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Streszczenie
Od listopada 2018 trwa Ogólnopolska Kampania Edukacyjno - Profilaktyczna „Bądźmy
poszukiwaczami autorytetu”, prowadzona przez Fundację Wspomagającą Wychowanie
„Archezja”, której prezesem jest Tomasz Gubała, pełnomocnik wójta gminy Zielonki ds.
uzależnień i profilaktyki.
W ramach Kampanii, współfinansowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, prowadzone
są zajęcia dla dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjum, ich rodziców oraz
nauczycieli. Celem Kampanii jest rozpoczęcie dyskusji o potrzebie autorytetów w naszym
życiu, szczególnie w wychowaniu i profilaktyce, wzbudzenie refleksji rodziców i nauczycieli
nad swoimi relacjami z dziećmi oraz nauczenie młodych ludzi czym różni się autorytet od
idola czy celebryty.
Twórcy Kampanii wychodzą z założenia, że głównymi przyczynami podejmowania
zachowań ryzykownych (także antyspołecznych) jest brak autorytetów w życiu młodzieży
oraz niewłaściwe postawy wychowawcze rodziców i nauczycieli, czyli postawy autorytarne
i permisywne. Pierwsze polegają na nadmiernym i nieadekwatnym kontrolowaniu dzieci,
karaniu ich za najmniejsze przewinienia, albo dla zasady: bo „kara musi być”. Autorytarni
rodzice bywają agresywni, często krzyczą na dzieci, zbytnio je dyscyplinują, nie słuchają ich,
czasami zastraszają, stosują przemoc fizyczną i psychiczną, dlatego ich dzieci żyją w lęku,
boją się wielu rzeczy, ludzi, niechętnie podejmują inicjatywy, mogą być agresywni, robić
krzywdę innym dzieciom, zwierzętom albo nawet sobie. Mogą w kontaktach z ludźmi
przejawiać takie zachowania jak ich rodzice-tyrani, albo stawiać się w roli ofiary nawet
wtedy, kiedy są winne. Takie postawy stają się przyczyną łamania prawa. Czasami są bardzo
dobrymi uczniami, ale zachowują się albo zbyt ekspansywnie i agresywnie albo jak
przysłowiowe myszy pod miotłą.
Permisywni rodzice z kolei dają dziecku zbyt wiele swobody, nie wyznaczają granic i zasad,
nie kontrolują dziecka tam gdzie jest to potrzebne, przez co nie zapewniają dziecku poczucia
bezpieczeństwa. Uważają, że dziecko samo ma o sobie decydować, nie wolno go niczym
stresować ani wnikać w jego sprawy. Takie „bezstresowo” wychowane dzieci mogą mieć
tendencję do przyjmowania roszczeniowej postawy, poczucia, że wszystko im się należy, a to
w konsekwencji może skłaniać ich do zachowań problemowych, nawet wykroczeń
i przestępstw (np. kradzieży).
Dlatego w Kampanii promowana jest postawa autorytetu, mistrza, czyli osoby, która za
pomocą wrodzonego i wyuczonego arsenału cech i umiejętności sprawia, że drugi człowiek
odnajduje swoją mądrość, pełnię zdrowia oraz życia psychicznego, społecznego i moralno duchowego. Dzieci uczą się jak ją rozpoznać, ocenić kto jest autorytetem, jakie ma
właściwości i w jaki sposób także w sobie kształtować cechy mistrza. Dorośli z kolei poznają
trzy rodzaje relacji wychowawczych i rozmawiają o tym jak rozpoznawać i wspierać
potencjały młodych ludzi.
