własnej odpowiedzi. Wypowiedzi te znajdują się poniżej:

– Jest podział, ale trudno powiedzieć żeby ‚grupki’
uważały sie za lepsze/gorsze od innych.

– A co to jest, żeby była hierarchia. Czasy podstawówki się skończyły . . .

– Każdy tworzy chyba swoją własną.

– Zdarza się, ale zazwyczaj ją ignoruję.

– Niby tak, ale nie rzuca się to w oczy. niektóre osoby
są dyskryminowane, ale nie jest ich na szczęście
dużo.

– Zależy.
– Może nie tyle hierarchia, co podział na grupy.
Trzymamy się stadami, jedni nie są lepsi ani gorsi, ale
raczej się nie mieszają naturalnie.

– Może nie hierarchia, ale podział na grupy i czasami
wewnątrz tych grup wywiązują się konwersacje na
temat czemu my jesteśmy lepsi od tamtych.

– Nie mam własnej grupy, jestem osobą, która żyje
z zgodzie z prawie każdym i poza 2 przyjaciółmi nie
z mojej szkoły nikogo nie faworyzuję, zatem hierarchii nie ma.
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Tabela nr 17: O hierarchii według
podziału na płeć.

Jeśli chodzi o występowanie hierarchii w grupach, do których należy młodzież, zdecydowanie częściej taką hierarchię zauważają i doświadczają badane kobiety. Być może wynika to
z faktu, iż kobiety, w kontekście funkcjonowania
i tworzenia grup społecznych, bardziej preferują
ustalanie relacji równorzędności, aniżeli relacji
podporządkowania, które z kolei jest domeną
mężczyzn.

Czy w grupie
Twoich
rówieśników
istnieje jakaś
hierarchia?

Natomiast do głównych przedmiotów dyskryminacji badani zaliczyli:

Czy czujesz się
dyskryminowany
w swoim środowisku
rówieśniczym?

Nie (%)

Tak (%)

Mężczyźni

36,5

29,7

Kobiety

63,5

70,3

Badanych zapytano także o to, czy czują się
dyskryminowani w swoim środowisku rówieśniczym. Zdecydowana większość ankietowanych
odpowiedziała przecząco – 63,5% wskazań. Dla
prawie ¼ badanych zadane pytanie sprawiło
trudność, bowiem odpowiedzieli oni: „trudno
powiedzieć”. Natomiast 13,2% badanych stwierdziło, że w środowisku rówieśniczym spotykają
się z dyskryminacją.

(%)

Nie

63,5

Tak

13,2

Trudno powiedzieć

23,3

– Wyczuwam, że niektórzy traktują innych ludzi
z pogardą, uważają się za kogoś lepszego, który nie
powinien się zniżać do rozmowy z osobami, które ma
za kogoś gorszego.

• odmienne zdanie:

Źródło: badania własne

Tabela nr 18: Dyskryminacja
w środowisku badanych.

butów, telefonu.

Źródło: badania własne

– Brak akceptacji mojego zdania.
– Przede wszystkim brakiem akceptacji co poniektórych poglądów na życie. młodzież nie potrafi czasami zaakceptować wyborów, upokarzają i szydzą.. to
czasami przerasta.

– Poprzez patrzenie na wygląd, na to, ile się ma kasy,
ile ktoś ma like pod zdjęciami.
– Nie posiadam tylu znajomych ilu inni. Jestem mniej
popularna, mało kto kojarzy moje imię.

– Brakiem zrozumienia mojej osoby w świecie, mojego zachowania, mojego patrzenia na świat.

• płeć:

– Mówię to, co myślę i nie idę za tłumem to wszystkich boli.

– Dyskryminują mnie, bo jestem kobietą, bo jestem
z innego kraju.

• odmienne hobby/zainteresowania:

• religia/orientacja seksualna:

– Ze względu na moje pasje, zainteresowania i to, że
staram się do tego dążyć.

– Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną,
oraz ze względu na osobowość??

– Brak tolerancji na to, że nie lubię imprezować.

– Obrażają, wyśmiewają mnie przez wygląd. Niektórzy obrażają mnie ze względu na inną religię.

• status społeczny: materialny/socjometryczny:
• inne:
– Czasami odnoszę wrażenie, że niektóre osoby
uważają się za lepsze i traktują innych z wyższością,
tylko dlatego, że noszą markowe ubrania, mają lepsze
telefony itp. Wydaje mi się, że staje się to coraz bardziej powszechne. Niestety w większości osoby, które
dyskryminują nie mają do zaoferowania nic więcej
poza swoim „modnym stylem bycia”.

– Nie wiem, nie chcę o tym pisać.
– Jednak uważam, że może tylko mi się wydawać.
Jestem przewrażliwiony na tym punkcie.

– Nie mam zbyt wiele pieniędzy, więc ludzie traktują
mnie gorzej, bo nie mam wielu markowych ubrań,

Osoby, które odpowiedziały twierdząco na pytanie, rozwinęły swoje opinie, wzbogacając je o opis
tego, na czym ta dyskryminacja polega. Pojawiły
się tam odpowiedzi opisujące konkretne formy
zachowania, podejmowane przez osoby, które dyskryminują badanych, są to takie działania jak:

– Obrażają, wyśmiewają mnie przez wygląd. Niektórzy obrażają mnie ze względu na inną religię.

– Głównie żartami, szydzeniem.

– Wyśmiewanie innych ludzi.

– Ignorowanie, mówienie o mnie za plecami, śmiech.

– Obgadywanie, wyśmiewanie, niedopuszczanie
mnie do grup, uważanie mnie za „inną”.

– Na początku każda osoba ci ufa, miła jest... Gdy
trochę cie pozna to wówczas zaczyna cię obrażać,
poniżać, potępiać, zaczyna traktować jak śmiecia.

– Jestem wykluczany z różnych grup. Wydaje mi się,
że jestem obmawiany za plecami. Kiedy podchodzę
do jakieś grupy i chce się włączyć do rozmowy rozmowa ucicha.

– Wyczuwam, że niektórzy traktują innych ludzi
z pogardą, uważają się za kogoś lepszego, który nie
powinien się zniżać do rozmowy z osobami, które ma
za kogoś gorszego.
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Co ciekawe, ¼ uczniów szkół licealnych biorących udział w badaniu, miała problem
z odpowiedzią na pytanie czy czują się dyskryminowani w swoim środowisku rówieśniczym.
Być może badani licealiści doświadczają pewnych form dyskryminacji, tylko nie są do końca
pewni i przekonani, czy aby na pewno określone zachowania występujące w ich środowisku
można zaliczyć do tego rodzaju zjawiska.

Tabela nr 19: O dyskryminacji - opinia
badanych licealistów.
Czy czujesz się
dyskryminowany
w swoim środowisku
rówieśniczym?

Uczniowie
liceum (%)

Nie

61

Tak

13

Trudno
powiedzieć

26

Źródło: badania własne
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Tabela nr 20: Przejawy dyskryminacji w środowisku rówieśniczym badanych.

PODSUMOWANIE

Które z poniższych
przejawów dyskryminacji
obserwujesz w swoim
środowisku rówieśniczym?

Tak (%)

Na tle odmiennego
zachowania

74

19,8

6,2

Prowadzone badania miały na celu zdiagnozowanie
potrzeb, a także problemów młodzieży uczącej się
w mieście Bielsko-Biała. Na podstawie zebranego
materiału można stwierdzić, że:

Na tle statusu materialnego

48,8

38,9

12,3

• Badana młodzież to przykład młodych, którzy są

Ze względu na bycie / nie
bycie modnym

46,9

37,7

15,4

Na tle orientacji seksualnej

46,9

42,6

10,5

Na tle rasowym

30,9

56,8

12,3

w pełni „samowystarczalni”. Jeśli mają coś zrobić, podjąć jakaś decyzję, robią to sami – korzystają ze swojej
wiedzy lub intuicji. Aczkolwiek warto dodać, iż pomimo
tej „samowystarczalności”, to rodzice nadal cieszą się
dużym szacunkiem i zaufaniem badanych, bo to do nich
najczęściej kierują się po porady i wskazówki. Panująca
moda i opinie wygłaszane w mediach w żaden sposób
nie stanowią bazy ani źródła dla działań młodych.

• Badana młodzież rzadko robi coś wbrew sobie. Jeśli

Nie (%)

Trudno
powiedzieć
(%)

• Stres to nieodzowny element życia badanych. Najczęściej sytuacje stresowe są spotykane w szkole. Należy
jednak zaznaczyć, że sama szkoła jako instytucja nie jest
źródłem stresu, ale stresujące są wymagania stawiane
młodym przez nauczycieli czy też rodziców. Stresujący
jest brak wiedzy na egzaminach, sprawdzianach czy
kartkówkach, stresujące są wystąpienia przed pozostałymi uczniami czy też nauczycielami. Stresująca może być
też sama nauka – bowiem brakuje na nią czasu, brakuje
odpowiednich materiałów. Na młodych stresująco działa
również otoczenie, środowisko, w którym funkcjonują
(rodzice i własny dom, znajomi czy też zwykła wizyta
u lekarza).

• Co robią młodzi ludzie żeby walczyć ze stresem?
Na tle narodowościowym

22,14

67

10,6

Na tle płci

17,9

71,6

10,5

Źródło: badania własne

A mianowicie robią to, co lubią (82% uzyskanych
odpowiedzi) – a co lubią – tego niestety nie wiemy.
Jednakże ważne jest, że są to czynności, które zapewne
łagodzą objawy stresu. Czy jest to prawdziwe antidotum
na bolączki stresu, tego nie wiadomo, ale warto w ten
aspekt i problem bardziej się zaangażować. Z uzyskanych
danych wynika, że badani są pozostawieni sami sobie,
jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem.

już się to zdarzy, to wpływ na to mają rodzice badanych,
ale również szkoła i nauczyciele. Wyraźnie w tym aspekcie widać wpływ starszych osób (rodziców, nauczycieli),
być może nie do końca lubianych, ale mimo to postrzeganych jako autorytety, z którymi nie należy dyskutować.

• Wyrażanie własnych poglądów, opinii czy zdania,

cja na tle orientacji seksualnej – 46,9% respondentów
wybrało ten typ dyskryminacji doświadczanej w swoim
otoczeniu. Wart uwagi jest fakt, że badani z jednej
strony deklarują, że nie czują się dyskryminowani –
61% badanych tak odpowiedziało, a z drugiej strony
bez problemu wskazują na jej różne formy w przypadku swoich kolegów i koleżanek. Być może świadczy to
o tym, że dla badanych przyznanie się do tego, że jest się
ofiarą dyskryminacji jest nie do zaakceptowania i stanowi źródło wstydu.
Najrzadziej spotykanym przejawem dyskryminacji
jest, według badanych, dyskryminacja ze względu na
płeć – tylko 17,9 % badanych ją dostrzega, ze względu na przynależność narodową – 22,4% pozytywnych odpowiedzi oraz ze względu na rasę – 30,9%.

Aby bardziej dogłębnie poznać zjawisko dyskryminacji
wśród młodych ludzi, zadano kolejne pytanie związane z tym zagadnieniem. Otóż zapytano badanych o to,
który z wymienionych przejawów dyskryminacji obserwują w swoim środowisku rówieśniczym. Z uzyskanych
danych wynika, że najczęstszym rodzajem dyskryminacji
jaki doświadczają badani w swoim kręgu rówieśniczym
jest dyskryminacja na tle nieakceptowanego przez środowisko określonego typu zachowania – 74% badanych
udzieliło takiej odpowiedzi. Kolejnym doświadczanym
przejawem dyskryminacji pośród rówieśników i nie tylko,
jest dyskryminacja na tle statusu materialnego – 48,8 %
wskazań. Zaraz za nią lokuje się dyskryminacja w kontekście bycia lub nie bycia modnym/trendy – 46,9%
odpowiedzi. Tyle samo wskazań uzyskała dyskrymina-

a także w razie konieczności jego obrona, jest na porządku dziennym i nie stanowi dla młodych żadnego problemu. Tylko niewielki procent badanych stresuje się taką
sytuacją – 1,9%.

• Badani mają wolny czas i najchętniej spędzają go
w domu, gdzie zapewne mogą robić wiele różnych rzeczy. Dodatkowo, w wolnym czasie, młodzi są zalogowani do sieci lub przebywają u znajomych (też w domu lub
też w sieci). Można odnieść wrażenie, że wykorzystanie
wolnego czasu przez badanych nie zawsze jest aktywne.

• Badani mają własne cele, do których zmierzają i śmiało
można powiedzieć, że są to wartości w jakie wierzy
i wyznaje większość Polaków. Jest to rodzina, szczęście,
miłość i przyjaźń.

• Internet i przebywanie on-line to najczęstsza forma
wolnego i niewolnego spędzania czasu. Codzienna bytność w sieci to pewien standard i norma dla badanych.
Pomimo swoich przyzwyczajeń i nie rozstawania się
z Internetem, badani respondenci są krytyczni w stosunku do samych siebie, bowiem mają świadomość tego
– przynajmniej znaczna większość z nich (77,6%) – że
młodzi ludzie spędzają zbyt dużo czasu w sieci.

• Badani są w stanie zaprojektować swój własny obraz
siebie w perspektywie czasowej za 20 lat. Dla większości
z nich pytanie to nie stanowiło żadnej trudności. Uzyskane projekcje są przede wszystkim projekcjami pozytywnymi. Pokazują badanych jako spełnionych na gruncie rodzinnym, a także zawodowym. Badani respondenci
wiodą szczęśliwe, spokojne i w miarę dostatnie życie.
Wyartykułowane projekcje stanowią w pewnym sensie
cele życiowe, bądź też marzenia, w które badani z całą
pewnością wierzą. Wierzą, że uda im się je zrealizować.

• Zdecydowana większość badanych i tym samym
użytkowników Internetu deklaruje, że nie kreuje w żaden sposób swojego wizerunku w sieci. Tylko niewielki
procent badanych przyznał się do tego (9,4%), że ich
wizerunek w sieci różni się od tego w świecie rzeczywistym. Badani ci wychodzili z założenia, że czynią tak,
bowiem Internet daje im taką możliwości, a poza tym
„inni użytkownicy sieci też tak robią”.

• Znaczna większość badanych potrafi zdefiniować,
czym jest dla nich sukces. Sukces traktowany jest w kategorii osiągnięcia wyznaczonych celów, jako poczucie
spełnienia w niemal każdej sferze życia społecznego,
a także spełnienie marzeń i bycie szczęśliwym. Jest to
najbardziej praktyczny i rzeczywisty sposób mówienia
o tym, czym jest sukces, zwłaszcza, że każdy z nas przykłada do sukcesu zupełnie inną miarę.
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• Niestety, badana młodzież to siecioholicy. Świat bez
Internetu to coś, czego 71,5% badanych sobie nie
wyobraża, bowiem całe dotychczasowe życie młodych
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toczy się w sieci: kontakty ze znajomymi, dostęp i zdobywanie informacji, korzystanie z różnych form rozrywki
czy też zakupy on-line. Śmiało można powiedzieć, że Internet jest pewną formą zagrożenia dla młodych ludzi –
wyklucza ich z prawdziwego życia i prawdziwych relacji
w prawdziwym życiu. Stąd przypuszczalnie stres i nieumiejętność nawiązywania kontaktów w rzeczywistości.

wało, że czuje się dyskryminowana w grupie rówieśniczej. Stanowczo można stwierdzić, że dyskryminacja
w tym aspekcie jest tematem tabu. Badani nie mówią
o sobie w kategorii podmiotu dyskryminowanego, ale
potrafią wskazać, które z przejawów dyskryminacji
obserwują w swoim środowisku rówieśniczym. Otóż
najczęstszym przejawem dyskryminacji pośród badanych jest dyskryminacja na tle odmiennego zachowania,
pozycji materialnej, bycia lub nie bycia modnym i na tle
orientacji seksualnej. A zatem są to raczej współczesne
płaszczyzny dyskryminacji, jak najbardziej adekwatne
do obecnego świata środowisk młodzieżowych. Badani
rzadko dostrzegają dyskryminacje na tle płci – być może
dyskusja publiczna o parytetach czy też równouprawnieniu kobiet na stałe zagościła w młodych umysłach.
Jednak warto również podkreślić, iż młodym dziewczynom raczej nie wypada „walczyć” o własne prawa w myśl
idei feminizmu. Identyfikowanie się z ideami feminizmu
jest często negatywnie odbierane w środowisku młodych
ludzi. Rzadkością jest według badanych dyskryminacja
na tle narodowościowym i rasowym – w mieście Bielsko-Biała problem ten jest raczej marginalny.

• Badani zdecydowanie mają trudność w nawiązywaniu
kontaktów z innymi i wchodzeniem w relacje interpersonalne. Śmiało można powiedzieć, że realny kontakt
z innymi stanowi dla badanych źródło stresu. Zastanawiające jest to, dlaczego tak się dzieje? Czyżby „młodzież
sieci’” zatraciła kontakt z prawdziwym światem społecznym?

• Świat badanych to świat równości. W grupach i środowisku rówieśniczym badani nie dostrzegają albo nie
chcą się przyznać, że istnieje podział i hierarchia społeczna - są lepsi i gorsi. Tylko 39,5% badanych stwierdziło, że w ich grupach taka hierarchia i podział istnieje.

• Zjawisko dyskryminacji istnieje jednak badani niechętnie o nim mówią. Jedynie 13,2% badanych zadeklaro-

REKOMENDACJE

2. Raport z badań jakościowych:

• Analiza wywiadów swobodnych
Kolejną metodą i narzędziem wykorzystanym w badaniu potrzeb i problemów młodych ludzi uczących
się w Bielsku-Białej był kwestionariusz wywiadu.
Kwestionariusz wywiadu podzielony został na 5
części. W pierwszej pojawiły się pytania o zainteresowania badanych i ich wolny czas. Druga część
poświęcona była planom na przyszłość: cele życiowe
badanych, kim badani chcą być i czy im się to uda
oraz jak definiują sukces. Część trzecia kwestionariusza wywiadu poświęcona była pytaniom o to, w jaki
sposób młodzi ludzie podejmują decyzje, czy korzystają z czyjeś pomocy, czy potrafią bronić swojego
zdania, a także czy czują się dyskryminowani w swoim najbliższym otoczeniu. Czwarta część kwestionariusza dotyczyła zagadnień związanych ze stresem
oraz sposobów radzenia sobie z stresującymi sytuacjami. Ostatnia natomiast dotykała kwestii związanych z użytkowaniem Internetu przez badanych: jak
często, w jakim celu korzystają z sieci oraz czy potrafią wskazać zagrożenia płynące z faktu bycia online.
W tej części pojawiało się także pytanie projektujące
świat bez Internetu.

