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W dniu 18 stycznia 2001 roku w Poznaniu przeprowadzono badania nad poczuciem 

bezpieczeństwa uczniów wszystkich poznańskich szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadpodstawowych. Pomysłodawcą i organizatorem badań była Wielkopolska Gazeta Wy-

borcza. Spośród otrzymanych 46 940  wypełnionych ankiet – a wypełniali je uczniowie, któ-

rzy w dniu badania na czwartej godzinie lekcyjnej byli w szkole i którzy wyrazili na badanie 

zgodę – 21 648 to ankiety wypełnione przez uczniów szkół ponadpodstawowych (klasy 1-5), 

co stanowi 46,1% całej badanej próby. Badaniom poddano uczniów liceów ogólnokształcą-

cych, techników i szkół zawodowych.  Tab. 1a. i Tab. 1b. pokazują liczbę przebadanych 

dziewcząt i chłopców oraz uczniów klas 1-5. 

Tab. 1a. Liczba badanych uczniów szkół średnich – wg płci 

Płeć liczba % 

dziewczęta 11 165 51,6 

chłopcy 10 374 47,9 

brak danych o płci 109 0,5 

razem 21 648 100,0 

 

Tab. 1b. Liczba badanych uczniów szkół ponadpodstawowych – wg klas 

Klasa liczba % 

klasa 1 6 594 30,5 

klasa 2 5 357 24,7 

klasa 3 4 994 23,1 

klasa 4 3 832 17,7 

klasa 5  649 3,0 

brak danych o klasie 222 1,0 

razem 21 648 100,0 

 

                                                 
1 W numerze ... ukazał się nasz artykuł pt. Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy, w którym szczegółowo 

przedstawiłyśmy problemy i metodę badań oraz wyniki, jakie uzyskali uczniowie klas 1 i 2 z badanych gimna-

zjów poznańskich. 
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Wyniki 

Problem I: droga do szkoły i ze szkoły do domu 

Większość uczniów podaje, iż najczęściej dojeżdża do szkoły różnymi środkami lo-

komocji. Dotyczy to aż 83% uczniów klas 1-2 oraz 78% uczniów klas 3-5. Pieszo przychodzi 

do szkoły jedynie 15% uczniów klas 1-2  oraz 17% uczniów klas 3-5.  

Droga ze szkoły do domu wygląda podobnie. Samodzielnie pieszo wraca do domu 

10% uczniów klas 1-2 i 12% uczniów klas 3-5,  natomiast z koleżankami i kolegami wraca 

34% uczniów klas 1-2 i 31% uczniów klas 3-5. Korzysta z różnych środków lokomocji 80% 

uczniów klas 1-2 i 77% uczniów klas 3-5. 

Widać więc, iż większość młodzieży uczy się w szkołach ponadpodstawowych znacz-

nie oddalonych od miejsca ich zamieszkania, co wymaga dojeżdżania i korzystania z różnych 

środków lokomocji. Czyni to tę grupę uczniów podatną na różnorodne kontakty z przypad-

kowymi osobami i różne pokusy w drodze do szkoły, jak i w drodze ze szkoły do domu. 

Problem II: poczucie bezpieczeństwa 

Swoje poczucie bezpieczeństwa uczniowie oceniali na skali  cztero - stopniowej, tzn. 

zakreślali jedną odpowiedź spośród podanych czterech do wyboru: tak, raczej tak, raczej nie i 

nie w odniesieniu do pięciu wskazanych miejsc: w drodze do szkoły, w drodze ze szkoły, w 

szkole, na osiedlu, ulicy albo na podwórku i w miejscach, gdzie spędzasz wolny czas (np. na 

boisku, w kinie, okolicy sklepów). Wynik 0 pkt oznaczał brak poczucie bezpieczeństwa, a wy-

nik 3 pkt – wysokie poczucie bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki prezentują Tab.2. i Rys.1. 



Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska, Uczniowie szkół ponadpodstawowych wobec agresji i przemocy 

 3

Tab. 2. Poczucie bezpieczeństwa badanych uczniów (wg pkt na skali 0-3) 

KATEGORIE droga do szkoły droga ze szkoły w szkole osiedle, ulica wolny czas 

klasa 1-2 2,25 2,12 2,61 2,45 2,10 

klasa 3-5 2,35 2,27 2,67 2,32 1,97 

 

 

Poczucie bezpieczeństwa badanych uczniów jest dość wysokie. Największe poczucie 

bezpieczeństwa mają uczniowie w szkole oraz na swoim osiedlu czy ulicy (podwórku). Jed-

nakże uczniowie młodsi mniej bezpiecznie czują się szkole niż starsi (2,25 i 2,35), a jedno-

cześnie bardziej bezpiecznie niż starsi czują się na osiedlu, ulicy czy podwórku (2,45 i 2,32). 

Droga ze szkoły do domu została oceniona jako względnie mniej bezpieczna niż droga z do-

mu do szkoły. Jednocześnie obie grupy wskazały miejsca, w których spędzają swój wolny 

czas jako dające im najmniejsze poczucie bezpieczeństwa (w grupie starszej jest to 1,97 pkt 

na 3 pkt możliwe). Rys. 2 pokazuje łącznie liczbę badanych uczniów w klasach 1-2 i klasach 

3-5, którzy odpowiedzieli raczej nie oraz nie oceniając swoje poczucie bezpieczeństwa w 

odniesieniu do (1) drogi do szkoły, (2) drogi ze szkoły, (3) szkoły, (4) ulicy, podwórka czy 

osiedla oraz (5) miejsc spędzania wolnego czasu. Widać, iż uczniowie młodsi mniej bez-

piecznie czują się w drodze ze szkoły oraz miejscach spędzania wolnego czasu, natomiast 

starsi głównie w miejscach spędzania wolnego czasu. 

Rys. 1. Poczucie bezpieczeństwa badanych uczniów
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Problem III: uczeń jako ofiara i świadek agresji 

Uczniom zadano pytanie następujące: Czy zdarzyło Ci się, że (*) zostałeś pobity, (*) 

zostałeś okradziony, (*) ktoś Ci groził, (*) ktoś zmuszał Cię do zrobienia czego, czego nie 

chciałeś, (*) nie zdarzyło się nic takiego” – mogli zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi. 

Uzyskane wyniki przedstawia Tab. 3a. 

Tab. 3a. Uczniowie jako ofiary agresji – wg klas (% uczniów) 

KATEGORIE pobicie kradzież groźby wymuszenia 

klasa 1-2 10,7 25,0 29,6 9,2 

klasa 3-5 12,1 25,4 29,1 8,8 

Widać, iż uczniowie w obu grupach wiekowych w podobnym stopniu doświadczają 

przede wszystkim gróźb (prawie 30% młodzieży) i kradzieży (25% badanych). Natomiast 

prawie trzykrotnie rzadziej stają się ofiarami pobić (11-12%) i wymuszania (to spotyka ich 

najrzadziej – 9-10%). Znaczących informacji dostarcza analiza aktów agresji doświadczanych 

przez dziewczęta i chłopców – patrz Tab. 3b. Generalnie, dziewczęta znacznie rzadziej do-

świadczają agresji, dotyczy to każdej kategorii zachowań agresywnych. Najczęściej stawały 

się ofiarami gróźb (18%). U chłopców na pierwszym miejscu także są groźby (aż 42% wska-

zało tę kategorię), ale także bardzo często są okradani (36%). O pobiciach mówiło jednak aż 

19% chłopców. 