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Do stycznia 2019 w projekcie wzięło udział 104.055 dzieci i młodzieży, 9328 rodziców
i 5784 nauczycieli. Odbiór zajęć w całej Polsce jest bardzo pozytywny. Średnia ocena
spotkania ze strony dzieci wyniosła 4,65 w skali od 1 do 6, co jest bardzo wysoką oceną dla
nieobowiązkowych zajęć edukacyjno-profilaktycznych. Średnia ocen spotkania dla rodziców
to 4,8, a ocena od nauczycieli to aż 5,18. Można wnioskować, że przygotowane scenariusze są
czytelne, uporządkowane, dobrze przygotowane, a narzędzia i pozostałe materiały uzyskały
szeroką aprobatę. Realizatorzy zajęć otrzymali krótkie i jasno opisane instrukcje oraz
propozycje merytorycznych źródeł, spójnych z całością przekazu Kampanii. Niewątpliwie do
sukcesu przyczyniły się narzędzia w postaci układanki karcianej i filmów edukacyjnych dla
dzieci i dorosłych, wokół których można przeprowadzić warsztaty z wykorzystaniem metody
burzy mózgów oraz dyskusji, która prowadzi do żywego zainteresowania tematyką Kampanii.
Opublikowano wiele wyników badań na temat tego, co jest, a co nie jest skuteczne
w wychowaniu i profilaktyce oraz w przeciwdziałaniu zagrożeniom społecznym. Odpowiedź
na to pytanie jest z jednej strony bardzo trudna, bo wynika z założenia, że nie jesteśmy w
stanie do końca przewiedzieć ludzkich zachowań. Z drugiej strony wiemy, że każdy człowiek
ma naturalną skłonność do naśladowania innych ludzi, jest istotą społeczną, ale też duchową,
aksjologiczną, potrzebującą granic, norm, wartości i kierującą się normami i wartościami. Te
zaś kształtujemy w sobie przede wszystkim w relacjach z ludźmi. Dobrze, jeśli są to ludzie
mądrzy, doświadczeni, odpowiedzialni, odważni i uczciwi, którym zależy na dobru drugiego
człowieka. Dlatego najbardziej skuteczne w wychowaniu jest opieranie się na
wartościowych relacjach. Relacjach z autorytetami i mistrzami.
Zapraszamy do zapoznania się z Kampanią na stronie www.autorytet.org
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Cele i zadania projektu
Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Funduszu Sprawiedliwości realizuje
zadania, na które przeznaczane są środki tego Funduszu:1
1) Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im
najbliższym
2) Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych
i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym
3) Pozostałe zadania finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości
W ramach zadania trzeciego „pozostałe zadania” powstał projekt "Bądźmy poszukiwaczami
Autorytetu", który jest ogólnopolską kampanią profilaktyczno-edukacyjną skierowaną do
uczniów klas IV - VII, rodziców i nauczycieli.
Jest to program profilaktyki zachowań ryzykownych o udokumentowanej skuteczności,
przeciwdziałający przyczynom przestępczości. Z badań wynika, że socjalizacja sprawców
przestępstw przebiega w większości bez autorytetów. Brak właściwego związku
emocjonalnego z rodzicami a co za tym idzie, osłabienie procesu identyfikacji z nimi
i internalizacji wartości przyczynił się do tego, że stają się oni socjopatami, którzy odrzucają
normy społeczne i żyją w świecie aksjologicznej pustki, dewaluacji wartości i norm
społecznych. W trakcie poszukiwania rozwiązań tego problemu okazało się, że jedyną
strategią, która przynosi prawdziwe efekty, jest strategia wzmacniania autorytetów.
Korzystając z naszego doświadczenia w profilaktyce, przygotowaliśmy spójny program
profilaktyki zachowań ryzykownych realizowany poprzez doskonalenie umiejętności
wychowawczych rodziców, wychowawców i opiekunów oraz świadome wspieranie rozwoju
dzieci i młodzieży. Wzmocnienie autorytetu rodzica i wychowawcy jest najlepszą formą
motywacji do przestrzegania prawa przez młodych ludzi. Autentyczny, integralny spójny
autorytet rodzica sprawia, że dziecko odkrywając nowe autorytety, nie odrzuca go. Mimo, że
może nie jest on autorytetem „najbardziej atrakcyjnym", stanowi autentyczność,
uświadomioną wartość i zawsze ma on dorastającemu dziecku coś do zaoferowania.