W ramach diagnozowania potrzeb i problemów
młodych ludzi, w tej części założono, że w badaniu
za pomocą kwestionariusza wywiadu weźmie udział
30 osób. Przede wszystkim uwaga została skoncentrowana na osobach uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w szczególności w takich placówkach
jak: liceum, technikum i szkoła zawodowa.
W grupie 30 osób znalazło się 10 licealistów (7
kobiet i 3 mężczyzn), 14 uczniów kształcących się
w technikum (6 kobiet i 8 mężczyzn) oraz 6 uczniów
z zasadniczych szkół zawodowych (w tym 2 kobiety
i 4 mężczyzn). Dobór próby został przygotowany
w oparciu o dane uzyskane ze Śląskiego Kuratorium
Oświaty dotyczące miasta Bielsko-Biała w zakresie
ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na
terenie gminy. Ponadto dobór uwzględniał procentowy udział kobiet i mężczyzn w poszczególnych
typach szkół. Stąd zastosowany dobór próby do 30
uczestników badania był doborem kwotowym, w którym charakterystykami kontrolnymi była płeć badanych oraz charakter szkoły.

• Przygotowanie warsztatów dotyczących tego, jak

W oparciu o uzyskany i zaprezentowany powyżej
materiał empiryczny rekomenduję następujące
działania:

skutecznie komunikować się z innymi, w szczególności chodzi tutaj o komunikację interpersonalną
(z akcentem na komunikację niewerbalną).

• Przygotowanie serii warsztatów z zakresu funkcjonowania szeroko pojętych grup społecznych w tym:

PROFIL DEMOGRAFICZNY MŁODZIEŻY BIORĄCEJ UDZIAŁ W BADANIU ZA POMOCĄ KWESTIONARIUSZA
WYWIADU (N=30).

– jak zbudować dobrze działający zespół
Tabela nr 1: Rodzaj szkoły badanych.

W przeprowadzonych badaniach za pomocą
kwestionariusza wywiadu wzięło udział 30
uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących
się w mieście Bielsko-Biała. Byli to uczniowie
z różnych szkół ponadgimnazjalnych w tym:
z liceum ogólnokształcącego (w sumie 10 osób),
z technikum (14 osób) oraz z zasadniczej szkoły
zawodowej (6 osób).

– jak sprawnie działać w grupie
– jak skutecznie się komunikować się w grupie
– jak skutecznie prowadzić negocjacje w grupie
– jak skutecznie rozwiązywać konflikty w grupie

Rodzaj
szkoły

N

Liceum

10

Technikum

14

Szkoła
zawodowa

6

Razem

30
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Tabela nr 2: Rodzaj szkoły badanych podział
ze względu na płeć.

Jeśli chodzi o płeć badanych, udział kobiet
i mężczyzn w badanej próbie (w tym w każdym
rodzaju szkół) jest adekwatny do procentowego
udziału uczniów płci żeńskiej i męskiej w ogólnej liczbie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w mieście Bielsko-Biała oraz rodzajach szkół.
W próbie 30 osób – 15 uczniów było płci żeńskiej i 15 uczniów płci męskiej. W kontekście
poszczególnych typów i rodzajów szkół podział
na kobiety i mężczyzn przedstawiał się
następująco:

Rodzaj
szkoły

Kobiety
N

Mężczyźni
N

Liceum

7

Technikum

6

8

Szkoła
zawodowa

2

4

Razem

15

15

3
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Tabela nr 3: Wiek badanych ze względu
na płeć.
Wiek
badanych

Kobiety
N

Mężczyźni
N

19 lat

4

5

18 lat

2

6

17 lat

9

4

Razem

15

15

Jeśli chodzi o wiek badanych, najliczniejszą
grupę stanowili uczniowie w wieku 17 lat –
było ich 13 osób ( w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn).
W dalszej kolejności byli to uczniowie, którzy
mieli 19 lat – 9 osób (4 kobiety i 5 mężczyzn,
wszyscy uczyli się w szkołach technicznych)
oraz 18 – latkowie, których w sumie było 8 osób
(2 kobiety i 6 mężczyzn).

Tabela nr 5: Rodzaj szkoły badanych a status
zawodowy.

Biorący udział w badaniu uczniowie zostali również zapytani o to, czy mimo tego, iż są osobami
uczącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych
są czynni zawodowo. Na pytanie „Czy jesteś
osobą pracującą?” 11 osób udzieliło twierdzącej
odpowiedzi. W większości były to osoby uczące
się w technikach i zawodówkach. Tylko 2 osoby
będące uczniami szkół licealnych zadeklarowało, że pracują. Na chwilę obecną nie pracuje 17 badanych uczniów – w tym przypadku
w większości byli to uczniowie liceum – 8 osób.
Odpowiedzi na pytanie o pracę zarobkowa nie
udzieliły 2 osoby – jedna z zawodówki i jedna
z technikum.
Warto również dodać, iż w większości przypadków osobami pracującymi zarobkowo byli
uczniowie płci męskiej – 7 osób. Dziewczyny
stanowiły jedynie 4 osoby.

Rodzaj
szkoły

Pracuję
N

Nie
pracuję
N

Brak
danych
N

Liceum

2

8

-

Technikum

3

2

1

Szkoła
zawodowa

6

7

1

Razem

11

17

2

Źródło: badania własne

W części metryczkowej kwestionariusza wywiadu pojawiło się również pytanie dotyczące nazwy szkoły, do której
uczęszczali badani respondenci. Jak akcentowano powyżej w liczbie 30 osób znalazły się osoby z różnych typów
i rodzajów szkół – proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów w mieście Bielsko-Biała w zależności od rodzaju szkoły
– czyli 10 osób z liceów, 14 osób z technikum i 6 osób z zawodówki. Szczegółowe dane dotyczące do jakiej konkretnie szkoły chodzili badani prezentuje tabela poniżej:

Tabela nr 6: Spis szkół do których uczęszczali badani.

Źródło: badania własne

Typ szkoły

Tabela nr 4: Płeć badanych a posiadanie
rodzeństwa.

Z kolei jeśli chodzi o posiadanie rodzeństwa to
2/3 badanych posiada rodzeństwo, natomiast
1/3 uczniów zadeklarowała brak rodzeństwa.

Płeć
uczniów

Mam
rodzeństwo
N

Nie mam
rodzeństwa
N

Kobiety

10

5

Mężczyźni

10

5

Razem

20

10

Liceum

Nazwa szkoły

N

Kobiety

Mężczyźni

I Liceum Ogólnokształcące
Im.M.Kopernika

4

3

1

IV Liceum Ogólnokształcące im.
Komisji Edukacji
Narodowej

2

-

2

VIII Liceum
Ogólnokształcące
w ZSMiO w Bielsku – Białej im.
H.Chrzanowskiej

2

2

-

LO – brak nazwy

2

2

-

Źródło: badania własne

32

33

Technikum

Szkoła
zawodowa

Zespół Szkół
Budowlanych im.
gen. Stanisława
Maczka,
Technikum nr 2

4

-

4

Zespół Szkół
Gastronomicznych i Handlowych, Technikum
nr 8

3

2

1

Zespół Szkół
Elektronicznych,
Elektrycznych
i Mechanicznych
im. Jędrzeja Śniadeckiego,
Technikum nr 3

3

-

3

Technikum Nr
11 im. Juliana
Tuwima

3

3

-

Technikum nr 7
im. Franciszka
Kępki

1

1

-

Bielska Szkoła
Rzemiosł

6

2

4

Źródło: badania własne

reprezentowali uczniów szkół zawodowych, ta grupa
swój wolny czas spędza przede wszystkim w gronie
znajomych i przyjaciół. Razem z nimi bawią się na
imprezach, dyskotekach, bądź biesiadach. Tylko 2
osoby wskazały, że razem ze znajomymi swój wolny
czas spędzają w inny sposób, niż imprezowanie.
Badani ci wskazali, że czas ten spędzają na siłowni
oraz „pod osiedlowym blokiem”. Jeden respondent
dodał również, iż oprócz uczestnictwa w imprezach
ze znajomymi swój wolny czas poświęca na grę na
komputerze.

nych również posiadają bardzo różne pasje/hobby.
Począwszy od sportu i jego różnych form (8 osób),
tańca, fotografii, muzyki, aż po zainteresowania
związane z profilem klasy i szkoły, do której badani
uczęszczali (tj. kelnerstwo, barmaństwo, gastronomia, geodezja, elektronika). Tutaj również wskazane
przez badanych zainteresowania były zależne od ich
indywidualnych potrzeb i preferencji. Wszyscy biorący udział w badaniu uczniowie szkół technicznych
mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań na
własną rękę. Tak jak w przypadku licealistów – tutaj
także jedynie 1 osoba nie zawsze mogła oddawać się
swoim pasjom, gdyż do uprawianego przez badanego
sportu – gry w kosza – brakuje niestety w mieście
Bielsko-Biała odpowiednich miejsc. Przedstawiciele
szkół zawodowych interesują się głównie sportem
– 3 osoby ( konkretnie pływaniem i ćwiczeniami na
siłowni), w tym 1 osoba nie sprecyzowała dokładnie
jaki sport miała na myśli. W dalszej kolejności była to
muzyka (2 osoby), sfera gotowania i kulinaria
(2 osoby), motoryzacja (1 osoba) oraz wszelkie gry
komputerowe (2 osoby), a także sprawy związane z seksualnością: uprawianiem seksu – 1 osoba.
W większości przypadków osoby te zadeklarowały,
że rozwijają swoje zainteresowania na własną rękę,
bo mają takie możliwości. Jedynie 1 osoba, tak jak
we wcześniejszych przypadkach, nie rozwija swoich
zainteresowaniach z powodu braku czasu na to.

W kontekście problematyki związanej z czasem wolnym, pojawiło się również pytanie o to, czy badani
respondenci mają jakieś zainteresowania i w jaki
sposób je rozwijają. Otóż - licealiści głównie wskazali
na bardzo zróżnicowane obszary swoich pasji/hobby.
Począwszy od sportu (4 osoby), tańca (3 osoby), fotografii (2 osoby), szeroko rozumianej kultury – w tym
muzyka, literatura, teatr, aż po motoryzację i elektrykę. W dużej mierze wskazane zainteresowania
licealistów były zależne od indywidualnych potrzeb
i preferencji. Praktycznie wszyscy biorący udział
w badaniu licealiści stwierdzili, że rozwijają swoje
zainteresowania na własną rękę, bo mają takie możliwości. Jedynie w tym przypadku 1 osoba nie zawsze
może oddawać się swoim pasjom, gdyż uprawiane
hobby – jazda konna – niestety jest kosztowana
i nie zawsze ją na to stać. Uczniowie szkół technicz-

Wszyscy biorący udział w badaniu uczniowie mieszkali w mieście Bielsko-Biała.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU

• Próbując zdiagnozować jakie są problemy
CZAS WOLNY I ZAINTERESOWANIA BADANYCH:

• Istotną kwestią, na którą zwrócono uwagę

takiej udzieliły tylko 2 kobiety w wieku 17 i 18 lat).
Jeden badany licealista odpowiedział, że wolny czas
spędza ze swoją sympatią. Z kolei uczniowie szkół
technicznych swój wolny czas poświęcają oddając się
bardzo różnym czynnościom: z jednej strony spędzają go w domu (4 osoby), a z drugiej strony spotykają
się ze znajomymi/przyjaciółmi/sympatią (12 osób),
podejmując różne czynności (np. pójście na piwo, do
kina, trening czy wycieczki). Z grupy 4 uczniów szkół
technicznych, które wskazały, że swój wolny czas
spędzają w domu 2 respondentów odpowiedziało,
że albo spędzają czas w domu samotnie z psem, albo
grają na komputerze. Jeśli chodzi o badanych, którzy

w prowadzonym badaniu, była kategoria czasu
wolnego. W szczególności pytano o to, jak młodzi ludzie najczęściej spędzają swój wolny czas
i z kim.
I tak w przypadku licealistów, respondenci ci deklarowali, że swój wolny czas poświęcają na różne indywidualne aktywności takie jak: czytanie, spacerowanie,
spędzanie czasu przy komputerze, bezsensowna
jazda samochodem czy rozwijanie zainteresowań.
Ponadto 8 na 10 badanych licealistów zadeklarowało,
że swój wolny czas spędza w gronie swoich znajomych, m.in. imprezując razem z nimi (odpowiedzi
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kolegów z innych szkół, jest to głównie rodzina/praca – odpowiedzi takiej udzieliło 5 osób (3 mężczyzn
i 2 kobiety). W dalszej kolejności pojawiły się cele
związane z sferą zawodową, w szczególności z konkretnie wykonywaną profesją. Badani ci akcentowali,
że chcą zostać: tancerzem, strażakiem, właścicielem
restauracji. Tylko jedna osoba - kobieta, lat 17 -swoje
najbliższe cele życiowe odniosła do tego, że chce być
dobrym i spełnionym człowiekiem. Z kolei 2 osoby
chciałyby skończyć szkołę i mieć pracę (kobieta lat
19 i mężczyzna lat 19), a 2 pozostałe jakoś dożyć do
30-tki, przy czym jedna osoba chciałaby jakoś żyć –
mężczyzna lat 18, a druga osoba dodatkowo chciałaby zarobić milion – mężczyzna lat 19. Z kolei uczniowie z zawodówek swoje cele życiowe wiązali przede
wszystkim ze sferą zawodową. Było to: spełnienie
zawodowe, bycie kierowcą tira, bycie kulturystą czy
po prostu posiadanie pracy. Tylko 1 osoba – mężczyzna w wieku 18 lat - zadeklarował, że jego celem jest

i potrzeby młodych ludzi, którzy ciągle się jeszcze
uczą, zadano im serię pytań dotyczących przyszłości badanych i ich celów życiowych.
Uzyskane wyniki pokazują, że 6 na 10 badanych
licealistów swoje cele życiowe w większości wiąże ze
sferą zawodową, w szczególności z konkretnie wykonywaną profesją. Licealiści chcą zostać: muzykiem,
chirurgiem, pracować w korporacji, być tancerzem
czy też być kierowcą rajdowym. Tylko 1 osoba swoje
najbliższe cele życiowe odniosła do najbliższej przyszłości, a mianowicie do zdania matury oraz dostania
się na studia. Z kolei 2 osoby, określając swoje cele
życiowe stwierdziły, że chcą być po prostu szczęśliwymi ludźmi. Natomiast jedna, jako swój cel życiowy, określiła posiadanie większej ilości czasu, po to,
aby mogła zrobić wiele rzeczy, na które obecnie go
nie ma. Jeśli chodzi o plany i cele życiowe badanych uczniów szkół technicznych, w odróżnieniu od
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założenie rodziny, a także obalenie systemu w Polsce.
Oprócz tego, jedna osoba chciała zostać milionerem
– mężczyzna, 18 lat (nie podjął na chwilę obecną
pracy zarobkowej).

o pozostałych uczniów szkół technicznych –
8 osób nie korzysta, w tym 2 osoby stwierdziły, że
nie korzystają, bo nie chcą, 2 osoby same radzą sobie
doskonale, a 1 osoba nie ma takiej potrzeby. Respondenci ze szkół zawodowych tylko w 3 przypadkach
korzystają z takich zajęć. Są to korepetycje z matematyki (1 osoba), z angielskiego (1 osoba) oraz zajęcia
na basenie (1 osoba). Pozostałe osoby nie korzystają,
w tym 1 osoba zadeklarowała, że nie korzysta, bo po
prostu nie chce.

• Poruszając się w tematyce planów na przyszłość,
zapytano również badanych o to, kim konkretnie
chcieliby zostać w przyszłości.
Jeśli chodzi o uzyskane wyniki to praktycznie wszyscy badani uczniowie wskazywali na konkretne
zawody. Było tak również w przypadku licealistów.
Ponadto w 4 przypadkach pokryły się one z zawodami wskazanymi w przyszłych planach na życie (bycie
chirurgiem, szefem korporacji, tancerzem i kierowcą
rajdowym). Pozostałe odpowiedzi to multimilioner,
pisarka, dziennikarka, pilot F-16, sportowiec, dentysta.
Niestety żaden licealista nie uzasadnił swojego wyboru. Uczniowie technikum bez 2 osób również wskazali na konkretne zawody, argumentując, iż wskazany
przez nich zawód dotyczy tego, co lubią, czy też jest
profesja dobrze płatna, bądź pozwalająca dobrze
zarobić. Natomiast 2 badanych (kobieta lat 19 i mężczyzna lat 19) wskazało, że chcą być w przyszłości
szczęśliwą osobą oraz dobrym człowiekiem. Również
uczniowie zawodówki zapytani o to, kim konkretnie chcieliby być w przyszłości odpowiadali bardzo
konkretnie, wskazując na takie zawody jak: właściciel
firmy, kucharz, kierowca tira, ochroniarz, cukiernik
czy zawód związany z Internetem – YouTuber. Tylko
2 osoby uzasadniły swój wybór. Osoba, która chciała
być właścicielem firmy wyjaśniła, że miałaby wtedy
dużo pieniędzy. Z kolei osoba, która chciała zostać
kucharzem wskazała na fakt, że zwyczajnie kocha
gotować.

• Pozostając ciągle w sferze planów na przyszłość,
istotne miejsce w tej części kwestionariusza zajęło
pytanie o to, czy są jakiekolwiek rzeczy, które mogłyby uniemożliwić badanym uczniom realizacje
swoich celów życiowych.
W grupie licealistów jedynie 2 osoby na 10 badanych
stwierdziło, że nie ma takich rzeczy, które mogłyby
zagrozić ich planom na przyszłość. Pozostałe osoby – 8 licealistów – odpowiedziało twierdząco na
zadane pytanie. Licealiści ci wskazywali na bardzo
różne kwestie. I tak 3 osoby wskazały na stan zdrowia
(śmierć, choroba, brak sprawności fizycznej), 1 osoba
na innych ludzi, 1 osoba na niezdaną maturę, 1 osoba
na sytuację na rynku pracy, 1 osoba na kraj, w którym
żyje. Ponadto 1 osoba zdaje sobie sprawę z występowania takich przeszkód, ale nie potrafiła ich w danym
momencie w żaden sposób określić. Troszkę inaczej
przedstawiają się wyniki uzyskane wśród uczniów
szkół technicznych. Tutaj znacznie więcej badanych,
bo 6 na 14 osób stwierdziło, że nie ma takich rzeczy,
które mogłyby zagrozić ich planom na przyszłość.
Pozostałe osoby – 8 respondentów – odpowiedziało
twierdząco na zadane pytanie. Badani ci wskazywali
na bardzo różne kwestie. I tak 4 osoby wskazały na
otoczenie (w tym na ludzi, nauczycieli, polityków czy
też konkurencję), 3 osoby przyczyn szukały w sobie – wskazały na swoje lenistwo, 1 osoba na brak
odpowiednich funduszy, a 1 osoba na brak znajomości języków obcych. Uczniowie zawodówek, podobnie jak licealiści, byli bardziej skłonni wskazywać na
różne przeszkody zagrażające realizacji ich planów
życiowych. Jedynie 2 osoby stwierdziły, że nie ma
takich rzeczy, które przeszkodziłyby im w realizacji
zamierzonych planów.