Tab. 3b. Uczniowie jako ofiary agresji – wg płci (% uczniów) 

KATEGORIE pobicie kradzież groźby wymuszenia 

dziewczęta 4,0 15,3 17,9 7,1 

chłopcy 19,3 35,8 41,7 11,0 

Rys. 2. %  uczniów nie czujących się bezpiecznie
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Nieco inaczej układają się odpowiedzi na pytanie o bycie świadkiem tego, że kolega lub koleżanka zo-

stali pobici, okradzeni, grożono im lub zmuszano do czegoś. Wyniki przedstawiają Tab. 4a i 4b. 

Tab. 4a. Uczniowie jako świadkowie agresji – wg klas (% uczniów) 

KATEGORIE pobicie kradzież groźby wymuszenia 

klasa 1-2 29,2 25,9 34,3 14,2 

klasa 3-5 32,1 26,1 35,3 12,7 

Tab. 4b. Uczniowie jako świadkowie agresji – wg płci (% uczniów) 

KATEGORIE pobicie kradzież groźby wymuszenia 

dziewczęta 27,1 17,3 29,0 10,7 

chłopcy 34,0 35,2 40,9 16,4 

Układ odpowiedzi jest podobny w obu grupach wiekowych, tzn. najczęściej uczniowie 

są świadkami gróźb (ok.35% osób), ale także często pobić. Uczniowie klas młodszych czę-

ściej są świadkami wymuszeń, a rzadziej pobić, kradzieży i gróźb. Z kolei chłopcy częściej są 

świadkami różnych aktów agresji niż dziewczęta (w tej grupie dominują groźby i pobicia). 

Generalnie jednak młodzież bardzo często jest świadkiem różnych aktów agresji i to musi 

niepokoić. 

Pytano także o to, w jakich miejscach uczniowie najczęściej byli ofiarami lub świad-

kami agresji. Pokazuje to Tab. 5. Rozkład odpowiedzi jest podobny w obu grupach wieko-

wych. Najczęściej z agresją uczniowie spotykają się w miejscach spędzania wolnego czasu 

(38% uczniów klas 3-5 i 30% uczniów klas 1-2), ale także na osiedlu (ulicy, podwórku) i mu-

si budzić niepokój – w szkole (jest to 20% uczniów młodszych i aż 18% uczniów starszych). 

Rozkład odpowiedzi jest podobny dla dziewcząt i chłopców, przy czym wszystkie wskaźniki 

są znacznie wyższe u chłopców poza jednym, a mianowicie w szkole to dziewczęta (11,3%) 

częściej doświadczają agresji niż chłopcy (9%). 

Tab. 5. Miejsca doświadczania agresji (jako ofiara lub świadek) (% uczniów) 

KATEGORIE droga do szkoły droga ze szkoły w szkole osiedle, ulica wolny czas 

klasa 1-2 7,2 11,1 20,3 19,3 29,9 

klasa 3-5 5,8 9,3 18,0 19,7 37,8 
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Problem IV: sprawcy agresji 

Badanych poproszono o ocenę wieku napastników. Do wyboru były następujące kate-

gorie odpowiedzi: był młodszy, był w Twoim wieku, była starszy od Ciebie, był osobą dorosłą, 

nie wiem. Wyniki przedstawia Tab. 6a. Uczniowie w obu grupach wiekowych najczęściej 

wskazywali na starszych od siebie uczniów jako agresorów. Stosunkowo często jednak byli to 

także rówieśnicy. Rzadko pojawiała się kategoria osoby dorosłego lub ucznia młodszego. 

Niski był także % uczniów, którzy nie potrafili określić wieku napastnika. Jest to układ wyni-

ków podobny do uzyskanego w odniesieniu do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Możemy zatem mówić przede wszystkim o agresji rówieśniczej. Badani uczniowie we 

wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich badanych szkołach bardzo rzadko wskazy-

wali na osoby dorosłe jako sprawców aktów agresji wobec nich. Dotyczy to w takim samym 

stopniu badanych dziewcząt, jak i chłopców niezależnie od wieku. 