W ramach kampanii stworzone zostały scenariusze zajęć dla dzieci, nauczycieli oraz
rodziców oparte na autorskich filmach, które pozwolą na poprawne zrozumienie pojęcia
autorytetu oraz wpłyną na zmianę postaw dorosłych osób zaangażowanych w wychowanie
młodych ludzi, dodatkowym elementem kampanii będzie badanie ankietowe, które pozwoli
na lepsze zrozumienie zagadnienia autorytetu oraz może stać się elementem diagnozy
szkolnej
Zgodnie z badaniami prowadzonymi od 2008 roku, brak autorytetu oraz chaos w wychowaniu
prowokuje wzrost przestępczości zarówno kryminalnej jak i gospodarczej, degradację
1

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Warszawa, dnia 19 września
2017 r. Poz. 1760)
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moralną i relatywizację wartości a co za tym idzie, poszerzenie marginesu patologii,
dehumanizację relacji międzyludzkich oraz osłabienie więzi społecznych (Rusiecki
"O autorytecie - w poszukiwaniu punktu odniesienia" 2008). Według S. Jarmoszko brak
autorytetu rodzicielskiego prowadzi do braku spójności osobowości u młodych ludzi a taki
stan powoduje trudności a często wręcz niezdolność do tworzenia normalnych stosunków
społecznych
Z badań Eweliny Olszewskiej prowadzonych w 2012 roku wśród osób skazanych
odsiadujących wyroki w Zakładzie Karnym Nr l we Wrocławiu można wnioskować, że ich
socjalizacja przebiegła bez autorytetów co poskutkowało ich "względną" moralnością,
nieumiejętnością stworzenia stabilnej rodziny. Brak poprawnej relacji, związku
emocjonalnego z rodzicami spowodował u części badanych to, że są socjopatami, którzy
całkowicie odrzucają normy społeczne i żyją w całkowitej pogardzie dla zasad i wartości
wyznawanych przez społeczeństwo.
Kolejnym wnioskiem z powyższych badań jest brak zrozumienia samego pojęcia "autorytet"
przez osoby skazane. Dla wielu z nich to pojęcie jest jednoznaczne dojrzewania dorosłymi,
którzy nie wypełnili żadnego z warunków bycia autorytetem takich jak oddziaływać
mobilizująco, wyzwalać chęć do podejmowania samodzielnych decyzji, inspirować do
wyznaczania sobie celów, pobudzać do przejmowania inicjatywy, stymulować myślenie,
wyobraźnię i intelekt oraz rozbudzać ambicję.
Tak opisana sytuacja wyraźnie wskazuje na potrzebę poprawienia zarówno rozumienia
pojęcia autorytetu przez młodzież jak i samych postaw dorosłych zaangażowanych w proces
ich wychowania. W dzieciństwie autorytet jest niezbędny, postawa rodzicielska wpływa na
uczucia, myśli i postępowanie młodych ludzi. Młodzi dorastający często skarżą się, że rodzice
nie interesują się ich przeżyciami, zainteresowaniami, ucinają wszelkie próby dyskusji.
W rodzicach chcieliby oni widzieć osoby, które należy szanować za ich cechy charakteru, styl
życia. Rodzic osiągnie autorytet, gdy w swoim postępowaniu będzie mówił prawdę, gdy
będzie umiał przyznać się do popełnianych błędów, gdy dotrzyma powierzonej mu obietnicy,
a w kontaktach z nim da mu odczuć swoją autentyczność i szczerość.