• Aby móc zrealizować swoje plany życiowe,
trzeba niestety w pewnym sensie zainwestować
w siebie i w swoją wiedzę. Badanych uczniów
zapytano o to w jakich zajęciach pozaszkolnych
biorą udział.
I tak – jeśli chodzi o udział i korzystanie z jakichkolwiek pozalekcyjnych form wsparcia, mających służyć
lepszemu przygotowaniu do realizacji założonych
celów życiowych – połowa badanych licealistów – 5
osób zadeklarowało, że z takich rzeczy korzysta. Są
to korepetycje z matematyki (3 osoby), kółka zainteresowania (2 osoby) oraz chór (1 osoba). Pozostałe
osoby nie korzystają z niczego, 3 osoby stwierdziły,
że nie odczuwają takiej potrzeby, 1 osoba nie korzysta, bowiem oferowane w szkole kółka zainteresowania jej nie odpowiadają, zaś ostatnia osoba swoje
zainteresowania rozwija sama. W przypadku uczniów
szkół technicznych 6 osób zadeklarowało, że korzysta
z zajęć pozalekcyjnych i są to również korepetycje:
z matematyki (5 osób) i z angielskiego (2 osoby),
a także kółka zainteresowania (3 osoby). Jeśli chodzi

• Wybiegając w przyszłość, zapytano uczniów
o to, jak oceniają swoje szanse na rynku pracy.
I tak zdecydowana większość badanych licealistów
pozytywnie ocenia swoje szansę na rynku pracy
w porównaniu do swoich rówieśników. W tym przypadku 5 osób udzieliło takiej odpowiedzi, wskazując
na posiadanie lepszych wyników w nauce, bezkonkurencyjność, posiadanie dużych znajomości oraz
posiadanie wsparcia rodziny. Z kolei 2 osoby uważały,
że szanse są równe nie tylko dla nich, lecz również
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dla innych licealistów. Następne 2 osoby postrzegały
te szanse jako gorsze od innych. Powodem takiego
myślenia było stwierdzenie, że wokół badanych są
znacznie lepsi i mądrzejsi ludzie. Tylko jedna badana
– kobieta, lat 17 – wskazała na fakt, iż szanse te zależą
i będą kształtowane przez panującą sytuację na rynku
pracy. Również uczniowie technikum pozytywnie
ocenili swoje szansę na rynku pracy. Aż 8 osób udzieliło takiej odpowiedzi, wskazując między innymi na
posiadanie predyspozycji i umiejętności a także znajomości w rodzinie pozwalające na pewne zatrudnienie. Z kolei 4 osoby uważały, że szanse są wyrównane
dla nich, jak i dla innych rówieśników. Natomiast
kolejne 2 osoby postrzegało te szanse jako gorsze od
innych, akcentując podobnie jak licealiści, że wokół
badanych są znacznie lepsi młodzi ludzie. Prawie
wszyscy uczniowie z zawodówek bardzo dobrze i wysoko oceniali swoje szanse na rynku pracy. Przede
wszystkim tym, co pozwoliło badanym na to, aby
w taki sposób siebie oceniać jest fakt, że uczniowie
ci po pierwsze pracują, po drugie to, co robią jest ich
pasją oraz po trzecie - dosłownie ćwiczą. Tylko 1 osoba w grupie tych uczniów postrzegała swoje szanse
jako gorsze od innych, ale wynikało to głównie – jak
to sam określił – z lenistwa respondenta.

Okazało się, że prawie wszyscy badani definiowali
go podobnie. Dla respondentów z liceum sukcesem
jest przede wszystkim wyznaczenie oraz osiągnięcie
założonych celów – odpowiedzi takiej udzieliło 5 na
10 licealistów. Jeden z badanych w tej grupie utożsamiał sukces ze spełnieniem ambicji. Z kolei pozostałe
osoby odpowiadały, że sukcesem jest to, co badany
już osiągnął, bogactwo, niezależność oraz bycie dobrym/perfekcyjnym w czymś. Dla badanych respondentów z technikum sukcesem jest przede wszystkim
osiągnięcie założonych celów oraz spełnienie się –
odpowiedzi takiej udzieliło 7 na 14 badanych. Inne
osoby utożsamiały sukces ze spełnieniem marzeń – 2
osoby, z posiadaniem dużej ilości pieniędzy kolejne
2 osoby, z byciem szczęśliwym – 2 osoby i 1 osoba wskazała, że sukces to bycie dumnym z czegoś
(mężczyzna lat 19). Natomiast dla badanych uczniów
ze szkół zawodowych sukcesem jest przede wszystkim osiągnięcie założonych celów – odpowiedzi
takiej udzieliło 4 badanych. Z kolei 2 osoby – kobieta
i mężczyzna – sukces utożsamiały z posiadaniem
dużej ilości pieniędzy, bowiem jak wyjaśniła badana
respondentka (pracującą) – posiadanie ich sprawia,
że „ma się w życiu lepiej”.

• Ostatnim aspektem w tej części kwestionariusza
było pytanie dotyczące tego, czym dla badanych
uczniów jest sukces.

PODEJMOWANIE DECYZJI I NIE TYLKO:

• Próbując poznać problemy i bolączki młodych

są to znajomi / przyjaciele / sympatia, rodzice. Tylko 1
osoba odpowiedziała, że nie zwraca się do nikogo, był to
mężczyzna lat 19. Uczniowie szkół zawodowych również korzystają z pomocy osób ze swojego najbliższego
środowiska. Są to albo rodzice, w tym wypadku 2 osoby
wskazały na matkę, przyjaciele / znajomi – 3 osoby. Tylko 1 osoba odpowiedziała, że nie zwraca się do nikogo.

ludzi, pojawiła się w kwestionariuszu wywiadu seria
pytań dotycząca tego, w jaki sposób młodzi ludzie
radzą sobie w trudnych sytuacjach, jak podejmują
decyzję oraz czy potrafią bronić własnego zdania.
I tak – jeśli chodzi o próbę zmierzenia się z trudną
sytuacją, badani licealiści w większości przypadków
zadeklarowali, że w sytuacji, w której potrzebują jakiejś
porady, bądź sugestii, zwracają się do konkretnych osób
ze swojego najbliższego środowiska: przyjaciół (4 osoby), rodzica-mamy w wyjątkowych sytuacjach (1 osoba),
mentora (1 osoba) czy też Boga – odpowiedzi takiej
udzielił 18-letni mężczyzna. Pozostali licealiści starają się
podołać problemom i różnym problematycznym kwestiom indywidualnie. Również uczniowie szkół technicznych zadeklarowali, że w takich sytuacjach zwracają się
do konkretnych osób ze swojego najbliższego środowiska – odpowiedzi takiej udzieliło 13 osób. Zazwyczaj

• W dalszej kolejności zapytano badanych uczniów
o to, czy decyzje, które podejmują są decyzjami
samodzielnymi czy też są one podejmowane pod
wpływem innych.
W większości przypadków badani uczniowie odpowiedzieli, iż wszelkie decyzje podejmują sami. Ponadto
respondenci akcentowali na fakt, iż przy podejmowaniu
decyzji kierują się przede wszystkim rozsądkiem, przeczuciem, sercem , lecz także doświadczeniem swoim
i innych. Jedynie w przypadku uczniów szkół zawodo-
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wych 3 osoby zadeklarowały, że decyzje podejmują pod
wpływem innych, bądź z ich pomocą. Dodatkowo – w tej
grupie uczniów w przypadku 1 mężczyzny decyzje podejmuje za niego mama.

formy przejawiania się zjawiska dyskryminacji. Wynik
powinien być zadowalający, bowiem badani uczniowie
nie widzą, ani nie czują się w żaden sposób dyskryminowani w swoim otoczeniu. Jedynie w grupie licealistów pojawiła się 1 osoba – kobieta, lat 17 – która czuła
się dyskryminowana w różnych sytuacjach życiowych,
zazwyczaj dyskryminacja ta miała podłoże materialne.
Wszyscy pozostali licealiści – 9 na 10 odpowiedziało,
że w żaden sposób nie czują się i nie dotyka ich dyskryminacja. W grupie uczniów szkół technicznych na
dyskryminację zwróciło uwagę tylko 4 badanych. W tym
2 kobiety i 2 mężczyzn. Kobieta, lat 19, zadeklarowała, że
jest dyskryminowana przez swoją matkę, z kolei druga
kobieta, lat 19, jest dyskryminowana przez swoją nauczycielkę języka angielskiego. Oprócz tego dwaj mężczyźni
czuli się dyskryminowani: jeden w towarzystwie feministek (lat 19), a drugi w towarzystwie osób, których nie
lubi i które nie interesują się elektroniką tak jak on (lat
18). Jeśli chodzi o uczniów zawodówek, tylko 3 osoby
wspomniały o dyskryminacji. W tym 1 osoba – kobieta,
lat 17 – zadeklarowała, że jest dyskryminowana w środowisku zawodowym. Z kolei 2 kolejne osoby wskazały,
że są dyskryminowane ze względu na swój wygląd (nos
– mężczyzna, lat 18) oraz za fakt bycia maminsynkiem
(mężczyzna, lat 18).

• Ważnym elementem w kontekście podejmowania
decyzji było również pytanie o to, czy badani uczniowie potrafią i bronią własnego zdania przed innymi.
Okazało się, że wszyscy badani nie mają z tą kwestią
żadnego problemu. Tylko 1 osoba pośród licealistów
odpowiedziała, że ma z tym problemy, gdyż jak sama
stwierdziła – nie jest asertywna – kobieta, lat 18. Dalej,
3 uczniów szkół technicznych stwierdziło, że nie jest to
dla nich łatwa sprawa. Jedna z badanych przyznała się,
że nie umie walczyć o swoje racje i odpuszcza (kobieta,
lat 19), natomiast mężczyzna (lat 19) zaakcentował na
wywieraną presję swojego najbliższego otoczenia. Dodatkowo, 1 uczeń ze szkoły zawodowej podkreślił, że nie
ma problemu z podejmowaniem decyzji pod warunkiem,
że jego rozmówcą-partnerem nie jest jego matka.

• W tej części kwestionariusza pojawiło się również
pytanie o formy dyskryminacji w środowisku badanych.
Niestety należy zaznaczyć, iż pytanie to sprawiło
badanych uczniom pewne problemy – w szczególności chodzi tutaj o rozumienie, a także o współczesne

szkoły zawodowej najczęstszym miejscem, z którym
badani mają do czynienia z sytuacjami stresującymi jest szkoła. Uczniów przede wszystkim stresują
sprawdziany i kartkówki (3 osoby), odpowiedzi ustne
(1 osoba), ale także spadek masy ciała (1 osoba) oraz
brak prezerwatyw i niepowodzenia w grach komputerowych (1 osoba).

są niestety używki: papierosy, alkohol, bądź narkotyki
– odpowiedzi takiej udzieliły 4 osoby. Z kolei 3 osoby
albo słuchają muzyki, albo czytają, albo grają na
komputerze. Tylko 2 osoby z tej grupy odpowiedziały, że uprawiają sport. Na uwagę zasługuje fakt, że 2
uczniów szkół technicznych przyznało się do agresji
w stosunku do otoczenia (konkretnych przedmiotów).
Tu też jedna osoba wyznała, że nie radzi sobie ze
stresem – była to kobieta, lat 17. Przedstawiciele szkół
zawodowych z kolei stwierdzili, że najlepszym sposobem na rozładowanie napięcia i stresu są również
dla większości z badanych używki: papierosy, alkohol,
bądź narkotyki – odpowiedzi takiej udzieliły 4 osoby.
Tylko 2 osoby odpowiedziały, że uprawiają sport.
Jeśli chodzi o rówieśników badanych to zdecydowanie większość z nich niweluje pojawiający się stres
poprzez używki i imprezowanie.

• Jak badani uczniowie radzą sobie ze stresem?
Otóż wśród licealistów tylko 1 osoba stwierdziła,
że ze stresem sobie nie radzi – była to kobieta, lat
18. Pozostałe osoby mniej lub bardziej potrafią go
opanować. Jedna z badanych osób stwierdziła, że
ignoruje stres, a kolejna, że czeka, aż stres sam minie.
Pozostałe osoby sięgają zazwyczaj po używki: 2 osoby głównie palą (przy czym badani nie zadeklarowali,
co palą), 2 osoby słuchają muzyki i kolejne 2 osoby
uprawiają sport. Dla uczniów szkół technicznych najlepszym sposobem na rozładowanie napięcia i stresu

INTERNET I CO Z TEGO WYNIKA…

• Internet i wszystko to, co jest związane z siecią,

STRES W ŻYCIU BADANYCH:

• Stres to element współczesnego życia, praktycz-

technicznych zadeklarowała, że poza egzaminem
na prawo jazdy nie odczuwa stresu – był to mężczyzna, lat 19. Przedstawiciele szkół zawodowych stres
również lokowali w każdym aspekcie rzeczywistości
społecznej.

nie wszędzie i w każdej sytuacji może dopaść każdego człowieka. Stąd podjęto próbę odpowiedzi
na pytanie o to, czy młodzi ludzie w ogóle się stresują, gdzie najczęściej spotykają się z sytuacjami
stresującymi oraz o to, jak badani uczniowie radzą
sobie ze stresem.
I tak, dla badanych licealistów, miejscem, w którym
zazwyczaj stykają się z czynnikami stresogennymi,
jest na pierwszym miejscu szkoła – 10 licealistów
wskazało na to miejsce. Ponadto 2 osoby zadeklarowały, że stresują się również w domu, a 1 osoba
najczęściej ze stresem spotyka się podczas treningów.
W opinii uczniów szkół technicznych stres panoszy
się wszędzie: w szkole, w domu, pracy czy u lekarza
– odpowiedzi takiej udzieliło 13 osób. Zdecydowanie
jednak najczęściej ze stresem młodzi ludzie spotykają się w szkole – 5 osób udzieliło takiej odpowiedzi,
następnie w pracy (4 osoby) oraz w domu (2 osoby).
Dla 2 uczniów z technikum stresujące są wystąpienia publiczne. Tylko 1 osoba z grupy uczniów szkół

• Z kolei na pytanie o to „Jakie czynniki/sytuacje
są dla Ciebie przyczyną/źródłem stresu?”
4 badanych licealistów odpowiedziało, że jest to najczęściej sytuacja, w której czegoś nie wiedzą.
W dalszej kolejności – 2 osoby z liceum – wskazały
na presję czasu, czyli sytuację, w której niestety mają
mało czasu, a muszą wykonać jakieś zadanie. Pozostałe pojedyncze wypowiedzi licealistów dotyczyły
sytuacji, kiedy ktoś na badanych krzyczy, kiedy muszą
występować publicznie, kłótnie, niespełnione ambicje
czy też niepowodzenia. W grupie uczniów ze szkół
technicznych jedynie 1 osoba odpowiedziała, że nie
spotyka się ze stresem. Natomiast pozostali uczniowie wskazywali przede wszystkim na szkołę, pracę,
jeżeli ją wykonują, i wizytę u lekarza. Dla uczniów
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która akcentowała na fakt, że będąc cały czas w sieci
można zatracić poczucie realności. Świat realny może
się wówczas pomylić ze światem wirtualnym i spowodować samobójstwo. Być może ta młoda dziewczyna swoją refleksje na temat Internetu powiązała
z dość wymownym filmem – Sala samobójców. Żadnych zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu
nie dostrzegały w tej grupie zazwyczaj osoby, które
korzystają z niego przez cały czas (była to kobieta
lat 17 i mężczyzna lat 18). Był też pośród licealistów
respondent – mężczyzna, lat 17 – który nie wiedział
jakie zagrożenia mogą się pojawić w Internecie, pomimo tego, iż sam określił się jako częsty użytkownik
sieci. Pośród uczniów szkół technicznych jedynie 4
osoby na 14 nie widziały realnych zagrożeń z korzystania z sieci, były to jak w przypadku licealisty osoby
które w sieci są codziennie i cały czas. Do najczęściej
wskazywanych zagrożeń uczniowie szkół technicznych zaliczali: przestępstwa seksualne, oszustwa,
zbyt dużą swobodę wypowiedzi, brak anonimowości,
odrealnienie i zatracanie poczucia czasu.

jest na porządku dziennym u badanych uczniów.
Praktycznie wszyscy badani uczniowie deklarują, że
korzystają z Internetu codziennie. Tylko 2 licealistów
stwierdziło, że używa Internetu rzadko, tylko z Facebooka. Jedna osoba – kobieta, lat 17 – stwierdziła, że
korzysta z Internetu wtedy, kiedy potrzebuje, aczkolwiek nie ujawniła, jakie są jej potrzeby w tej materii.
W grupie uczniów ze szkół zawodowych były również
tylko 2 osoby, które zadeklarowały, że korzystają
z Internetu „bardzo rzadko” albo „prawie w ogóle”. Ponadto były to osoby, które w grupie uczniów
z zawodówek jako jedyne widziały realne zagrożenia
ze strony wirtualnej rzeczywistości. W opinii tych 2
badanych są to: uzależnienie oraz anonimowość,
pedofilia i pornografia. Znacznie większą wiedzą na
temat istniejących zagrożeń w sieci wykazali się licealiści, w tym przypadku 7 na 10 badanych licealistów
doskonale zdawało sobie sprawę z różnych zagrożeń
jakie niesie ze sobą Internet. Do realnych zagrożeń
badani licealiści zaliczyli: uzależnienie od Internetu
(3 osoby), kradzież danych osobowych, niebezpieczeństwa związane z seksem (pornografia, pedofilia).
Ciekawe były dwie wypowiedzi, w której mężczyzna, lat 18, podkreślał, że za Internetem kryje się niż
intelektualny – w sieci mamy wszystko, tylko nikt nie
przywiązuje wagi do jakości i wiarygodności prezentowanych informacji oraz wypowiedź kobiety, lat 17,

• Istotną kwestią była również próba określenia
tego do czego badanym uczniom służy Internet.
W kontekście uzyskanych danych wynika, że Internet
to narzędzie, które służy badanym uczniom przede
wszystkim do kontaktów i komunikacji z innymi. Ponadto uczniowie wykorzystują sieć do nauki
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(5 licealistów, 4 uczniów szkół technicznych i 1 osoba z zawodówki udzieliła takiej odpowiedzi), pozyskiwania informacji (3 licealistów) oraz do rozrywki
(2 licealistów, 3 uczniów szkół technicznych i 1
osoba z zawodówki). Dodatkowo, uczniowie ze szkół
zawodowych wykorzystują Internet do kupowania
czy też poznawania produktów fitness (1 osoba), jak
również do korzystania z pornografii (1 osoba).

globalnego szczęścia. W jej opinii brak Internetu spowodowałby, że ludzie mieliby w końcu czas na to, aby
spotykać się ze znajomymi w realnym świecie. Dla
6 uczniów z technikum utrata dostępu do Internetu
byłaby ciężką próbą, bowiem badani ci akcentowali, że straciliby wówczas kontakt ze znajomymi, nie
mieliby dostępu do informacji, nudziliby się. Dla
kolejnych 5 osób z tej grupy świat w ogóle by się
nie zmienił. Z kolei dwie osoby zaakcentowały, że
miałyby więcej czasu (mężczyzna lat 19) oraz częściej
wychodziłyby z domu (mężczyzna lat 19). Natomiast
prawie wszyscy badani szkół zawodowych potraktowali utratę dostępu do Internetu jako wielką katastrofę: nie byłoby Facebooka, ich życie straciłoby sens,
zginęliby, czy też ich świat wówczas by się załamał.
Jedynie dla 1 badanego w tej grupie – mężczyzny,
lat 18 – brak dostępu do sieci równoznaczny byłby
z otwarciem się ludzi na prawdziwe kontakty ze znajomymi w realnym świecie.