Tab. 6a. W jakim wieku  był napastnik? (% odpowiedzi) 

KATEGORIE młodszy rówieśnik starszy osoba dorosła nie wiem 

klasa 1-2 3,3 16,6 50,9 6,4 5,7 

klasa 3-5 5,5 21,5 42,6 8,0 8,9 

Drugie pytanie o cechy agresora dotyczyło stopnia jego znajomości przez uczniów. Do 

wyboru były następujące odpowiedzi: był z mojej szkoły, znałem, ale chodzi do innej szkoły, 

był osobą nieznajomą. Wyniki przedstawia Tab. 6b. Jak widać, napastnikiem wg oceny bada-

nych uczniów bywa najczęściej uczeń z innej szkoły (częściej w stosunku do uczniów młod-

szych), drugie miejsce zajmuje osoba im nieznana (znacznie częściej w stosunku do uczniów 

starszych). Napastnika jako ucznia z tej samej szkoły częściej wskazywali uczniowie młodsi 

niż starsi. W przypadku dziewcząt napastnikiem częściej była osoba z tej samej szkoły (12%, 

u chłopców tylko 8%) oraz z innej szkoły (16%, u chłopców - 14 %).  Na osobę nieznaną 

wskazało 38% dziewcząt i aż 65% (!) chłopców. Owo wskazywanie na osobę nieznaną ma 

zapewne związek z małym poczuciem bezpieczeństwa w drodze ze szkoły do domu (więk-

szość uczniów dojeżdża!) oraz w miejscach spędzania wolnego czasu. 

Tab. 6b. Kim  był napastnik? (% odpowiedzi) 

KATEGORIE z mojej szkoły z innej szkoły nieznajomy 

klasa 1-2 11,6 15,9 48,3 

klasa 3-5 7,8 13,7 54,4 
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Problem V: informowanie o doświadczaniu agresji 

Ważnych informacji dostarczają odpowiedzi na pytanie o to, komu uczniowie powie-

dzieli lub powiedzieliby, iż byli ofiarami agresji. Wyniki przedstawiają Tab. 7a. i 7b. 

Tab. 7a. Kogo uczniowie informowali o doświadczaniu agresji? (% odpowiedzi) 

KATEGORIE rodzice rodzeństwo nauczyciel kolega policjant nikogo 

klasa 1-2 26,8 13,5 4,5 31,6 4,2 9,3 

klasa 3-5 27,2 14,3 3,8 34,8 5,4 8,1 

Tab. 7b. Kogo uczniowie poinformowaliby, gdyby doświadczyli agresji? (% odpowiedzi) 

KATEGORIE rodzice rodzeństwo nauczyciel kolega policjant nikogo 

klasa 1-2 62,5 22,3 7,6 44,8 10,1 7,6 

klasa 3-5 63,6 24,3 5,6 49,8 14,8 6,7 

Wyniki są bardzo podobne w obu grupach wiekowych. Uczniowie młodsi i starsi 

przede wszystkim informowali swoich kolegów o doświadczonej przez siebie agresji, przy 

czym chłopcy czynili to częściej (42%) niż dziewczęta (24%). Na miejscu drugim znaleźli się 

rodzice – około 27% uczniów w obu grupach wiekowych. Także rodziców częściej informo-

wali chłopcy (32%) niż dziewczęta (22%). Trzecie miejsce zajmuje rodzeństwo (ok. 14%), 

także chłopcy czynią to częściej (17%) niż dziewczęta (11%). Niewiele osób informowało 

policjanta, a najmniej nauczyciela (!), podobnie jest u dziewcząt i chłopców. 

Warto porównać odpowiedzi zawarte w Tab. 7a. i 7b. W obu grupach wiekowych 

znacznie więcej uczniów podaje, iż powiedziałoby innym o tym, co się im przydarzyło (patrz 

Tab. 7b) niż czyni to faktycznie, gdy taka sytuacja się zdarza (patrz Tab. 7a). Czyżby ozna-

czało to, że dorastające dzieci zawiodły się na innych wtedy, gdy potrzebowały pomocy? 