Przyjmowanie wobec dzieci niepoprawnych postaw wychowawczych może przynieść
poważne konsekwencje w ich dalszym życiu. Młodzi ludzie, którzy wychowują się w relacji
permisywnej w przyszłości mogą wykazywać duże trudności w przestrzeganiu zasad i norm
społecznych, gdyż nie zostali nauczeni ponoszenia konsekwencji za swoje działania.
Wychowani "bezstresowo" mogą mieć tendencję do przyjmowania roszczeniowej postawy,
poczucia "że, mu się należy" a to w konsekwencji może popychać ich do popełniania
przestępstw. Również postawa autorytarna niesie ze sobą duże ryzyko, dzieci będące
całkowicie zdominowane przez swoich dorosłych w przyszłości mogą przybierać postawę
stawiającą ich w roli ofiary. Taka postawa i cechy z nią związane mogą prowokować u osób
z tendencją do agresji zachowania przemocowe. Jednocześnie osoby postawione przez całe
życie w roli ofiary nie potrafią się bronić i wręcz prowokują zachowania, które w ich
mniemaniu są normalne, gdyż zawsze były tak traktowane.
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Kampania "Bądźmy poszukiwaczami Autorytetów" pomoże nauczyć młodych ludzi jak
rozpoznawać prawdziwe autorytety a rodzicom i nauczycielom pozwoli na refleksję nad ich
obecnym stylem wychowania a w konsekwencji na zmianę postawy wobec wychowanków co
w przyszłości lepiej przygotuje ich do życia w społeczeństwie i przestrzegania prawa.
Badania ankietowe prowadzone podczas realizacji zadania pozwolą na jeszcze dokładniejsze
opisanie zagadnienia oraz potwierdzenie skuteczności prowadzonych działań.
Poprawna relacja autorytetu pomaga chronić młodych ludzi przed popadaniem w konflikty
z prawem, dlatego kampania 'Bądźmy poszukiwaczami autorytetów" ma potencjał realnie
wpłynąć na postawy zarówno młodzieży jak i ich dorosłych a co za tym idzie zmniejszyć
grupę osób popełniających przestępstwa.
Celem głównym projektu jest zmniejszenie o 10 % grupy młodzieży zagrożonej wejściem
w konflikt z prawem, zwiększenie grupy przestrzegającej prawa.- dotyczy grupy uczniów ki
IV - VII, mierzalne poprzez badanie ankietowe. Na podstawie doświadczenia w profilaktyce
stwierdzamy, że cel jest osiągalny i istotny - kluczowy, zmiana postaw wystąpi w czasie
jednego roku od projektu, cel jest wprost zgodny z celami programu przeciwdziałania
przestępczości.
Celem szczegółowym nr 1 jest podniesienie kompetencji i wiedzy wśród nauczycieli oraz
wychowawców w zakresie budowania autorytetu i dobrych relacji z młodzieżą.
Cel konkretny- nauczymy pedagogów w jak budować relacje typu autorytetu,
Cel mierzalny: ilość nauczycieli oceniona na nie mniej niż 40 tys.,
Cel osiągalny i istotny - na podstawie doświadczeń w pracy z radami pedagogicznymi
w obszarze profilaktyki, osiągalna jest zmiana postaw w okresie jednego roku po
zakończeniu projektu,
Cel jest wprost zgodny z celami programu przeciwdziałania przestępczości.
Celem szczegółowym nr 2 jest zwiększenie umiejętności rodzicielskich i zachęcenie do
zmiany postaw rodzicielskich - budowania relacji:
konkretnie- nauczymy rodziców jak budować relacje typu autorytetu,
mierzalne: ilość nauczycieli oceniona na nie mniej niż 50 tys,
osiągalne - na podstawie doświadczeń w pracy z radami pedagogicznymi w obszarze
profilaktyki,
istotne a nawet kluczowe, zmiana postaw w okresie jednego roku po zakończeniu projektu,
cel jest wprost zgodny z celami programu przeciwdziałania przestępczości.