• Jeśli chodzi o hipotetyczną sytuację „świat bez
Internetu” to zdania badanych uczniów były bardzo podzielone.
W grupie licealistów dla 5 osób świat bez Internetu w niczym by się nie różnił od tego z Internetem.
Natomiast dla osób, które korzystają i są w sieci cały
czas utrata dostępu do sieci równoznaczna byłaby
z utratą kontaktów z wieloma osobami, a także utratą
cennych źródeł informacji o wszystkim i wszystkich
(2 wskazania). Tylko 1 licealistka – kobieta, lat 17 –
brak dostępu do sieci potraktowała jako początek

PODSUMOWANIE

Uzyskany materiał to obraz bielskiej młodzieży –
ich problemów i ewentualnych potrzeb. Niestety
próba jaka była dobrana do realizowanego badania nie jest próbą reprezentatywną, ale, bazując
na uzyskanym materiale empirycznym, można
stwierdzić, że:

ze znajomymi, bawiąc się na różnych imprezach czy
dyskotekach. Licealiści również imprezują ze znajomymi, jednakże oprócz tego w wolnym czasie oddają
się różnym indywidualnym aktywnościom takim
jak: rozwijanie swoich pasji, czytanie, spacerowanie.
Z kolei młodzież szkół technicznych swój wolny czas
dzieli pomiędzy domem a znajomymi, z którymi oddają się różnym formom rozrywki.

• Badana młodzież niezależnie od tego, czy uczy się
w liceum, technikum czy szkole zawodowej ma swoje
własne pasje, bądź ciekawe hobby. Śmiało można
stwierdzić, iż pośród młodzieży szkół licealnych
i technicznych są one bardziej „wyszukane”. Zainteresowania tych młodych ludzi nawiązują do różnych
obszarów takich jak, np.: taniec, fotografia, muzyka,
literatura czy też wszystko, co mniej lub bardziej dotyczy obecnego profilu kształcenia badanych. Z kolei
młodzież z „zawodówki” częściej swoje zainteresowania wiąże z uprawianiem jakiejś dyscypliny sportu
(z aktywnością fizyczną), są również takie osoby, które mają swoje hobby związane z profilem kształcenia
(kulinaria czy motoryzacja).

• Młodzi ludzie bardzo jasno i klarownie definiują
swoje cele życiowe. W większości przypadków są to
cele dotyczące ich przyszłości zawodowej i są związane z wykonywaniem określonej profesji. Jedynie
młodzież ze szkół technicznych w kontekście celów
życiowych uwzględniła posiadanie rodziny i dobrej
pracy. Bardzo niewiele osób obrazowało swoje cele
życiowe w postaci bycia szczęśliwym czy też dobrym
człowiekiem.

• Badani bez problemu deklarowali kim chcą być
w przyszłości, czyli jaki zawód chcieliby wykonywać. W dużej mierze projekcja siebie w przyszłości
korespondowała do dokładnie określonych i sprecyzowanych celów życiowych. Ponadto, wskazując na
konkretne profesje, badani mieli świadomość o pewnej randze i opłacalności wykonywanego zawodu,
a także jego funkcjonalności. Niestety nie zawsze jest
to zgodne z prawdziwymi realiami na rynku pracy,

• Czas wolny to bardzo istotna kategoria socjologiczna. Badana młodzież zdecydowanie wolny czas posiada i z niego korzysta. Aczkolwiek wyraźnie widać
pewne różnice w jego wykorzystaniu. Otóż z uzyskanych danych wynika, że młodzież szkół zawodowych
spędza go bardzo „hucznie”, najczęściej spędza go
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• W środowisku badanych raczej nie występuje

a także potrzebami konsumenckimi, które ulegają
istotnym zmianom.

zjawisko dyskryminacji. Jeśli już były odnotowane
przypadki dyskryminacji, były one pojedyncze i zazwyczaj dotyczyły one wyglądu, profilu zainteresowań badanych czy też zachowania.

• Badani wiedzą, kim chcą zostać w przyszłości, ale
również mają świadomość, że nie zawsze i nie każdemu może się to udać. Mają świadomość występowania różnych zagrożeń czy też okoliczności, które
mogą zniweczyć realizacje ich planów życiowych.
Śmiało można powiedzieć, że są realistami w tej
materii.

• Młodzi ludzie, tak jak większość społeczeństwa we
współczesnym świecie, poddawani są czynnikom
stresującym. Ze stresem młodzi ludzie spotykają się
praktycznie wszędzie, we wszystkich obszarach swojego życia. Jednak najbardziej stresogennym czynnikiem jest szkoła, potem dom oraz praca. W szkole
młodzi ludzie stresują się przede wszystkim z powodu braku wiedzy, presji czasu, stawianych im wymagań. Jeśli chodzi o stres, w praktyce młodzi ludzie
deklarują, że doskonale sobie z nim radzą. Oczywiście
robią to na swój sposób, niejednokrotnie rozładowując napięcie wynikające ze stresu poprzez różnego
rodzaju używki. W ten sam sposób radzą sobie ze
stresem rówieśnicy badanych. A zatem śmiało można
powiedzieć, że młodzi ludzie nie radzą sobie ze
stresem, bo picie czy palenie to nie walka ze stresem,
a raczej droga do nałogów. Ponadto, dość dużym
problemem było przyznanie się przez badanych do
tego, że jednak nie potrafią sobie radzić z czynnikami
i sytuacjami stresującymi.

• Niesamowita jest wiara w potencjał, możliwości
i kompetencje badanych. Praktycznie większość
z badanych bardzo wysoko ocenia swoje szanse na
rynku pracy w porównaniu do swoich rówieśników.
Jeśli już młodzi ludzie oceniają swój kapitał bardzo
nisko, wynika to z tego, że mają bardzo niską samoocenę i wszystkich wokół traktują i odbierają jako
mądrzejszych, z lepszymi kwalifikacjami, bardziej
pracowitych.

• Młodzi ludzie nie potrzebują żadnych form wsparcia w postaci kółek zainteresowań, bowiem większość
z nich indywidualnie rozwija swoje hobby i pasje.
Poza tym sami badani deklarują, że nie chcą z takich
form, oferowanych przez szkołę, korzystać. Dużą rolę
odgrywa tutaj dostęp i korzystanie przez badanych
z Internetu, bowiem to dzięki dostępowi do Internetu
mogą ‘się rozwijać’. Jak pokazują wyniki, tylko nieliczni korzystają z takich form zajęć – aczkolwiek zdecydowana część tych zajęć w których młodzi ludzie
partycypują jest realizowana poza szkołą. Nie zawsze
szkoła (czy też inne instytucje) spełnia i wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi.

• Internet i rzeczywistość wirtualna zdominowała
życie badanych. Bycie online jest codziennością.
Badana młodzież wykorzystuje sieć do utrzymywania kontaktów międzyludzkich – poprzez Internet
badani przede wszystkim komunikują się z innymi,
a także zawierają znajomości, co tym samym przekłada się na to, że w świecie realnym badani mają
spore problemy z komunikacją bezpośrednią ‘face to
face’. Internet stanowi również medium, które jest
traktowane przez badanych jako skarbnica informacji
i wiedzy. Gdyby Internet przestał działać, dla większości badanych nastąpiłaby dość trudna sytuacja,
bowiem wystąpiłby: brak kontaktu ze znajomymi,
brak dostępu do informacji czy też wiedzy. A zatem
można wnioskować, że badani są w pewien sposób
uzależnieni od dostępu do sieci i bycia online. Tylko
dla nielicznych nic by się nie zmieniło. Dla niektórych świat nabrałby nowej prawdziwej barwy: ludzie
zaczęliby się spotykać i znowu rozmawiać w świecie
rzeczywistym, odzyskano by więcej czasu.

• Badana młodzież rzadko kiedy szuka porady-pomocy. Zazwyczaj badani sami podejmują decyzje,
bazując na swoim rozsądku, intuicji, przeczuciu czy
po prostu odwołują się do swoich uczuć jakie nimi
targają. Jeśli już badana młodzież musi zapytać się
kogoś o poradę czy też o sugestię, zazwyczaj kieruje
się w tych kwestiach do swego najbliższego otoczenia i środowiska – rodziny, bądź przyjaciół.

• Obrona własnych poglądów i zdania nie stanowi problemu dla badanych. Prawie nikt z biorących
udział w badaniu jakościowym nie zadeklarował żadnych trudności w tej materii. A zatem ci młodzi ludzie
to pewni siebie nastolatkowie, nastawieni przede
wszystkim na siebie i na własne poglądy. Rodzi się
zatem pytanie, czy jest to jednak słuszna i sprawdzająca się w życiu postawa? Czy młodzi ludzie potrafią
mimo tego skutecznie się komunikować z innymi aktywnie słuchać i podejmować polemikę z osobami,
które nie zawsze mają takie same zdanie i poglądy jak
badani?

• Niepokojący jest fakt, że młodzi ludzie, którzy są
online cały czas nie potrafią i niestety nie dostrzegają
licznych zagrożeń występujących w świecie wirtualnym. Osoby te są tak bardzo pochłonięte wirtualnym
światem, że nie zdają sobie sprawy z tego, co może
się przydarzyć w sieci.
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REKOMENDACJE

• Istotnym sygnałem pochodzącym z zebranego

W oparciu o uzyskany i zaprezentowany powyżej
materiał empiryczny rekomenduję następujące
działania:

materiału, a tym samym niewyartykułowaną bezpośrednio, ale pośrednio potrzebą młodych ludzi jest
nauczenie się tego, jak walczyć ze stresem. Warto,
aby podmiot realizujący badanie zastanowił się nad
warsztatami dla młodych ludzi pokazującymi, czym
jest stres, jak się objawia i w jaki sposób można sobie
z nim radzić, niekoniecznie sięgając po używki.

• Współczesny świat to świat bardzo zróżnicowany.
Jednak nie zawsze to, co odmienne jest w społeczeństwie z różnych przyczyn, np. kulturowych, akceptowane. Warto zatem uświadomić młode pokolenie
czym jest dyskryminacja, czym się objawia i jak sobie
radzić w sytuacji, kiedy jest się tą stroną dyskryminowaną.

PODSTAWOWE DANE SOCJODEMOGRAFICZNE O UCZESTNIKACH BADAŃ FOKUSOWYCH.

Badanie przeprowadzono w dwóch grupach fokusowych. W każdym z wywiadów wzięło udział po 8 osób. W wywiadzie fokusowym nr 1, przeprowadzonym w dniu 28.05.2015 roku, wzięło udział 8 osób – 4 kobiety i 4 mężczyzn. Była
to młodzież, która jest czynnie zaangażowana w działalność Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej.

Tabela nr 1: Dane demograficzne uczestników
pierwszej grupy fokusowej.
Wiek badanych

• Internet to nie wszystko. Wokół nas toczy się
prawdziwe czasem brutalne, ale czasem usłane różami życie. Warto zatem uświadomić młodych ludzi,
zwłaszcza tych, którzy w sieci spędzają praktycznie
cały swój czas, są online cały dzień (uzależnieni od
Internetu), że istnieją inne formy aktywności ludzkiej,
które wykraczają poza obręb telefonu komórkowego
z Internetem czy komputera. Ponadto warto mówić,
ale też rozmawiać o tym, co niesie ze sobą Internet.
Rekomenduję edukację młodego pokolenia, w zakresie pozytywnych i negatywnych aspektów wirtualnego świata i tworzonego w nim społeczeństwa.

• Akcentowanie i obrona własnego zdania to cenna zaleta. Natomiast uzupełnieniem tej cechy jest
umiejętność polemiki/dyskusji z osobami, które mają
i prezentują odmienne zdania i poglądy, niż my sami.
Ważnym wydaje się nauczenie i pokazanie młodym
ludziom jak rozmawiać z innymi, jak pracować /
współpracować w grupie, w której panują odmienne poglądy, a także jak rozwiązywać powstałe na tej
płaszczyźnie konflikty oraz negocjować kompromis.

20 lat

1 osoba

19 lat

2 osoby

18 lat

4 osoby

17 lat

1 osoba

Miejsce zamieszkania
Bielsko-Biała

6 osób

Poza miastem
Bielsko-Biała: Żywiec,
Wieprz

2 osoby

Szkoła

• Analiza grup fokusowych

Przedmiotem badania było zebranie opinii młodych
ludzi, uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w mieście Bielsko-Biała, na temat
współczesnej młodzieży.

W trakcie wywiadu grupowego podejmowane są
pytania badawcze mające na celu wyjaśnienie lub
zrozumienie zjawisk, motywacji, postaw, zachowań.
Uczestnicy dyskusji stymulują się wzajemnie, inspirują, prowokują do wyrażania opinii i konstruowania
pomysłów.

W szczególności uwaga została zwrócona na to, jak
młodzież spędza swój wolny czas, jakie ma plany na
przyszłość związane ze swoim dalszym kształceniem,
kim młodzi ludzie chcą zostać w przyszłości, czym
się stresują oraz w jaki sposób radzą sobie ze stresem.
Swoiste miejsce zajęły pytania dotyczące tego, co
młodzi ludzie sądzą o wirtualnym świecie, jak często
korzystają z Internetu i czy wyobrażają sobie świat
bez tego istotnego medium.

W badaniu realizowanym w ramach projektu Młodzi
Kreatywni: redakcjaBB przeprowadzono dwa osobne
zogniskowane wywiady grupowe z młodzieżą uczącą
się w mieście Bielsko-Biała. Pierwszą grupę młodzieży
– 8 osób (4 kobiety i 4 mężczyzn) – stanowiła młodzież czynnie zaangażowana w prace i działalność
Młodzieżowej Rady Miejskiej, natomiast grupę drugą
stanowiła młodzież będąca klientami środowiskowego centrum pomocy Klub Młodzieżowy nr 1 „Nad
dachami”– również w tym przypadku grupa liczyła
8 osób (w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn).

Niniejsze badanie było jednym z etapów realizowanym przez projekt Młodzi Kreatywni: redakcjaBB.
Badania dotyczyły potrzeb i problemów młodych
ludzi uczących się w Bielsku-Białej. Zostało one
przeprowadzone z użyciem techniki zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI – z ang. Focus Group
Interviews), mającego charakter wspólnej dyskusji
grupy respondentów na odgórnie zadany temat.

Liceum

5 osób

Technikum

3 osoby

Posiadanie rodzeństwa
Tak

6 osób

Rodzeństwo starsze

2 osoby

Rodzeństwo młodsze

5 osób

Nie

2 osoby
Praca zarobkowa

Tak

6 osób

Nie

2 osoby

Praca na rzecz Młodzieżowej Rady Miejskiej
Od 4 lat

1 osoba

Od 2 lat

4 osoby

Od roku

3 osoby

Źródło: badania własne
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W wywiadzie fokusowym nr 2, przeprowadzonym w dniu 12.06.2015 roku, wzięło również udział 8 osób – 4 kobiety i 4 mężczyzn. Była to młodzież, która na co dzień uczestniczy w zajęciach sportowych organizowanych przez
środowiskowe centrum pomocy – Klub Młodzieżowy „Nad dachami”. Młodzież, która zadeklaruje i zapisze się na takie
zajęcia w klubie, zobowiązana jest do rzetelnego udziału w nich.

Tabela nr 2: Dane demograficzne uczestników drugiej grupy fokusowej.

Wiek badanych
19 lat

1 osoba

18 lat

1 osoba

16 lat

2 osoby

15 lat

3 osoby

14 lat

1 osoba

w czasie wolnym. W tej części badania, jak również
w całym przebiegu wywiadów fokusowych, wyraźnie
widać pewne różnice pomiędzy młodzieżą aktywną
społecznie a tą, która korzysta z oferty zajęć proponowanych przez placówkę środowiskowego centrum
pomocy. Zdecydowanie młodzież, która jest aktywna
na polu Młodzieżowej Rady Miejskiej była bardziej
otwarta i chętna do wypowiadania się w niemal
każdym podejmowanym wątku. Z kolei młodzi ludzie,
którzy reprezentowali słuchaczy Klubu Młodzieżowego nie zawsze chętnie i obszernie wypowiadali
się na podejmowane tematy. Bardzo często wypowiedzi tych młodych ludzi były bardzo zdawkowe,
ograniczały się do jednego, najwyżej dwóch zadań.
Być może taka sytuacja wynikała również z faktu,
iż w większości przypadków badanymi w tej grupie
fokusowej byli uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy
nie zdobyli jeszcze pewnych umiejętności i kompetencji społecznych, jakie zapewne mają młodzi radni.

wypoczynkowy, czyli czas gdzie mogę chwycić książkę, jakieś czasopismo bardzo lubię czytać National
Geographic, no generalnie coś dla siebie, zrelaksować
się trochę. Albo, co w sumie dużo częściej robię,
potem mam żal, że za mało czasu odpoczywam, śpię,
lub cokolwiek robię to zawsze coś raczej aktywnie
robię ze znajomymi. Często są to takie mniej lub
bardziej szalone wyprawy, na przykład w góry, bo to
turystyka górska jest taką najbliższą branżą w Bielsku,
stąd jest fajne połączenie w różne miejsca. Właśnie
to, że jestem harcerką bardzo wiele angażuje mojego
wolnego czasu mimo wszystko. Planowanie kolejnych akcji, przygotowanie różnych rzeczy, przede
wszystkim to się robi w jakimś gronie dobrych znajomych.

R7: To zależy jaki jest okres, czy chodzimy do szkoły.
To jeśli mam czas spotkać się ze znajomymi to idę się
spotkać, albo idziemy sobie na spacer. Jak są wakacje
to jest tak bardziej aktywnie, pracuję, później jadę sobie spotkać się ze znajomymi. Jak są jakieś festiwale,
koncerty to jedziemy sobie.

Miejsce zamieszkania
Bielsko-Biała

8 osób
Szkoła

Gimnazjum

6 osób

Technikum

1 osoba

Szkoła zawodowa

1 osoba

Posiadanie rodzeństwa
Tak

6 osób

Rodzeństwo starsze

5 osób

Rodzeństwo młodsze

5 osób

Nie

2 osoby
Praca zarobkowa

Nie

6 osób

Zapytani o preferencje dotyczące miejsca i sposobu
spędzenia wolnego czasu praktycznie wszyscy badani
wskazywali na spędzanie czasu wolnego aktywnie.
Jest to czas, gdzie badani są w stanie realizować
swoje zainteresowania i zazwyczaj spędzają go poza
domem. Badani podejmują się aktywności i działań,
które dostarczają im pozytywnych doznań i które,
najprościej mówiąc, lubią. Młodzież z badania fokusowego nr 2 swój wolny czas lokuje w aktywności
fizyczne – w uprawianie sportu. Wynika z tego, że
swój wolny czas spędza również poza domem. Najczęściej udzielanymi odpowiedziami było spędzanie
czasu na boisku lub na basenie – w przypadku odpowiedniej aury i okresu wolnego od zajęć szkolnych.