Największa różnica dotyczy rodziców – 63 % uczniów deklaruje, iż poinformowałoby rodzi-

ców, a czyni tak faktycznie jedynie 27%. Generalnie wszystkie odpowiedzi deklarowane są 

wyższe niż rzeczywiste. Dotyczy to także, choć w stopniu najmniejszym nauczycieli. Jest to 

najbardziej smutny wynik tych badań, może on bowiem świadczyć o bardzo małym zaufaniu 

do nauczycieli i o ich nieobecności w życiu uczniów. Nawet policjant był częściej wskazywa-

ny niż nauczyciel w obu sytuacjach – rzeczywistej  i deklarowanej ! 

Około 10% młodzieży nikogo nie informowało o doświadczaniu agresji. Zadaliśmy 

pytanie o motywy nieinformowania (takich osób było w klasach 1-2 - 9%, a w klasach 3-5 -  
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8%; u dziewcząt - 5,1%, u chłopców - 13%) o doświadczaniu agresji ze strony innych osób. 

Wyniki zawiera Tab. 7c.  

Tab. 7c. Motywy nieinformowania o aktach agresji (% odpowiedzi) 

 

KATEGORIE 

bałem się wstydziłem się nie wiedziałem, 

kto może mi 

pomóc 

chciałem pora-

dzić sobie sam 

uważałem, że to 

nic nie da 

klasa 1-2 5,9 2,4 5,0 12,2 29,9 

klasa 3-5 3,5 1,9 4,4 11,7 30,5 

W obu grupach wiekowych uczniowie najczęściej wybierali odpowiedź uważałem, że 

to nic nie da (ok. 30% młodzieży, przy czym 37% chłopców i 24% dziewcząt podało ten mo-

tyw !). Na drugim miejscu był motyw chciałem poradzić sobie sam (ok. 12%, w tym 6% 

dziewcząt i aż 18% chłopców). Pozostałe motywy pojawiały się rzadko. Można pokusić się o 

stwierdzenie, iż uczniowie niechętnie mówią innym (szczególnie dorosłym) o tym, co im rze-

czywiście się złego przytrafia głównie z powodu przekonania o małej skuteczności takiego 

zachowania. Przekonanie to jest podobnie silne u młodszych i starszych uczniów, ale silniej-

sze u chłopców niż u dziewcząt. Jest to kolejny niepokojący wniosek z tych badań. To prze-

konanie uważam, że to nic nie da jest bowiem coraz silniejsze wraz z wiekiem: wśród 

uczniów szkół podstawowych taką odpowiedź daje 8 % uczniów klas III i 12% uczniów klas 

IV-VI, wśród gimnazjalistów 19% uczniów klas 1 i 27% uczniów klas 2, a w szkołach mamy 

już ok. 30% uczniów z takim przekonaniem. 

Problem VI: kontakt z narkotykami 

Pytanie dotyczące kontaktu z narkotykami brzmiało tak: Czy zdarzyło się, że ktoś pro-

ponował Ci kupno lub zażycie narkotyków: (*) w szkole, (*) w pobliżu szkoły, (*) na Twoim 

osiedlu, ulicy, podwórku, (*) w miejscach, gdzie spędzasz wolny czas (np. w dyskotece, w ki-

nie, na boisku, w pubie, w okolicy sklepów, (*) nie zdarzyło się? Uczniowie mogli zaznaczyć 

kilka odpowiedzi. Uzyskane wyniki prezentuje Tab. 8a. Okazuje się, iż prawie 40% dziewcząt 

i 47% chłopców oraz 40% uczniów klas 1-2 i 47% uczniów klas 3-5 spotkało się już z takimi 

ofertami. 

Tab. 8a. Ilu osobom proponowano kupno lub zażycie narkotyków? (% uczniów)  

Grupa Dziewczęta Chłopcy Klasa 1-2 Klasa 3-5 

proponowano 38,5 47,0 39,5 46,5 

nie proponowano 61,5 53,0 60,5 53,5 
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Kolejne pytanie dotyczyło miejsc składania takich ofert – wyniki prezentują Tab. 8b. i 8c. 