R8: Większość moich pasji czy hobby wyklucza jakiś
udział znajomych. Niestety. Ale jak coś robię i są
weekendy, to lubię się gdzieś wkręcić. Cokolwiek
zrobić, być ze znajomymi. Ostatnie dwa weekendy
siedziałam, pozując dziewczynom, przygotowują się
na egzamin na ASP. Często w weekendy chodzę do
pracy, którą lubię, bo pracuje w kawiarni, bardzo mi
się to podoba. Jak tylko mogę i wiem, że nie zawalę
sobie niczego to w weekend gdzieś jadę. (…) byleby
nie siedzieć w domu.
Poruszając się po osi czasu wolnego, zapytano
także badanych, w jakich zajęciach pozalekcyjnych najchętniej uczestniczą w czasie wolnym od
szkoły. Zdecydowanie częściej w różnych formach
zajęć pozalekcyjnych uczestniczyła młodzież
z badania fokusowego nr 1. Było to kółko z geografii, kółko teatralne czy SKS-y. Jeśli już młodzież
uczestniczy w tego typu zajęciach, to najchętniej
korzysta z zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się poza szkołą i mają one z reguły charakter
płatny. Tego rodzaju zajęcia są przez badanych
wysoko oceniane.

Młodzież z badania fokusowego nr 1 znacznie obszerniej opisywała to, w jaki sposób spędza swój
wolny czas, aczkolwiek jest to również czas wolny
spędzany aktywnie, zazwyczaj poza domem, w towarzystwie znajomych.

Źródło: badania własne

R6: Ja w wolnym czasie lubię spędzać czas z innymi

JA I CZAS WOLNY

Na początku badania fokusowego badani otrzymali
pytanie „rozgrzewkowe”, które miało dwie zasadnicze
funkcje.

wiadzie fokusowym, że czymś naturalnym jest posiadanie i artykułowanie odmiennych opinii, a badania
tego typu są ukierunkowane na ich wychwytywanie,
nie zaś marginalizowanie.

W pierwszej kolejności służyło rozluźnieniu atmosfery, wzajemnemu poznaniu się i większemu otwarciu
się uczestników. Ponadto, tego rodzaju pytanie miało
również uzmysłowić młodzieży biorącej udział w wy-

Spośród ogółu badanych większość osób ma swój
własny, indywidualny obszar zainteresowań i hobby,
które w mniejszym lub większym stopniu realizuje
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ludźmi, nie lubię siedzieć w domu, chociaż w sumie
też lubię siedzieć w domu i po prostu nic nie robić. Po
szkole czy coś takiego. Ale w weekendy wolę gdzieś
wyjść ze znajomymi lub zrobić coś ciekawego, niż
siedzieć w domu. Na przykład z mojego wolontariatu
dość często w weekendy mam jakiejś wyjścia z dziećmi albo coś takiego.

R6: Ja uważam, że bardzo dużo z tego wynoszę
nadal z tych zajęć pozalekcyjnych. I na przykład
gdybym nie chodziła na dodatkowe zajęcia np. z języka angielskiego to nie sądzę, żebym osiągnęła taki
poziom jaki mam teraz jedynie na zajęciach w szkole.
Tak samo język rosyjski uczę się na zajęciach dodatkowych, także ja uważam, że bardzo dużo mam
korzyści z zajęć dodatkowych. To zajęcia prywatne.

R5: Generalnie w domu nie lubię siedzieć, także albo
coś związanego ze sportem: piłka nożna, siatkówka
plażowa, albo wyjście ze znajomymi w miasto.

R7: Ja bym podzieliła to spędzanie mojego wolnego
czasu na takie dwa tryby. Jeden tryb taki domowo-
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Młodzież z wywiadu fokusowego nr 2 tylko w nielicznych przypadkach chodzi na zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole. Są to SKS-y oraz
zajęcia przygotowujące pod egzamin zawodowy:

ślimy. Każdy ma swój świat, swoich znajomych, swój
harmonogram tygodniowy i nawet jakby chciał to nie
pomyśli o tym, że coś się tam jeszcze może zmieścić
ze szkoły, bo w sumie go tam to nie interesuje, woli to
dostosować do siebie (…) są też osoby, które totalnie
zamykają się na to, że chodzą tylko na lekcje od 8
do 14, wracają do domu i to jest dla nich koniec. Nie
potrzebują nic więcej, nie mają ochoty w ten sposób
dodatkowo się rozwijać.

R3a: U nas takie są, jak mam szkołę, to mam zajęcia
pod zawód – grafik komputerowy, więc z tym robimy.
(Czy jest zainteresowanie wśród uczniów?) no jak
teraz są egzaminy to tak. A jak nie to rzadko ktoś tam
przychodzi.

R4: Mi się wydaje, że większość ludzi woli spędzać
Sama ocena zajęć pozalekcyjnych wypadła bardzo nisko, zwłaszcza tych, które są organizowane
przez instytucje szkolne. Taką ocenę wystawili
badani obydwóch grup fokusowych.

czas ze znajomymi po szkole, a nie siedzieć w szkole
do godziny 18-tej.
Z drugiej jednak strony okazało się, że to, co oferuje szkoła, niestety nie zawsze jest atrakcyjne dla
młodych ludzi i stąd nie partycypują oni w tego
typu zajęciach szkolnych. Za taką sytuację badani obarczają winą nauczycieli, którzy według ich
zdania, nie potrafią w ciekawy i interesujący sposób poprowadzić tego, co jest oferowane w czasie pozalekcyjnym. Ponadto w opinii badanych,
winna jest sama szkoła jako instytucja, która na
siłę próbuje zaoferować uczniom coś, co nie jest
interesujące i w żaden sposób im potrzebne:

R2a: Średnio. Są mało interesujące.
R7a: To zależy w jakim stopniu, zależy jaka szkoła,
i zależy co się na tych zajęciach robi.
R5a: Zależy od tego, kto je prowadzi.
Brak zainteresowania różnymi formami zajęć pozalekcyjnych w szkole skłonił do podjęcia w dyskusji dodatkowego wątku: dlaczego młodzież
niechętnie korzysta z takich form zajęć.

R6: Ja myślę, uczniowie nawet gdy nauczyciele coś
mówią, że może być jakiejś kółko to, to wygląda
mniej więcej tak jak lekcje. No… To nie jest w żaden
sposób atrakcyjne dla młodzieży i dlatego to naturalnie umiera, bo to nie jest nic co, nie wiem, młodzież
mogłoby zainspirować, albo coś takiego. Gdyby jakieś
zajęcia były bardziej interesujące to jeden uczeń
mówiłby drugiemu, że warto przyjść i myślę, że taka
rzecz by nie umarła.

R4: Były zajęcia z polskiego, kinematografii, na
początku chodziło 10 chętnych, a później umarło
to śmiercią naturalną. Ludzie przestali na to chodzić. Myślę, że taki jest powód, przynajmniej u mnie
w szkole. W technikum.

R7: Myślę, że to w liceum jest też zauważalne. U nas
też niby, Kopernik jest szkołą taką poważaną i tak dalej. A tak naprawdę, nie sadzę aby działały tam sprawnie rzeczy typu jakiejś kółka pozalekcyjne. Jedyna
rzecz która tak na prawdę narodziła się w tym roku
to jest takie koło filmowe i oni rzeczywiście działają.
Tam też jest kilka osób z naszej redakcji i rzeczywiście
robią tam non stop jakiejś filmiki.

R4: Stając w obronie uczniów. Nawet kiedy uczeń
lubi polski. Jest chętny chodzić na te dodatkowe
lekcje z polskiego to może go nie przekonuje sama
osoba nauczyciela, który to prowadzi.

R5: Szkoły nie powinny na siłę do niczego namawiać.
Na przykład organizować w ciemno na przykład kółko
szachowego. Nie wiadomo, czy ktoś będzie chciał na
nie chodzić. (…) Szkoły powinny według mnie patrzeć
na potrzeby uczniów i wychodzić na przeciwko.

W trakcie dyskusji, która wywiązała się w obu
grupach fokusowych, okazało się, że młodzież jest
na tyle zorganizowana, że sama potrafi rozwijać
swoje pasje i zainteresowania. Tak naprawdę młodzi ludzie chcą sami decydować co, kiedy, gdzie
i z kim chcą robić, a zatem nie zwracają uwagi na
to, co oferuje im szkoła:

R3: Chodzi też o zachowanie nauczycieli w stosunku
do uczniów. Jeśli przychodzimy na lekcję i nauczyciel
też wchodzi, siada sobie i od razu na samym początku lekcji: „No, zróbmy kilka zadanek i do widzenia, bo
mi się nie chce dzisiaj prowadzić lekcji”. I to tak się
później w jakiś sposób powtarza to też jest… Zraża
uczniów do tej lekcji, tego przedmiotu, nie interesują
się niczym w ogóle.

R7: (...) tak naprawdę teraz coraz bardziej zamykamy
się na to swoje zainteresowania pozaszkolne i jakby
od razu, lecąc na kolejne jakiejś dodatkowe zajęcia po
wyjściu ze szkoły, w ogóle nie zwracamy uwagi na to,
że w szkole coś by mogło być. Nawet o tym nie my-
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R5: Problem jest przede wszystkim w tym, że nie ma

Za brak zainteresowania jakimikolwiek formami
zajęć pozalekcyjnych badani obarczają również
samą młodzież. Otóż według badanych wina leży
również w nich samych, gdyż przejawiają oni
raczej postawę bierną, aniżeli zaangażowaną i aktywną w takie działania.

chęci i inicjatyw ze strony młodzieży, a nie dlatego że
szkoły nie chcą organizować kółek. Na kółko z geografii, na które ja chodzę, chodzą dwie osoby: Pan
Dyrektor i ja.

R8: Znaczy tak. Często młodzież jest taka bierna
R3: (...) to nie jest kwestia tego zainteresowania

jeśli chodzi o rzeczy proponowane im jakby z góry.
Oni czują się, tak mi się wydaje, że jest jakiś dystans
pomiędzy tymi nauczycielami i uczniami i jakby oni
nie czują. Jeśli nauczyciel rzeczywiście jakoś nie jest
wybitnie kontaktową osobą i zarażająca wszystkich
swoją pasją – nie jest w stanie ich porwać.
W dyskusji wyraźnie było widać, że badani we
wszystkich grupach fokusowych mają własne
sposoby na wolny czas i jego spędzanie, a także
bardzo krytyczne podejście do partycypacji w tego
typu zajęciach w szkole. Ponadto, ta część dyskusji
zaakcentowała na pewne problemy, które występują i które przyczyniają się do niskiej frekwencji
młodzieży w tego rodzaju ofertach szkolnych
kierowanych do uczniów.

przez nauczycieli, bo my mieliśmy różne sposoby
na to w jaki sposób można zaciągnąć młodzież, aby
aktywnie brała udział w czymkolwiek. I na przykład
zorganizowaliśmy w szkole, żeby była chociaż jedna
taka noc, spędzona na oglądaniu filmów, które sami
zaproponujemy: horrorów, komedii, itd. Niestety młodzież nie zaangażowała się w to całkowicie. Myślę, że
tu jest kwestia tylko i wyłącznie tego, w jaki sposób
chcemy realizować swój własny czas. Bo gdyby oni
chcieli poświęcić ten swój czas, załóżmy by przyszli
i zrobiliby cokolwiek dla siebie, ale myślę, że to jest
tak zwany słomiany zapał. Zabieramy się za coś, później to gdzieś tam wygasa, później nam się nie chce,
odkładamy na później i to tak idzie.

O PRZYSZŁOŚCI: EDUKACJA, KARIERA, ŻYCIE.

R7: Studia jak najbardziej, tylko podeszłabym do tego

Pośród wątków podjętych w trakcie trwania dyskusji z młodzieżą pojawiły się także te dotyczące
przyszłych planów życiowych badanej młodzieży
– plany te dotyczyły dalszej edukacji, sfery zawodowej czy też sfery osobistej badanych. Otóż
w grupie badanej młodzieży znalazły się osoby,
które zdecydowanie po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej – liceum czy też technikum – chcą
iść dalej na studia. Młodzież z grupy fokusowej nr
1 w całości zadeklarowała takie działanie w dalszym procesie swojej edukacji. Wyznaczenie takiego celu nie stanowiło dla badanych z tej grupy
żadnego problemu. Tylko jedna osoba miała inne
plany:

trochę inaczej niż większość ludzi. Bo teraz jest takie
założenie, panuje wszędzie, że studia są po to, żeby
dać pracę. A ja uważam, że to nie jest prawda. Bo tak
naprawdę po żadnych studiach, naprawdę żadnych
nie jest powiedziane w 100%, że się będzie miało pracę. Studia są po to, moim zdaniem żeby się rozwinąć
w kierunku, w którym chce się rozwijać. Studia są dla
własnej korzyści, indywidualnej, powinny otwierać
horyzonty, perspektywy. No i uważam właśnie trzeba
na tyle dobrze i odpowiedzialnie wybrać sobie ten
kierunek, żeby móc po albo w trakcie tych studiów
mieć pomysł na siebie i na to co się będzie chciało robić. Te studia mają inspirować, dawać jakby
zaplecze do tego, żeby można było coś rzeczywiście
w jakimś konkretnym kierunku pójść, a niekoniecznie
być tylko papierkiem.

R3: Ja idę tak jakby na roczną policealną szkołę. To
jest tak dla mnie jakby kurs. Chce się tylko i wyłącznie
douczyć. A później za granicę. W Polsce, jeżeli chodzi
o kwiaciarnie, i tak dalej, jest tego bardzo dużo.

Pośród młodzieży z grupy fokusowej nr 2 niestety plany dotyczące przyszłej edukacji były mniej
sprecyzowane, w szczególności pośród młodzieży
gimnazjalnej. Częściej padały tutaj odpowiedzi „to
się zobaczy”, „nie wiem jeszcze”. Natomiast osoby
reprezentujące w tej grupie szkoły ponadgimnazjalne tylko w jednym przypadku zadeklarowały
swój dalszy rozwój edukacji: poprzez technikum

W tej grupie fokusowej pojawiała się także obecna
współcześnie opinia na temat studiów - że to tylko
papierek. Ponadto, jedna z uczestniczek wywiadu
zaproponowała swój własny sposób podejścia do
studiowania. Poniżej odpowiedź wyjaśniająca, do
czego według niej potrzebne są studia:
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uzupełniające, a następnie studia. Druga osoba,
bazując na doświadczeniu swoich bliskich, zdecydowanie nie chce studiować:

R3a: Ja bym powiedziała, że na studia się nie
wybieram się. Bo tak na prawdę na moim bracie na
przykładzie, to jest tak, że on chciał zdawać wszystkie matury, potem pójść gdzieś dalej. A tak naprawdę pracy później w ogóle nie znalazł. Męczył się ze
znalezieniem, a jak znalazł to taką, nie powiem, że
idealną, no ale tak, żeby pieniądze miał to ma.
Ponadto, należy zaznaczyć, że prawie wszyscy rozmówcy zakładają, że uda im się zrealizować swoje
plany edukacyjne czy też inne marzenia dotyczące
przyszłości. W tym przypadku większy optymizm
i pewność swojego sukcesu pojawiła się pośród
młodzieży z badania fokusowego nr 1, która jest
grupą czynnie zaangażowaną w życie swoich
środowisk szkolnych z uwagi na fakt bycia w młodzieżowej Radzie Miejskiej. Można zatem przypuszczać, iż z uwagi na swoją pozycję i pełnione
funkcje, młodzież ta bardziej ambitnie podchodzi
do wyznaczonych przez siebie celów i założeń –
być może istotny wpływ ma tu presja otoczenia:
szkolnego czy też nawet rodzinnego. Ponadto,
warto podkreślić, iż we współczesnym świecie
piastowanie publicznych stanowisk do czegoś zobowiązuje, osoby publiczne częściej, niż przeciętni obywatele, są rozliczani ze swojego działania,
a więc dla młodzieży z grupy fokusowej nie ma
rzeczy niemożliwych do osiągnięcia - wystarczy
chcieć i działać.

kładnie, co chce i co będzie robić. Tym młodym
ludziom było zdecydowanie trudniej patrzeć tak
daleko w przyszłość. Może to świadczyć o tym,
że na chwilę obecną gimnazjaliści tego jeszcze
nie robią, bowiem to, co jest dla nich tak odległe,
stanowi przerażenie i strach, więc nie zastanawiają się nad tym. Z kolei młodzież szkół ponadgimnazjalnych ma już bardziej poukładane w głowie.
Mają świadomość tego, co chcą robić i częściej
posiadają pewien plan na najbliższą perspektywę
czasową. Zdecydowanie można powiedzieć, że
jest to plan, który w dużej mierze jest możliwy do
zrealizowania.

R7: Inspiracja osobami, którym się udało. To jest

na nas bardzo duży wpływ (…) no i dzięki nim właśnie możemy być zainspirowani do tego, żeby jakiś
sukces odnieść, zmotywowani. Albo na odwrót.

Mieć żonę, też chciałbym mieć własną działalność,
firmę, nie wiem, własne studio albo kawiarnię. Prowadzić to tak rodzinnie, z żoną sobie razem działamy,
prowadzimy.

R5: Ja staram się nie planować na wyrost, żeby nie

R1: Mnie się wydaje, że przede wszystkim ta moty-

R3: Tak jak mówiłam wcześniej. Ja żyje z dnia na

robić nierealnych marzeń sobie.

wacja, i tak jak X mówił, że ludzie, którzy nas motywują albo demotywują i środowisko w jakim przebywamy. Jeśli jesteśmy w środowisku ludzi, którzy dążą
do celu to my też będziemy dążyć mimo wszystko.

dzień. Nie wiem, co będzie za ileś tam lat, ale zawsze
chciałam mieć właśnie własną firmę, ale czy będę
w Polsce nie wiem. Na pewno chcę mieć męża, dzieci
nie planuje na obecną chwilę za szybko. Bo to też…
inaczej dzieci są kochane, ale no kurcze w zdobywaniu kariery to jest jednak troszkę uciążliwe. Bo trzeba
też myśleć o ich wychowywaniu, więc myślę, że 25
lat myślę, że to jest taki wczesny wiek.

R2: Ja na najbliższe 3 lata mam zamiar w przyszłym
roku się jeszcze bardziej przyłożyć do nauki, żeby
zdać dobrze maturę. Później spróbuję się dostać na
studia związane z fotografią, no i tam się postarać jak
najlepiej pokazać z dobrej strony.

R6: Ja tak mam zaplanowany praktycznie, mam pomysł jak to ma wyglądać po kolei. (…) Mam tam jakiś
tam powiedzmy mały plan B, gdyby nie udało mi się
dostać tam, gdzie chcę. Ale raczej nie dopuszczam do
siebie tej myśli.

R7: Takie planowanie perspektywiczne jest mi bardzo
bliskie, chociaż, działając w ZHP mamy na uwadze to,
co będzie za kolejne lata (…) Mam tak jak X ten plan
ambitniejszy i też plan B. (…) Jest co robić na pewno.

R4: Ja jestem optymistą.

R1: Ja się staram tak sobie to wystopniować. Mam
to moje marzenie i chce żyć w taki sposób. (…) Mam
ten jakiś stopień drugi i środki, które musze przedsięwziąć, żeby mi się to udało, czyli skończyć studia
informatyczne. No i takie realne działania.

R7: Albo patrzeć optymistycznie, albo nie patrzeć
wcale. Bo jak ktoś nie wierzy w swoje możliwości, to
nigdy nic nie osiągnie.

R4: Wszystko zależy od nas.
R3: Bo to czasami… Duża kwestia jest od nas. Ponieważ jeżeli mamy taką siłę przebicia, no to spróbujemy
czy to tutaj w kraju, czy w Bielsku, czy każdym innym
mieście. Ale też dużo zależy od tego, w jaki sposób
społeczeństwo nas postrzega i nie czy nie będą nas
blokować od góry. Więc jeżeli nie dadzą nam szansy
wypowiedzenia sie, to żaden z was z całym szacunkiem tego głosu nie zabierze.

bardzo ważne. Jak znam kogoś, co coś osiągnął, to
patrzymy - kurczę, da się. I to jest bardzo pomocne
w każdym przedsięwzięciu, które się realizuje.

ne, gdzie pracuję, ważne, że robię to, co chcę. Bo ja
nie lubię robić rzeczy, których nie chcę. Nawet jak
będę biedna i głodna to na pewno nie będę robiła
niczego przeciwko sobie.

R6: Taka osoba, która poszła w tym samym kierunku

R4: Jestem tajniakiem, mam dużo dziar, jestem groź-

i coś osiągnęła (…) to jest takie pokazanie, że da się
tylko trzeba dużo pracować.

ny, mam dwie fajne małe córeczki.

R2: Ja chciałbym mieć w wieku 30 lat dwójkę dzieci.
R5: Myślę, że właśnie ludzie, których spotykamy mają

R3: Przede wszystkim trzeba mieć swój własny pomysł na życie.
Nie wszyscy badani mieli na tyle rozwiniętą wyobraźnię, aby nakreślić swój własny portret za 2030 lat. W dużej mierze wynikało to również z tego,
że nie wszyscy badani posiadali sprecyzowane
w jakimś stopniu plany życiowe. Znowu zdecydowanie aktywniejsi w tej kwestii byli badani
z wywiadu fokusowego nr 1. Badani z grupy
fokusowej nr 2 udzielili odpowiedzi na podjęty
wątek, jednak odpowiedzi te były bardzo zdawkowe i ograniczały się do jednego, maksymalnie
dwóch zdań. Być może wizja siebie za 20-30 lat dla
młodych gimnazjalistów wydała się znowu zbyt
trudna do wyobrażenia na chwilę obecną.

R1: Ja chcę być sławny, bogaty, mieć dom w górach,
rodzinę i dzieci.

R5: (…) Aczkolwiek wiem, że w Bielsku raczej nie
skończę. Raczej w Warszawie albo za granicą.

R6: Ja najbardziej (…) chciałabym podróżować, w takim sensiem, że mogłoby to być tak, że na przykład
z pracy mogłabym wiele miejsc zjeździć. Ale to
z drugiej strony kłóci się to trochę z moją wizją tego,
że chciałabym mieć rodzinę. Także wolałabym to
szybciej zrealizować tą moją ciekawość świata i chęć
podróżowania.

R4a: Pracuję. (…) Na razie nie myślę. Za coś trzeba
żyć.

R8: Też bym postawiła na rodzinę, aczkolwiek jednak

Tylko jedna osoba z całej grupy stwierdziła, że jej
życie bazuje na tym, co jest, i raczej nie planuje
niczego.

R5a: To się wszystko okaże.

chciałabym prowadzić taką żywą działalność połączoną z moimi umiejętnościami ze studiów. Takimi
właśnie interpersonalnymi, i tak dalej.

R3: Ja nie wiem, co będę robić jutro. Żyję z dnia na

R8a: Chciałbym się spełniać zawodowo.

R6a: Nie wiem. Pewnie będę się dalej uczyć.
Tym, co może przeszkodzić badanym w realizacji
zamierzonych celów, są rzeczy, które w dużej mierze nie są zależne od nich samych. Są to wypadki
losowe, katastrofy, różnego rodzaju uwarunkowania (np. sytuacja geopolityczno-społeczna na
świecie, działania władzy) albo po prostu inni
ludzie czy też brak doświadczenia.

dzień.

R1a: Ja nie wiem. Odpowiem tak: tylko Bóg wie.
Jeśli chodzi o możliwość realizacji swoich celów
i planów życiowych, czynnikami, które według
badanych mogą pomóc w dochodzeniu do założonych celów, są takie rzeczy jak: własny spryt,
wiara we własne siły i możliwości, pewność siebie,
dobre kontakty międzyludzkie, pieniądze, wsparcie bliskich (rodziny, ale również znajomych),
a także inspiracja i doświadczenie innych ludzi.

Należy dodać, iż badani, zarówno w jednej jak
i w drugiej grupie fokusowej, potrafili mniej lub
bardziej nakreślić swój najbliższy plan działania.
Młodzież gimnazjalna z wywiadu nr 2 ponownie częściej wskazywała na fakt, że nie wie do-

R3a: No, zarobienie pieniędzy na swoje własne
mieszkanie, no i usamodzielnienie się.
Inaczej przedstawiały się pomysły na siebie za 2030 lat grupy fokusowej nr 1:

Badani bez problemu zdefiniowali czym jest dla
nich sukces życiowy. Są to cele, zadania, działania
jakie sobie założyli i w efekcie końcowym osiągnęli. Prowadzona dyskusja pokazała również, że
sukces jest utożsamiany przez badanych ze szczę-

R8: Nie wiem czy mam rodzinę, czy mam dzieci.
Wiem, że mam przyjaciół, że jest mi dobrze. Nieważ-
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R8: Budzę się pewnego dnia, kurde, udało mi się.

ściem, satysfakcją, a także ze spełnieniem. Należy
dodać, że każdy z badanych swój sukces definiował na własny sposób, jednak w każdym przypadku miarą tego sukcesu było dotarcie do mety. Dla
badanych sukces życiowy to m.in.:

Jestem tam, gdzie chciałam być.

Dyskusja ujawniła również, że jedna z badanych
z grupy fokusowej nr 2 zetknęła się z sytuacją stresową na praktykach szkolnych:

tak dalej, to nie jest takie ani istotne w naszym życiu
podejmowane przez nas wybory, ani też nie jesteśmy
tak bardzo odpowiedzialni za to, co decydujemy i nie
ponosimy konsekwencji. No i teraz właśnie jest taki
czas największych wyborów: studia, na przykład matury, które się pisze, decyzje czy w coś się angażuje
czy nie angażuje. No i to wszystko potem wpływa na
przyszłość i dlatego to jest dla mnie stresujące.

R1: Człowiek czuje się spełniony i nie ma poczucia,
że mógł coś zrobić inaczej lub zmarnował życie.

R1a: No, że się doszło do tego co się chciało zrobić.

W dyskusji nad przyszłością wyszło, iż młodzież,
która uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych,
jest bardziej zorientowana w swoich planach
na przyszłość. Jest także bardziej zdecydowana
odnośnie tego, czego tak naprawdę chce od życia.
Cele i plany są w przypadku tej młodzieży bardziej
wyartykułowane i bardziej realne do spełnienia,
choć nie zawsze można mieć pewność czy w stu
procentach uda nam się zostać w przyszłości
bogaczem. Młodzież gimnazjalna zdecydowanie
trudniej porusza się w swoich planach na przyszłość. Wszyscy badani potrafią jednak zdefiniować, czym dla nich jest sukces. Każdy z nich ma
swoją własną definicję, w której sukces to osiągnięcie celu / celów.

R2a: Jak się stawia sobie jakąś tam poprzeczkę i uda
nam się coś zrobić.

R3a: To coś, co się chciało zrobić i to się osiągnęło.
R8a: No, to osiągnięcie swojego celu.
R3: Coś, co nas uszczęśliwia.
R6: Satysfakcja, że osiągnęliśmy ten cel , który sobie
postawiliśmy.

przed pracodawcą, żeby nie wypaść źle, żeby nie miał
do mnie jakiś pretensji, że coś źle robię, że nie wykonuję tego tak jak on chce.

R4a: No, uważam, że jest za mało czasu [na wybór],

Badani zarówno z 1, jak i 2 grupy fokusowej
stresują się tym, czy będą w stanie sprostać stawianym im wyzwaniom, wymaganiom, czy będę
w stanie realizować wyznaczone przez siebie cele.
Do sytuacji stresujących zaliczone są przez nich
również kwestie związane z terminowością i upływem czasu.

ale fajnie że szybko się szkołę kończy.

R6a: Nie jest tak łatwo wybrać, co się będzie dalej
robiło. Różnie.

Według młodzieży, sytuacje stresujące pojawiają się również wówczas, gdy brakuje pewności
siebie:

R2: Na przykład stresuje to, że jak się do czegoś
biorę, to czy podałam temu. No i też opinia ludzi. Na
przykład, tak jak niektórzy, mam też znajomego, który
poszedł do YCD, nie udało mu się. No ja bym nie poszedł, ja nie wrzuciłbym tego na FB, że chwalę się: „O,
idę, idę!”, a potem stres, co powiedzą jak się nie uda.

R1: Ja się stresuję w sytuacjach, kiedy tracę pewność

R6: Mnie tak samo stresuje to jak sobie stawiam

siebie, bo mam na przykład tak, gdy idę na maturę to
się w ogóle nie stresuję, bo wiem że jakoś ją napiszę
(…) ale miałam takie momenty, że idę gdzieś i nie
jestem pewny, jakie będą tego skutki.

duże cele, takie które uważam, że dla mnie są czymś
wyzwaniem do osiągnięcia. A potem jakby przychodzi taki moment, że nagle zaczyna mi się wydawać,
że ja nie jestem w stanie tego osiągnąć, że za dużo od
siebie wymagam i wtedy przychodzi taki stres, że mi
się nie uda.

Badanym z grupy nr 1 trudno było jednoznacznie
wskazać, gdzie najczęściej spotykają się
ze stresem. Na pewno były to nowe miejsca,
a także trudne sytuacje. Dla każdego było to coś
indywidualnego.

R5: Nie wiem, co mnie stresuje. Nie jestem w sta-

R6: Ja też. Nie umiem połączyć mego stresu z ja-

na boisko, widzę publiczność, no to mi od razu odbija
troszkę. Ale potem sobie radzę jakoś z tym stresem.

nie tego określić. Nie wiem rzucony granat dymny
na meczu, niedziałająca spłuczka w toalecie czy (…)
zależy wszystko od sytuacji w jakiej się znajdę.

kimś jednym szczególnym miejscem. Nie ma takiego
miejsca, które samo w sobie mnie stresuje. Stres jest
bardziej sytuacyjny.

R6a: To, że coś nie wyjdzie, jeżeli się robi na przykład

R6: Wystąpienia publiczne czy różnego rodzaju inne

jak mam jakiś występ, to może coś nie wyjść.

rzeczy, nie wiem, matura próbna czy tak dalej. No, to
właśnie stresuje mnie to, że coś mi nie wyszło i wiem,
że jest to moja wina. Natomiast jeśli wiem, że na coś
nie mam wpływu, to mówię sobie ok. Nie była to
twoja wina, nic nie mogłeś zrobić.

Jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem, każdy
mniej lub bardziej próbuje sobie z nim radzić
na swój sposób. Jedni zwracają się do bliskich,
drudzy myślą o czymś przyjemnym, słuchają muzyki, czy też starają się zachować chłodny umysł
i reakcje.

R8: Terminy, czas szybko leci. (…) Często wszystko

R7a: Myślę o dziewczynie głównie.

COŚ O STRESIE

R7a: Przed jakimiś meczami różnymi, jak wychodzą

Rozmowa na temat sytuacji i czynników stresujących sprawiła, że wyraźnie widać różnicę
pomiędzy tym, co stresuje gimnazjalistów, a tym,
co stresuje ich starszych kolegów i koleżanki.
Z prowadzonej dyskusji wynika, że gimnazjaliści
stresują się raczej mniej, niż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. I co ciekawe, na pewno szkoła
dla gimnazjalistów nie jest istotnym czynnikiem
i miejscem stresu. W szkole młodych ludzi stresują
odpowiedzi ustne przed klasą, natomiast sama
szkoła jako instytucja nie jest stresująca. Młodzież
z grupy fokusowej nr 2 nie lubi ponadto mówić,
odpowiadać, występować przed publicznością –
jest to dla nich bardzo stresujące.

R3: Ja miałam stres jak miałam praktyki. Na przykład

R5a: Drużynowo, jak się na ciebie liczy i jak ci nie
wyjdzie coś, to wtedy też jest stres.

R3a: Tak samo jak X, że jak się jest w drużynie, która
na Ciebie liczy to potem masz te swoje myśli, że nie
możesz się poddać, musisz dać z siebie wszystko
a potem masz takie wrażenie, że zawaliłeś i cały czas
o tym myślisz, i to tak powoduje, że się stresujesz.

Oprócz sytuacji szkolnych, badani z tego wywiadu
bardziej swój stres lokowali w różnych sytuacjach,
w których muszą zmierzyć się z samym sobą czy
też z innymi rówieśnikami – tutaj istotną rolę odgrywała rywalizacja sytuacyjna. Sytuacje stresujące pojawiają się też wtedy, kiedy liczy się na coś,
a coś niestety nie wychodzi, bądź też w sytuacji,
w której trzeba podejmować trudne wybory.

R5a: W życiu jest też tak normalnie.

się dzieje bardzo szybko.

R5a: No, pomyśleć o czymś fajnym.
Ponadto uczestnicy grupy fokusowej nr 1 i 2 do
sytuacji stresujących zaliczyli wszelkie okoliczności, w których muszą dokonać wyboru lub podjąć
decyzję.

R6a: Pomyśleć też o czymś, no i muzyka też.
R3a: Próbuję się uspokoić. Muzyka.

R2a: Jak ktoś od ciebie za wiele oczekuje. (…) Szkoła
mnie nie stresuje, tylko później ten wybór, co mam
robić, to jest za szybko.
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R8: To mnie stresują wybory, nie takie prezydenckie

R1a: Ja to filmy oglądam sobie.

tylko w ogóle. Jak ja muszę, jestem odpowiedzialna
za jakąś decyzję i to jest właśnie takie straszne, że
właśnie przez pewien czas, jak się jest młodszym,

R4: Najlepszym sposobem na radzenie sobie ze
stresem jest, tak jak X powiedziała, że trzeba mieć
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chłodną głową, chłodną krew, na chłodno oceniać
sytuację. (…) Na spokojnie. Na spokojnie.

R2a: Ja sobie wejdę tam na jakiś kanał, Teamspeak,

R1: No. Ja mam różnie. Mój rekord to jest 46h przed

i sobie pogadam z ludźmi.

R1: W sytuacjach stresowych zauważyłem, że odzy-

R2: Rozmawiam wtedy ze znajomymi. Przedysku-

wa się przede wszystkim doświadczenie i taki trening,
że jak do czegoś podchodzi się na spokojnie, to jednak bardziej się o tym myśli, analizuje, a w sytuacjach
stresowych to wychodzi to doświadczenie i takie
wyćwiczenie czegoś.

tujemy sytuację jaka jest, plusy, minusy, co z tego
wyjdzie, co z tego nie wyjdzie.

komputerem (…) Czasami się zdarza, że wstanę rano
miałem pójść do szkoły nie poszedłem, bo mi się nie
chciało i siedzę do wieczora do 23/24 przed komputerem, Fb, LOL, Fb, LOL.

uciekają od świata, uciekają od znajomych. (…) Ja na
przykład uważam, że Internet w sumie jest bardzo
potrzebny, gdyby nie to, na przykład nie znajdziemy
szybko fajnego przepisu na jakieś ciasto albo nie
znajdziemy drogi, gdzie chcemy dojechać (…) ułatwia
w jakiś sposób życie, ale też na pewno utrudnia, bo
jest strasznym pochłaniaczem czasu.

R5: Ja używam Internetu praktycznie codziennie i to
R5: Nie być samemu. Konsultować się z innymi.
Dużo daje pewność siebie nie przesadna, a jednak to
żeby wierzyć w siebie i we własne możliwości. Nie
panikować.

R3: Jeżeli potrafimy uwierzyć w samego siebie, to
tego stresu tak naprawdę w ogóle nie ma.

Podsumowując, stres nie jest czymś obcym. To
coś, co jest na porządku dziennym wśród badanych grup młodzieży. Tylko nieliczni zadeklarowali, że niczym się nie stresują. Oprócz tego każdy
(jedni lepiej, inni gorzej) na swój własny sposób
próbuje radzić sobie ze stresem. Czy jest to walka
wygrana – niestety trudno powiedzieć. Natomiast
zadowalający jest fakt, że badani mają świadomość tego, co potencjalnie może i stanowi dla
nich źródło stresu.

R8: W sytuacjach stresowych najlepiej sobie wszystko na chłodno przeanalizować, konkrety. Odrzucić tło
emocjonalne i po prostu wypisać sobie wszystko, co
jest ważne. Może lepiej mieć do tego drugą osobę.
W trakcie dyskusji ujawniło się również to, że
kiedy pojawia się stres, młodzi ludzie zazwyczaj
zwracają się o pomoc do bliskich przyjaciół, znajomych:

R3: Myślę, że stres jest czynnikiem naturalnym u każdego człowieka, bo wielcy ludzie też się stresują i też
są słabi.(…) najważniejsze w sumie w takich stresujących momentach jest mieć wsparcie drugiej osoby,
która jest dla nas ważna, jest takim oparciem.

bardzo rzadko na komputerze (…) Fb, dowiedzieć się
co jest w szkole, co słychać u znajomych, YouTube
czyli muzyka.

R6: Ja mam dwie siostry, jedna siostra, która ma 9 lat
i ostatnio od kilku tygodni największym marzeniem
jest stworzenie kanału na YouTubie i opowiadanie
tam o jakiś swoich gierkach i czymś tam. Ma jakieś
koleżanki z Internetu, które też tam mają swoje kanały, opowiadają o jakiś tam Simsach… Znowu moja
druga siostra ma 15 lat i kiedyś w tym roku zaprosiła
do siebie koleżanki cztery i u mnie też byli jacyś znajomi, i przyszliśmy tam do nich, i one siedziały cztery
przed telewizorem, oglądały jakiś film, i wszystkie
cztery siedziały na telefonie. Były razem mogły ze
sobą rozmawiać, mogły chociaż obejrzeć ten film,
a one wszystkie siedziały na telefonie.

Co ciekawe, podczas dyskusji zauważyć można
było mniejsze zainteresowanie i częstotliwość korzystania z Internetu pośród gimnazjalistów, choć
kampanie społeczne i dane w tej kwestii biją na
alarm. Zakończona w czerwcu tego roku kampania
społeczna „Wyloguj się do życia, a robi się to TAK”
poświęcona była problemowi uzależnienia od
komputera i Internetu wśród młodzieży4 . Według
danych Projekt EU Kids Online – „Polskie Dzieci
w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo na tle
danych dla UE” (I edycja) 32% nastolatków w Polsce w wieku 11-16 lat bez powodzenia próbuje
mniej czasu spędzać w Internecie. Zebrane dane
oznaczają, że młodzież ta straciła nad tym
kontrolę.