Tab. 8b. Gdzie proponowano uczniom kupno lub zażycie narkotyków? (% uczniów) 

KATEGORIA w szkole blisko szkoły osiedle, ulica wolny czas nie zdarzyło się 

dziewczęta 10,0 7,6 17,4 27,2 61,5 

chłopcy 20,4 18,4 30,1 32,0 53,0 

Tab. 8c. Gdzie proponowano uczniom kupno lub zażycie narkotyków? (% uczniów) 

KATEGORIA w szkole blisko szkoły osiedle, ulica wolny czas nie zdarzyło się 

klasa 1-2 13,2 12,0 22,4 25,2 60,5 

klasa 3-5 17,2 13,9 24,9 35,1 53,5 

Spośród badanych uczniów 61,5% dziewcząt i 53% chłopców podało, iż nie propono-

wano im kupna lub zażycia narkotyków, zatem przyznaje się do tego 38,5% dziewcząt i 47% 

chłopców. Z Tab. 8a wynika, iż znacznie częściej z ofertami zażycia lub kupna narkotyków 

spotykają się chłopcy oraz uczniowie klas 3-5 czyli starsi. W przypadku badanych uczniów 

(tak starszych, jak i młodszych, tak dziewcząt, jak i chłopców) działo się to w różnych miej-

scach, ale jednak najczęściej w miejscach spędzania wolnego czasu oraz na osiedlu czy ulicy. 

Stosunkowo często jest jednak wymieniana szkoła – częściej przez chłopców (20%, a przez 

dziewczęta – 10%) i uczniów starszych (17%, a przez młodszych – 13%). Najrzadziej wszy-

scy uczniowie niezależnie od wieku i płci wymieniali miejsca w pobliżu szkoły. 

 

Wnioski  

Badania objęły bardzo liczną grupę uczniów z różnych typów szkół ponadpodstawo-

wych w Poznaniu. W tym opracowaniu prezentujemy uzyskane wyniki tylko z punktu widze-

nia różnic związanych z wiekiem i płcią uczniów. Nie pokazujemy różnic związanych z ucze-

niem się w szkole danego typu czy umiejscowieniem szkoły w określonej dzielnicy Poznania 

(por. Brzezińska, Hornowska, Mamys, 2001). Niemniej jednak uzyskane dane dostarczają 

materiału do wielu gorzkich refleksji tak nauczycielom i wychowawcom, jak i rodzicom do-

rastających uczniów. Najważniejsze wnioski są następujące: 

1. Większość badanej młodzieży dojeżdża do swych szkół, spędza więc dużo czasu poza 

domem, poza kontrolą osób dorosłych. Jest to więc grupa podatna – także z racji wieku, 
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którego istotą jest właśnie eksperymentowanie i eksplorowanie różnych możliwości dzia-

łania (por. Brzezińska, 2000, s. 234 i 242-246) - na różne przypadkowe kontakty i oferty. 

2. Poczucie bezpieczeństwa badanej młodzieży jest stosunkowo wysokie, przy czym zarów-

no u uczniów młodszych, jak i u starszych najwyższe jest na terenie szkoły, a najniższe w 

miejscach spędzania wolnego czasu. Jako niższe oceniane jest także poczucie bezpieczeń-

stwa w drodze ze szkoły i to także przez obie grupy wiekowe. 

3. Jako ofiary agresji najczęściej uczniowie doświadczają  gróźb pod swym adresem oraz są 

okradani, przy czym znacznie częściej ofiarami są chłopcy niż dziewczęta. Ponadto 

chłopcom dość często przytrafiają się pobicia. 

4. Jako świadkowie agresji są jej obserwatorami najczęściej w miejscach spędzania wolnego 

czasu, na osiedlu, ulicy czy podwórku, ale także w szkole (częściej uczniowie młodsi i 

dziewczęta). 