W grupie fokusowej, w której dominowali gimnazjaliści, podjęto również wątek istniejących zagrożeń w sieci. Wszyscy badani stwierdzili jednogłośnie, że Internet niesie ze sobą różne zagrożenia.
Podczas dyskusji badani akcentowali na takie
problemy jak:

R1a: Znaczy, ja w ogóle praktycznie nie siedzę. Jedynie jak zadanie muszę odpisać.

R1a: Bo ludzi wciąga i nie odchodzą od niego. Jak się
R6a: Z godzinę, czasami może troszkę więcej, co
ŚWIAT Z PERSPEKTYWY I BEZ INTERNETU

dwa dni. Zależy wszystko.

przyzwyczają to już w ogóle nie ruszą się
z miejsca.

R5a: Rzadko, ale jak tak to tylko na FB. Rzadko na

R1a: Hejterzy. Wszystko komentują.

niego wchodzę.
Dyskusja na temat użytkowania Internetu pokazała, że korzystanie z tego medium jest na porządku
dziennym dla większości badanych, zwłaszcza
jeśli dostęp do sieci jest możliwy poprzez telefon
komórkowy. Tutaj, zarówno w jednej jak i w drugiej grupie, znaleźli się tacy, którzy mówili, że
korzystają czy też są w sieci prawie cały czas.

R4: Ja korzystam codziennie, w większości jest to

R7a: Po szkole, przed treningiem, po treningu wie-

R6: Ja tak samo jak X, używam Internetu codziennie,

czorem. Głównie Fb.

czasami żeby zabić nudę. Na przykład, powiedzmy,
w autobusie. Chociaż ostatnio próbuje przestać, bo
zobaczyłam, że jest to takie nawykowe, wchodzę do
autobusu i w ogóle dziwnie się czuję, źle się czuje
w autobusie jak nie mam słuchawek z telefonem
i zaczęłam trochę tego przestawać.

dla przyjemności, dla poprawienie humoru. Jak mam
zły humor czytam sobie Pudelka. (…) Ale nie mam
na przykład takiego problemu, żeby na przykład
wyłączyć Internet w telefonie i nie korzystać. Bo ja
korzystam głównie i wyłącznie z telefonu. Nie siedzę
na komputerze.

R6a: To zależy – na komputer, czy na telefon. Na
Internet – no, to co chwilę.

R3a: Ja to przeważnie posłuchać jakiejś muzyki czy
też jakieś filmy. A tak to komunikator przez internet …
z jedną osobą codziennie, tak przez cały dzień, jako
rozmawianie z jedną osobą, to tak.

R2: Ja głównie korzystam z Internetu dla muzyki,
żeby słuchać sobie, też Fb mam głównie dlatego,
że jest grupa klasowa i żeby się dowiedzieć co jest
w szkole i co się dzieje, no i też szukać inspiracji do
fotografowania.

R4a: No, cały czas praktycznie, tylko jak idę na trening to nie. W szkole też cały czas.
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R3a: Ludzie zatracają kontakt. Potem nie potrafią
R8a: Zależy. W szkole to tam rzadko. W domu to tak

rozmawiać z ludźmi twarzą w twarz.

z 4, z 3 godziny.

R1a: Wzrok się psuje, jak się siedzi na Internecie.
Podczas rozmowy na temat Internetu kilku
z badanych posunęło się do ważnych refleksji na
temat wirtualnego świata. Pokazywali oni w swych
wypowiedziach zarówno blaski, jak i cienie korzystania z Internetu, a także wskazywali na różnice
pomiędzy różnymi generacjami.

R3a: Cyberprzemoc.
R2a: Stalking.
Do pozytywnych aspektów Internetu rozmówcy
wspólnie zaliczyli dostęp do informacji i wiedzy,
aczkolwiek badani zdają sobie sprawę z tego, że
informacje te tworzą praktycznie wszyscy. Poprzez
Internet łatwiej kogoś poznać, aniżeli w rzeczywistym świecie. Służą do tego różnego rodzaju portale. W opinii badanych z takimi ludźmi po prostu
łatwiej się rozmawia.

R3: Może ja pierwsza. Mam dwa światy, które można
opisać. Mój brat, który strasznie się sugeruje tym, co
mówią Yutuberzy, wielkie sławy Internetu, którzy wybili się zdobywają pieniądze. I w jakiś sposób pokazują tym młodym ludziom, no kurczę Internet, siedzenie
przed komputerem, nagrywanie różnych gier, pisanie
blogów. I ci młodzi ludzie, którzy nie mają jakichś tam
zainteresowań własnych, to oni siedzą i zamykają się
właśnie w pokoju, grają często w różne gry przez co
4

W grupie fokusowej nr 1 znalazła się osoba, która
przyznała się do tego, że nie ma Internetu w swoim telefonie.

Strona kampanii http://wylogujsie.org/
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R7: Ja mam ten komfort, komfort czy ja wiem, nie

R2a: Na początku byłoby mi ciężko, że patrzę na

mam Internetu w telefonie. Generalnie dużo osób się
zastanawia jak tak może być. (…) Internet mam tylko
w domu. [Dobrze ci z tym?] Tak bo z jednej strony
wiem że nie robie tego co wszyscy moi znajomi czyli
non stop wysyłają wszystko, sprawdzają, tam smyrają po tym telefonie. No także to jest z jednej strony
fajne. Moje korzystanie z Internetu jest codzienne ale
robię to z poczucia obowiązku, bo masę osób może
coś chcieć i tak dalej, coś jest do pozałatwiania, to też
wynika, że jestem drużynową.

telefon i nie ma wiadomości. Na dłuższą metę nie
wiem, czy bym dał radę.

grania w gry online. Jeszcze inni wierzą i zdobywają z sieci wszystkie możliwe informacje. Poza
tym, w swoich wypowiedziach, badana grupa
wykazała istotny aspekt współczesnego świata –
sieć i korzystanie z sieci powoduje niestety coraz

częściej zubożenie naszego prawdziwego życia,
zwłaszcza obszaru, w którym mamy do czynienia
z realnymi relacjami z drugim człowiekiem.

R1a: Jakby wstał to od razu nie wchodzę, najpierw
śniadanie musze sobie zrobić te sprawy, no i włączyłbym komputer trochę bym się zdziwił, trochę zezłościł, i bym sobie poszedł na boisko. (…) Przeżyłbym.

PODSUMOWANIE
R5: No trudno. Znaczy, miałbym problem z komunikacją z ludźmi, musiałbym się przyzwyczaić do tego.
Na takiej zasadzie, że nie piszę do kogoś, kiedy się
widzimy, tylko trzeba się nauczyć spotykać, kontaktować i umawiać z wyprzedzeniem, tak. [Byłoby trudne
to dla Ciebie?] Być może, myślę, że tak.

Ostatnim tematem do dyskusji była wyimaginowana przez moderatora sytuacja, w której Internet
i dostęp do niego staje się niemożliwy. Po prostu
Internet przestaje działać. Zdania i reakcje pośród
badanych były podzielone. Od radości po złość, od
zaskoczenia po powrót do normalności.

R2: Ja bym był trochę załamany, ale trochę bym się
cieszył. Załamany ze względu na to, że bardzo dużo
znajomych mam z Internetu, którzy mieszkają gdzieś
tam w Polsce i nawet nie mam ich adresu, i nawet
listu nie mógłbym wysłać.

R1a: Ja bym się trochę cieszył, że nie ma tego. Mniej
ludzi będzie siedzieć, więcej (…) ale zadanie nie
odpisze.

Na podstawie zebranego materiału można stwierdzić, że:

zdawali sobie sprawę z tego, co może sprzyjać realizacji ich planów-marzeń, a co może im zagrażać.

• Dla badanych z poszczególnych grup fokusowych

• Zdefiniowanie tego, czym jest sukces, nie stanowiło

kategoria czasu wolnego jest bardzo istotna. Praktycznie wszyscy uczestnicy badania spędzają swój
czas wolny, aktywnie oddając się ulubionym czy też
pożytecznym społecznie czynnościom. Ponadto czas
wolny to czas, który badani najchętniej spędzają aktywnie również w gronie swoich znajomych.

problemu dla badanych. Dla większości z nich, sukces
jest to osiągnięcie założonych celów, czyli działanie
według założonego planu, który, jak można było
w większości przypadków zauważyć, badani posiadali.

• Stres to element codziennego życia badanych.
R2a: Z jednej strony się cieszyć, a z drugiej nie. Z jed-

R6: Ja myślę, że bym trochę spanikowała. Ale zupeł-

• Niestety proponowane przez szkołę zajęcia po-

nej strony się cieszyć, bo ludzie, którzy są bardziej
uzależnienie to mogą przestać, z drugiej strony brakuje czegoś dajmy na to. [Czego będzie Ci brakowało?] O Jezu… Kontakt ze znajomymi z innego kraju.

nie inna sytuacja byłaby, gdybym tylko ja nie miała
Internetu, tylko mój telefon nie działał, a wszystkich
innych. Gdyby wszystkich telefony nie działały albo
w ogóle Internet został wyłączony, to wtedy nie
miałabym takiego poczucia, że coś mnie mija, że
może ktoś się próbuje ze mną skontaktować, że mam
5 wiadomości i coś się sypie i ja teraz muszę tam być.
I gdybym właśnie tylko ja bym tego nie miała to na
pewno bym spanikowała i raczej byłaby to dla mnie
bardzo stresująca sytuacja. A gdyby wszyscy nie mieli
tego dostępu do niczego to tak by się rozdzielił ten
stres na wszystkich innych ludzi i wiedziałabym że
nie mam po co wchodzić tam, gdybym miała możliwość, bo nikogo innego tam nie ma.

zalekcyjne nie cieszą się dużym zainteresowaniem
pośród badanych i nie tylko. Winę za taką sytuację
ponoszą z jednej strony bardzo często nauczyciele,
którzy nie potrafią w sposób interesujący i ciekawy poprowadzić tego typu zajęć. Z drugiej strony
sama młodzież nie wykazuje zainteresowania, chęci
i ochoty, aby tego typu zajęcia były organizowane dla
nich w szkole. W opinii badanych, szkoła jako instytucja publiczna niestety stale nie potrafi zaoferować
czegoś, co będzie interesujące i potrzebne młodym
ludziom.

R6a: No, życie jest normalne. Tam jakoś. Nie trzeba
ciągle z tego Internetu korzystać. Zawsze można coś
innego sobie znaleźć. Zajęcie. Więc nie jest źle. Da się
żyć.

R5a: Dla mnie to nie ma problemu, rzadko siedzę na
Internecie. (…) To się porozmawia w realu, są sms-y.

R3a: Ja bym się zajęła czymś innym, nie wiem, tym,
na co nie miałam czasu.

R3: Na samym początku zapanowałby taki chaos.
R4: Ja chowam telefon do szafki, (…) jadę do znajo-

Bo właśnie ludzie teraz nauczyli się porozumiewać
przede wszystkim przez telefony, przez memy, przez
Fb. A ten kontakt tak jak właśnie starsi ludzie mówią, ten że pisali kiedyś listy, wysyłali pocztówki to
wszystko już tak naprawdę umarło, zanikło. Teraz już
w ogóle to nie jest modne i w ogóle. Myślę, że ludzie
mieliby ciężko przestawić się, dlatego że jednak
istnieje zupełnie inny sposób porozumiewania się,
spotykania się z ludźmi.

mych.
W trakcie tej wspólnej refleksji wyszło na jaw,
że niektórzy z badanych są w pewien sposób
uzależnieni od sieci i dostępu do niej. Badani ci
wskazywali na fakt, iż nie są pewni czy daliby
radę wytrwać bez sieci, bowiem ich pewne nawyki
i zwyczaje uległyby, czy też musiałaby ulec, diametralnej zmianie.

Wyraźnie widać różnicę pomiędzy tym, co stresuje
gimnazjalistów, a co stresuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Czynnikiem stresogennym dla gimnazjalistów jest szkoła, ale nie jako instytucja. Stresuje
ich to, co się w niej dzieje: są to kartkówki, sprawdziany, a w szczególności odpowiedzi i wystąpienia
publiczne. Ponadto, w przypadku osób reprezentujących środowiskowy klub młodzieżowy, stres jest
obecny we wszelkiego typu rozgrywkach sportowych
– aczkolwiek należy zaznaczyć, że jest to jak najbardziej naturalne zjawisko. Z kolei dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych stresujące są wszystkie sytuacje,
w których młodzi ludzie muszą sprostać stawianym
wyzwaniom, wymaganiom (niezależnie czy są one
stawiane prze nich samych czy też przez inne osoby).
Dodatkowo młodych ludzi stresuje wszechobecna
presja czasu oraz sytuacje, które wymuszają na badanych dokonanie wyboru, bądź podjęcia decyzji.

• W opinii badanych, szkołom brakuje nauczycieli-pasjonatów, którzy potrafiliby zarazić swoich
uczniów do pewnych rzeczy czy też zajęć, rozbudziliby w uczniach postawę aktywną.

• Badana młodzież – zwłaszcza licealiści – zdecydo• Młodzi ludzie pomimo tego, że zadeklarowali co

wanie deklaruje swoje chęci i wolę dalszej edukacji,
wskazując na konkretne kierunki studiów. Większy
problem z określeniem swojej dalszej ścieżki edukacyjnej wykazywali gimnazjaliści, co może świadczyć o tym, że respondenci nie wybiegają za bardzo
w przyszłość jeśli chodzi o plany edukacyjne, w tym
studia.

i kiedy ich stresuje, i że jest to dla nich pewien problem, zaznaczyli również, że każdy z nich mniej lub
bardziej radzi sobie z sytuacjami stresującymi. Każdy
ma swój własny, aczkolwiek niezbadany pod kątem
efektywności, sposób na stres.

• Internet i rzeczywistość wirtualna to wszechDyskusja dotyczącą Internetu pokazała, że praktycznie wszyscy, mniej lub bardziej, są uzależnieni
od sieci. Jedni nie mogą żyć bez kontaktu z innymi: wysyłania czy też odbierania informacji,
drudzy od słuchania muzyki poprzez sieć czy też

R4a: Szok taki, nie da się wejść. Dzień przeżyłabym,
dwa… [czy miesiąc dałabyś radę? Jest to realne? ]
Może. Musiałoby na całym świecie, nikt nie miałby
Internetu.
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• Badana młodzież (oprócz gimnazjalistów) to młodzi

obecny element w życiu badanych. Dla niektórych
bycie w sieci jest na porządku dziennym przez 24h
non-stop. Aczkolwiek, należy podkreślić, iż mniejsze
zainteresowanie i mniejszą częstotliwość korzystania
z sieci, wykazała młodzież gimnazjalna. Być może

ludzie, którzy potrafią i wiedzą na obecnym etapie ich
życia, co chcą robić w przyszłości. Każdy z badanych
miał pewien plan – schemat działania na najbliższe
kilka lat. Dodatkowo, uczestnicy badania doskonale
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Aneks
• Gdyby Internet nagle przestał działać, dla większo-

pod wpływem różnych kampanii społecznych (np.:
„Wyloguj się do życia, a robi się to TAK”) skierowanych do tego środowiska jest ona pod większą kontrolę swoich rodziców-opiekunów, bądź udział
w zajęciach sportowych środowiskowego klubu
młodzieżowego w przypadku młodzieży z grupy
fokusowej nr 2 nie pozwala na zbyt częste przesiadywanie w sieci albo po prostu młodzież ta nie dysponuje odpowiednimi funduszami pozwalającymi być
online cały czas. Ponadto warto dodać, iż młodzież
gimnazjalna wykazała bardziej krytyczny stosunek do
rzeczywistości wirtualnej, wskazując na liczne zagrożenia jakie niesie za sobą użytkowanie Internetu.

ści badanych powstałaby sytuacja trudna do ogarnięcia. Z jednej strony badani stwierdzili, że cieszyliby
się z tego faktu, lecz z drugiej brak Internetu wiązałby się z brakiem kontaktu ze znajomymi, brakiem
dostępu do informacji czy też wiedzy. A zatem można
wnioskować, że uczestnicy badania fokusowego, tak
jak pozostali badani w całym projekcie, są w pewien
sposób uzależnieni od dostępu do sieci i bycia online.

1. Kwestionariusz ankiety

Badanie potrzeb i problemów młodych ludzi w Bielsku-Białej

W ramach projektu Młodzi Kreatywni: redakcjaBB, który skupia młodych ludzi z Bielska-Białej i okolic zainteresowanych dziennikarstwem i tworzeniem treści, chcemy również przyjrzeć się potrzebom i problemom, których doświadczacie na co dzień.

REKOMENDACJE
W przyszłości wyniki naszych badań mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji młodych ludzi w naszym mieście,
dlatego prosimy o szczere i jak najbardziej wyczerpujące odpowiedzi.
Odwołując się do zebranego materiału powstałego
w wyniku dyskusji i konfrontacji ze sobą młodych
osób, rekomenduję następujące działania:

poziomie szkoły gimnazjalnej. Taka umiejętność pozwoli nie tylko zaplanować odległą przyszłość (z którą
gimnazjaliści mają problem), ale również będzie to
umiejętność która pomoże uczniom w efektywnym
wywiązywaniu się z nałożonych obowiązków i zadań, a także pozwoli na łączenie tego, co przyjemne,
z tym, co konieczne.

• W opinii badanych szkoła nadal nie jest miejscem
nastawionym przyjaźnie do ucznia, bowiem wszelkie formy zajęć pozalekcyjnych w większości przypadków nie są w centrum zainteresowania badanej
młodzieży. Może warto zatem pomyśleć o współpracy
projektu redakcjaBB, która ma pomysły, a także ciekawą oraz trafiająca do młodego pokolenia ofertę zajęć
o współpracy z placówkami oświatowymi w mieście
Bielsko-Biała. Być może współpraca ta zaowocowałaby ciekawym, nowym projektem angażującym chętną do działań oferowanych przez projekt redakcjaBB
młodzież. Idea taka mogłaby również uaktywnić
nauczycieli-pasjonatów, którzy poza murami szkoły
potrafiliby wtedy zarazić młodzież swoimi pasjami.

Ankieta jest anonimowa a wyniki zostaną użyte tylko na potrzeby naszych badań.
W razie pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem: redakcja@redakcjaBB.pl, na Fb (@redakcjaBB) lub
telefonicznie: 698 900 450
Z pozdrowieniami,
Maja Dębowska i Ania Cieśla /redakcjaBB

• Stres to element współczesnej rzeczywistości,
zjawisko, które dotyka dzieci i dorosłych. Warto, aby
podmiot realizujący badanie, zastanowił się nad
warsztatami pokazującymi młodzieży czym jest stres,
jak się objawia i w jaki sposób można sobie z nim
radzić.

• Internet to medium, które niestety zdominowało
ludzką egzystencję. W dobie społeczeństwa informacyjnego warto pochylić się nad kwestią edukowania
młodych ludzi w zakresie użytkowania i wykorzystywania Internetu. Warto również uświadomić młodym
pokoleniom jakie są blaski i cienie bycia w sieci.

• Aby móc mówić o sukcesie, trzeba wiedzieć jak ten
sukces zaplanować, jak pokierować swoimi działaniami. Generalnie, co zrobić, żeby ten sukces osiągnąć.
Warto pomyśleć o tym, jak wśród młodych ludzi zaszczepić wiedzę z zakresu zarządzania, czasem już na

1. Czym kierujesz się podejmując decyzje w swoim życiu?

•
•
•
•
•
•

2. Co według Ciebie jest najważniejsze w życiu? Podaj trzy rzeczy.
3. Jak często zdarza Ci się robić w życiu coś wbrew sobie?

•
•
•
•
•
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Radą rodziców
Swoją wiedzą
Intuicją
Sugestiami nauczycieli
Opinią znajomych
Opinią mediów

Bardzo często
Często
Rzadko
Nigdy
Trudno powiedzieć
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4. Pod wpływem jakich czynników lub jakich osób zdarza Ci się robić coś wbrew sobie?

•
•
•
•
•
•
•

Rodziców
Nauczycieli
Rówieśników
Mojego chłopaka / mojej dziewczyny
Szkoły
Mediów
Trendów / Mody

13. Czy jest jakaś różnica między Twoim wizerunkiem na portalach społecznościowych a wizerunkiem Twojej osoby w prawdziwym życiu? (Zaznacz wszystkie, które Ciebie dotyczą).

•
•
•
•
•

Tak - w sieci specjalnie tworzę swój image, który jest inny od mojego wizerunku w realnym świecie.
Tak, ale robię to dlatego, że wszyscy tak robią.
Tak, bo media społecznościowe dają mi szansę bycia kimś innym (fajniejszym / ciekawszym) niż w realu.
Nie. Zarówno w sieci jak i w prawdziwym życiu mój wizerunek jest taki sam.
Nie mam zdania na ten temat.

14. Twoim zdaniem posiadanie dużej liczby znajomych jest:
5. Wyobraź sobie siebie za 20 lat. Opisz krótko swoją sytuację.

•
•
•
•
•

6. Czym jest dla Ciebie sukces?
7. Najbardziej stresuje mnie: (wymień 3 rzeczy)

Bardzo ważne
Ważne
Obojętne
Nieważne
Nie mam zdania

8. W jaki sposób radzisz sobie ze stresem?
15. Wymień co najmniej 3 rzeczy, które sprawiają ci największą trudność w relacjach z innymi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprezuję
Uprawiam sport
Spędzam czas w samotności
Śpię
Sięgam po używki
Robię to, co lubię
Gram na komputerze
Spędzam czas online
Reaguję agresją wobec innych
Zaczynam jeść

16. Gdzie najczęściej spędzasz swój czas wolny?

9. Jak często korzystasz z Internetu? (Wybierz jedną odpowiedź)

•
•
•
•
•
•
•

Jestem online cały czas
Kilka razy dziennie
Raz dziennie
Raz na kilka dni
Raz na tydzień
Raz na miesiąc
Inne:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W klubie / pubie / kawiarni
Na siłowni
U znajomych
Na imprezie
W bibliotece
Uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych
W galeriach handlowych
W kinie
Online
Na wolnym powietrzu (spacer, sport)
W pracy
W domu
Na zajęciach dodatkowych
Nie mam wolnego czasu

17. Czy w grupie Twoich rówieśników istnieje jakaś hierarchia?
18. Czy czujesz się dyskryminowany w swoim środowisku rówieśniczym?

10. Czy bycie online jest dla Ciebie stresujące?
18a. W jaki sposób dyskryminacja, której doświadczasz się objawia?

•
•
•
•

Tak
Nie
Nie mam zdania
Inne:

19. Gdy masz inne zdanie, niż Twoi rówieśnicy, najczęściej:

10a. Dlaczego bycie online jest dla Ciebie stresujące?
11. Wyobraź sobie, że od jutra świat Internetu przestaje istnieć. Wymień trzy pierwsze skojarzenia,
jakie przychodzą Ci do głowy na wypadek takiej sytuacji.

•
•
•
•
•

Nie stanowi to dla mnie żadnego problemu, mówię i robię to, co myślę.
Bardzo się stresuję, więc zwykle nie wyrażam swojego zdania.
Stresuję się, ale dzielę się swoimi spostrzeżeniami i opiniami.
Nie wiem jak to jest, zawsze zgadzam się z innymi.
Trudno powiedzieć.

20. Które z poniższych przejawów dyskryminacji obserwujesz w swoim środowisku rówieśniczym?
12. Młodzi ludzie spędzają zbyt dużo czasu w sieci.

•
•
•
•

• Zgadzam się z tym stwierdzeniem
• Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem
• Nie mam zdania
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Na tle orientacji seksualnej.
Na tle płci.
Na tle rasowym.
Na tle narodowym.
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2. Kwestionariusz wywiadu

• Na tle materialnym (bogaci-biedni).
• Ze względu na odmienne zachowanie niż reszta grupy.
• Ze względu na bycie lub nie bycie modnym
O Tobie

Badanie potrzeb i problemów młodych ludzi uczących się Bielsku-Białej
21. Mój rok urodzenia to:
22. Nazwa szkoły, do której chodzisz:
23. Jestem: chłopakiem / dziewczyną
24. Czy masz rodzeństwo?

SCENARIUSZ WYWIADU:

Twoja odpowiedź została zapisana.
Jeśli chcesz wziąć udział w dalszej części badania lub masz jakieś pytania, prosimy o kontakt pod adresem
redakcja@redakcjaBB.pl, na Facebooku (redakcjaBB) lub telefonicznie: 698 900 450.

Wstęp: przedstawienie osoby przeprowadzającej wywiad.
Wyjaśnienie zasad: poufność, nagrywanie, zapewnienie o anonimowości.
Informacja o planowanym czasie trwania wywiadu.
Nie ma złych i dobrych odpowiedzi. Chcemy poznać Twoje zdanie, ciekawi nas Twoja opinia, jest to dla nas ważne,
aby dzięki Tobie dowiedzieć się jak pomóc młodym ludziom.
Prośba o wyciszenie telefonu.

Badania prowadzone są w ramach projektu Młodzi Kreatywni: redakcjaBB organizowanego przez Towarzystwo
Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Informacja na temat projektu badawczego oraz celów badania.

Raz jeszcze dziękujemy za poświęcony nam czas i wszystkie odpowiedzi.
Metryczka:
Płeć: kobieta / mężczyzna
Ile masz lat?
Gdzie mieszkasz?
Z kim mieszkasz?
Masz rodzeństwo?
Jaki jest Twój status na rynku pracy?
Do której szkoły chodzisz?

PYTANIA WPROWADZJĄCE
1. Jakie są Twoje zainteresowania? Czy masz możliwość ich rozwijania? (jeśli nie – co stoi na przeszkodzie?)
2. W jaki sposób najczęściej spędzasz swój wolny czas? (dopytywać powinien ankieter: ile, jak często, dlaczego?)
Z kim najczęściej go spędzasz?
PRZYSZŁOŚĆ
3. Jakie masz cele życiowe?
4. Czy korzystasz z jakichś pozalekcyjnych form wsparcia (zakres edukacyjny i pozaedukacyjny)? Jeśli tak, to jakie;
jeśli nie to dlaczego?
5. Kim chciałabyś/chciałbyś być? Dlaczego taki zawód? Co wpłynęło na taki wybór? Jak myślisz, czy są takie rzeczy,
które mogą Ci uniemożliwić zdobycie zamierzonych celów życiowych?
6. Jak oceniasz swoje szanse na rynku pracy w porównaniu do szans swoich kolegów i koleżanek? Dlaczego?
7. Czym jest dla Ciebie sukces?
OTOCZENIE
8. Do kogo najczęściej się zwracasz o poradę, sugestię? Kogo się radzisz w ważnych dla Ciebie kwestiach? Czy masz
do kogo się zwrócić?
9. Czym się kierujesz podejmując decyzje? Czy ktoś/coś ma wpływ na Twoje decyzje? Kto?
10. Czy łatwo Ci przychodzi bronienie własnego zdania przed rodzicami, rówieśnikami i nauczycielami?
Jeśli nie łatwo - to dlaczego (dopytać)
11. Czy są takie sytuacje, kiedy czujesz się dyskryminowany? Na jakich/jakiej płaszczyźnie / w jakim obszarze czujesz
się gorzej niż inni?
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STRES
12. Jakie czynniki / sytuacje są dla Ciebie przyczyną / źródłem stresu?
13. Gdzie najczęściej spotykasz się z sytuacjami stresującymi?
14. W jaki sposób radzisz sobie ze stresem? Co robisz, żeby obniżyć poziom stresu? A jak radzą sobie ze stresem rówieśnicy? (różnice)
INTERNET
15. Jak zmieniłby się Twój świat, gdybyś stracił dostęp do Internetu? (konkretne przykłady – co by się zmieniło w codziennym życiu)
16. Jak często korzystasz z Internetu? (gdzie, jakie strony)
17. W jakim celu najczęściej wykorzystujesz Internet?
18. Czy potrafiłbyś wymienić zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu?

3. Scenariusz wywiadu grupowego

1. Wprowadzenie – przedstawienie się moderatora, projektu oraz celu całego badania
Czas: ok. 5 minut

Moderator

Informacje o projekcie
• Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia (TPBBiP)
• Naszym celem jest diagnoza potrzeb i problemów
młodych ludzi, ponieważ obecnie nie istnieje ŻADNE
badanie dotyczące tej grupy społecznej w Bielsku-Białej.
• Wyniki badań zostaną udostępnione innym oganizacjom pozarządowym w Bielsku-Białej i przedstawicielom władz – by mogły zostać jak najlepiej wykorzystane przez jak największą liczbę ludzi / organizacji
/ instytucji.
• Naszym głównym celem jest polepszenie sytuacji
młodych ludzi w Bielsku-Białej i otwarcie się miasta na
Wasze problemy i potrzeby; dzięki diagnozie możliwe
będą konkretne działania odpowiadające na realne
potrzeby i problemy, a nie tylko szablonowe działanie
w obszarach edukacji formalnej, sportu i kultury.
• Chcemy, aby efekty naszego projektu były trwałe,
przydatne również po zakończeniu jego realizacji.

Dzień dobry,
Nazywam się Aneta Bąk i jestem doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Zaprosiliśmy Was dzisiaj do dyskusji na temat problemów i potrzeb współczesnej młodzieży uczącej się
w mieście Bielsko-Biała. Nasze spotkanie jest częścią
projektu realizowanego ze środków Funduszu EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji - Młodzi kreatywni: redakcjaBB. Dzisiejsze spotkanie potrwa
maksymalnie 90 minut. Bardzo dziękuję, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie.
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2. Powiadomienie o rejestracji spotkania oraz przybliżenie techniki wywiadów grupowych zogniskowanych
oraz roli moderatora
Czas: ok. 2-3 minuty

W trakcie naszej dyskusji padnie wiele pytań i różnych odpowiedzi. Chciałam Wam powiedzieć, że
wszystkie one, a w zasadzie każde z nich osobno,
są niezwykle cenne. Proszę bardzo, abyście w żaden sposób nie czuli się skrępowani czy ograniczeni
moją obecnością albo opiniami innych uczestników
badania.

wypowiedzi, a nie chciałabym, aby coś mi umknęło.
Materiał zarejestrowany będzie wykorzystany jedynie
przeze mnie do sporządzenia końcowego raportu, nie
zostanie on użyty w żadnym innym celu, nie będzie
rozpowszechniany, ani publikowany. Proszę o wyrażenie zgody na dokonanie zapisu obrazu (jeśli będzie
kamera) i dźwięku. Czy zgadzacie się Państwo?

Dzisiaj to Wy jesteście ekspertami, a opinie, z którymi się z nami podzielicie, posłużą nam z kolei do
sformułowania opinii na tematy poruszane w tym
badaniu.

W trakcie naszej dyskusji będę obowiązywać pewne zasady (zapisać je na flipchart):
nie przerywamy sobie nawzajem, nie oceniamy, nie
krytykujemy, wyłączamy telefony komórkowe, można
zadawać pytania zarówno prowadzącemu, jak i sobie
nawzajem, zwracamy się do siebie po imieniu, etc.
Liczę na Waszą otwartość i szczerość wypowiedzi –
każda odpowiedź jest ważna, dobra. Zależy nam na
poznaniu rzeczywistych opinii, odczuć i oczekiwań
rozmówców.

Moją rolę dzisiaj będzie poprowadzenie dyskusji
w taki sposób, aby każdy z Was miał równą szansę
nieskrępowanego wyrażania własnych opinii na omawiane tematy. Następnie na podstawie tego, co dzisiaj
powiecie sporządzę raport badawczy. Rejestrowanie
naszej rozmowy jest konieczne ze względu na to, że
niestety nie jestem w stanie notować każdej Waszej

3. Przedstawienie uczestników spotkania
Czas: ok. 10 minut

a) Rozgrzewka: Coś o sobie i swoim czasie wolnym
Czas: 10-15 minut

A teraz poproszę Was, abyście się krótko przedstawili
(imię, szkoła, miejsce zamieszkania, zainteresowania).
Udzielane informacje potrzebne są do tego, aby móc
powiązać Wasz background z głoszonymi przez Was
opiniami. By zebrać więcej szczegółowych informacji,
które pozostaną poufne, poproszę Was również o wypełnienie krótkiej ankiety: te informacje będą dla nas
ważne przy analizie rezultatów z naszego spotkania.

Moderator
Proszę sobie wyobrazić, że spotykacie się ze swoim
rówieśnikiem z innego kraju i rozmawiacie o swoich
zainteresowaniach, ulubionych zajęciach. Co mówicie o sobie?
• W jaki sposób lubicie spędzać czas wolny? Macie
jakieś hobby, ulubione zajęcia? Powiedzcie, jakiego
rodzaju są to hobby, zajęcia?
• Czy korzystacie z jakichś zajęć pozalekcyjnych,
rozwijających Wasze zdolności, zainteresowania?
• Jeśli tak, to z jakich i jak je oceniacie? W jaki sposób
z nich korzystacie? Gdzie odbywają się te zajęcia?
• Jeśli nie, to dlaczego i czy chcielibyście z takich
korzystać?
• Z jakich zajęć chcielibyście korzystać i gdzie powinny się one odbywać?
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4. Ja i moje wykształcenie

7. Wizja świata – bez Internetu

Czas: 15 minut

Czas: 10 minut

• Jeśli nie, to dlaczego? Jakie są Wasze powody bra-

Moderator
W dzisiejszym świecie wszyscy się uczą, studiują
– zdobywają świadectwa, dyplomy, certyfikaty. Im
więcej, tym lepiej: dwa fakultety, znajomość dwóch
języków, itp. Jak Wy podchodzicie do wykształcenia,
jakie macie plany w tym aspekcie do swojej osoby?

ku chęci kontynuowania nauki?
• W jakich zawodach chcielibyście się kształcić? W jakich zawodach chcielibyście pracować?
• Dlaczego właśnie w takich zawodach?
• Co może Wam pomóc w spełnieniu tych planów,
a co może przeszkodzić?
• Jakie działania według Was powinno się podjąć, by
pomóc Wam w realizacji Waszych planów zawodowych?
• Czym jest dla Was sukces?

• Jakie macie plany związane z przyszłym wykształceniem? Czy zamierzacie kontynuować naukę lub,
jeśli się nie uczycie, ją wznowić?
• Jeśli tak, to w jakim kierunku i dlaczego chcecie się
dalej kształcić?

• Czy potraficie wymienić zagrożenia związane

Śmiało można powiedzieć, że Internet rządzi. Na
pewno znacie kampanię społeczną, która w ostatnim
czasie jest bardzo popularna czy to w telewizji, czy
w sieci !Wyloguj się do życia. Młodzi ludzie korzystają
i spędzają swój wolny czas w sieci.
• Jak często korzystacie z Internetu? (gdzie, na jakie
strony wchodzicie, co o tym sądzicie)
• W jakim celu najczęściej wykorzystujecie Internet?

z użytkowaniem Internetu? Jakie są plusy i minusy
korzystania z Internetu?
• Zamknijcie oczy, spróbujcie przez chwilę pomyśleć
o sytuacji: „Budzicie się rano, obok komórka i nagle
wielka zmiana… Zmiana. Internet przestaje istnieć i…”
Opiszcie Waszą reakcję i Wasz dzień bez Internetu.

8. Podsumowanie
Czas: 5 minut

5. Stres – czy diabeł taki straszny?
Czas: 10 minut

• W jaki sposób radzicie sobie ze stresem?
• Co robicie, żeby obniżyć poziom stresu? Czy to

Moderator
Żyjemy szybko, pod ciągłą presją czasu. Największym
wrogiem współczesnych czasów i ludzi jest stres. To
„choroba”, która dopada i towarzyszy zarówno tym
dużym jak i małym. Jak Wy postrzegacie i radzicie
sobie w sytuacjach stresujących i czy w ogóle się
stresujecie?
• Jakie czynniki/sytuacje są dla Was przyczyną/źródłem stresu?
• Gdzie najczęściej spotykacie się z sytuacjami stresującymi? (oczywiście oprócz szkoły)
Pytanie dla szkoły: – Co według Was powinno się zrobić, by zmienić rzeczy, które Wam się nie
podobają/ły? Was stresują?

pomaga?
• Czy ktoś Wam pomaga w sytuacjach stresowych?
Do kogo się zwracacie o pomoc? Jeśli nie, to dlaczego tego nie robicie?

Biorąc pod uwagę wszystko to, o czym rozmawialiśmy na dzisiejszym spotkaniu, a więc o was samych,
Waszych planach, obawach, stresie-czynnikach
zagrażających realizacji Waszych pomysłów, czy
możecie powiedzieć, kto i co powinien zrobić, żeby
pojawiające się problemy i potrzeby młodzieży zostały zauważone i zrealizowane?

Co mogłoby się przyczynić do rozwiązania problemów współczesnej młodzieży?
Dziękuję za uczestnictwo w spotkaniu.

6. Przyszłość młodzieży
Czas: 10 minut

• Jak uważacie – co musicie zrobić, by to osiągnąć?
• Co może się takiego wydarzyć, że nie uda Wam się

Moderator
Proszę sobie wyobrazić, że mija kilka lat, jesteście
troszkę starsi, jakbyście opisali siebie z perspektywy:
Mam 25 lat.
• Jakie macie plany życiowe? Co chcielibyście robić
w przyszłości?
• Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie własną
osobę za 10 lat? Co wtedy robicie? W jakim miejscu
pracujecie? Czy macie rodzinę, dzieci?

tego osiągnąć?
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Badanie przeprowadzone w ramach projektu Młodzi Kreatywni: redakcjaBB
realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do
zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o
Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Polska pozostaje największym beneficjentem, z przyznaną alokacją 578,1 milionów euro. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji
badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 13 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.
Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i
dziedzictwo kulturowe.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.eog.gov.pl - oficjalny serwis funduszy norweskich i
funduszy EOG w Polsce.