5. Sprawcami doświadczanych i obserwowanych aktów agresji są najczęściej rówieśnicy lub 

starsi koledzy, bardzo rzadko osoby dorosłe. Młodzież wskazywała rzadziej na kolegów 

ze swojej szkoły, a częściej na kolegów z innych szkół i osoby im nieznane. 

6. Uczniowie o tym, co ich złego spotyka mówią przede wszystkim swym kolegom i kole-

żankom, przy czym chłopcy czynią to częściej niż dziewczęta. Na drugim miejscu znajdu-

ją się rodzice, potem rodzeństwo –chłopcy informują ich częściej niż dziewczęta. Na 

ostatnim miejscu znajduje się nauczyciel, wyprzedza go nawet policjant. Nauczyciel zaj-

muje ostatnie miejsce i wtedy, gdy pytano o to, komu uczniowie powiedzieli o doświad-

czonej agresji i komu powiedzieliby, gdyby takie zdarzenie miało miejsce. Jest to najbar-

dziej niepokojący – z punktu widzenia wychowawczego – wynik tych badań. oznaczać on 

może bowiem, iż nauczyciel nie jest osobą znaczącą w procesie wychowania młodzieży. 

A jednocześnie jest osobą obdarzoną dużą władzą nad uczniem i osobą znacząco – for-

malnie – obecną w jego życiu w tym trudnym okresie życia. 

7. Około 40% uczniów przyznaje, iż proponowano im już kupno lub zażycie narkotyków. 

częściej z takimi ofertami spotykali się chłopcy oraz uczniowie klas starszych. Działo się 

to w miejscach spędzania wolnego czasu oraz na osiedlu, ulicy czy podwórku. Stosunko-

wo często takim miejscem była szkoła. Jednakże kontakt z narkotykami zdarzał się naj-

częściej w miejscach spędzania wolnego czasu. Podobną tendencję zarejestrowano także u 

uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Mamy tu więc wyraźne wskazania, 
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co do grup ryzyka jako grup docelowych podejmowanych działań oraz wskazanie kierun-

ku działalności wychowawczej i profilaktycznej.  

Badana młodzież jest w okresie dorastania. Jest to trudny czas i dla niej i dla jej rodzi-

ców oraz wychowawców i nauczycieli. Jest to bowiem czas budowania własnej tożsamości, a 

co się z tym wiąże uniezależniania się od dotychczasowych opiekunów, poszukiwania sensu 

własnego życia, budowania systemu własnych wartości i podważania systemu wartości świata 

dorosłych, podejmowania ważnych życiowo decyzji i to w niezwykle trudnych społecznie i 

ekonomicznie warunkach.  

Wbrew pozorom młodzież w tym okresie życia bardzo potrzebuje osób dorosłych, ale 

nie jako agend narzucających, kontrolujących i dyscyplinujących oraz oceniających, ale jako 

mądrych i rozumiejących ich przewodników i powierników (por. Brzezińska, 2001). Z prze-

prowadzonych przez nas badań wynika, że być może jeszcze w niektórych rodzinach rodzice 

są osobami znaczącymi dla młodych ludzi, ale z pewnością nie są nimi nauczyciele.  

Znaczącą osobą można być bowiem tylko wtedy, gdy: (1) jest się rzeczywiście 

kompetentnym i w związku z tym można uczciwie wymagać tego samego od młodego 

człowieka, (2) istnieje dobry emocjonalny kontakt z dorastającym chłopcem czy dziewczyną, 

(3) chce i umie się szanować jego czy jej autonomię, a przede wszystkim “terytorium 

psychiczne”, (4) umie się wejść w rolę osoby jednocześnie konsekwentnie stawiającej 

wysokie wymagania i konsekwentnie wspierającej w ich spełnianiu. To nie jest aż takie 

trudne zadanie dla w pełni dorosłej osoby dorosłej, tak matki, ojca, jak i nauczyciela. 
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