Celem szczegółowym nr 3 jest nauczenie młodzieży odróżniania autorytetu od celebryty
i zachęcenie do przestrzegania prawa,
konkretne- dotyczy grupy uczniów ki IV - VII,
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mierzalne poprzez badanie ankietowe,
na podstawie doświadczenia w profilaktyce stwierdzamy, ze cel jest i istotny - kluczowy,
zmiana postaw wystąpi w czasie jednego roku od projektu,
cel jest wprost zgodny z celami programu przeciwdziałania przestępczości.
Celem szczegółowym nr 4 jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wpływu
posiadania autorytetu na poziom przestępczości. Konkretny - poprzez kampanię wizualną
w przestrzeni publicznej oraz spotkań w ramach wywiadówek, osiągniemy zwiększenie
świadomości społecznej, zmierzymy poprzez badanie ankietowe.
Celem szczegółowym nr 5 jest stworzenie raportu z badań, który może posłużyć jako
element diagnozy w poszczególnych szkołach. Bardzo konkretny cel, mierzalny poprzez fakt
powstania raportu, zgodny z celami programu przeciwdziałania przestępczości w zakresie
badań naukowych nad źródłami przestępczości.
Poniżej przedstawiamy realizację wskazanych celów projektu.

Pakiet profilaktyczno – edukacyjny „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”
Szkoła, która bierze udział w kampanii oraz przeprowadza badania ewaluacyjne, otrzymuje:

1) Materiały dydaktyczne (konspekty, filmy, scenariusze) do realizacji zajęć edukacyjnoprofilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Paczki do wszystkich szkół
podstawowych w Polsce zostaną wysłane początkiem listopada br.
2) Zaświadczenie o zaangażowaniu się szkoły w realizację kampanii oraz przeprowadzeniu
badań ewaluacyjnych (do pobrania z panelu dla koordynatorów szkolnych, np. do
ewaluacji szkoły).
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3) Raport z badania (z wykresami oraz podsumowaniem odpowiedzi uczniów, rodziców
oraz nauczycieli), zawierający informacje mogące być wytycznymi wytycznymi przy
tworzeniu szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego (jeżeli szkoła
przeprowadzi badania ewaluacyjne wykorzystujące nasze gotowe narzędzie badawcze).
4) Po zakończeniu całej kampanii szkoła otrzyma raport z ogólnopolskimi zbiorczymi
wynikami ewaluacji programu.
5) Szkolni koordynatorzy otrzymają certyfikaty kampanii "Bądźmy poszukiwaczami
Autorytetu", przydatne do udokumentowania rozwoju zawodowego nauczyciela.
6) Wyniki ankiety wypełnionej przed realizacją programu (pretest) będą źródłem informacji
o przekonaniach normatywnych w grupie badawczej.
7) Wyniki ankiety wypełnionej po realizacji programu (posttest) będą źródłem informacji
o zmianach w przekonaniach normatywnych, jakie zaszły w grupie badawczej.
8) Dzięki badaniu szkoła dowie się m.in. czy młodzież ma autorytety w swoim życiu. Jeśli
tak - to jakie i na jakiej podstawie dokonuje ich wyboru.

1) Pakiet profilaktyczno edukacyjny w skład którego wchodzi:
a. Pudełko kartonowe z grafiką projektową do zamieszczenia elementów pakietu
b. Plakaty: pionowy i poziomy, zachęcające uczniów do zapoznania się z materiałami
na stronie internetowej www.autorytet.org
c. Układanka karciana „Cechy Mistrza” dla uczniów klas IV, V
d. Film pt.: „Ekstremalni” dla uczniów klas VI, VII, VIII
e. Film pt.: „Autorytet, który łączy” – materiał dla nauczycieli
f. Filmy krótkometrażowe pt.: „Tyran”, „Obojętny”, „Mistrz” – materiał dla rodziców
g. Scenariusz zajęć z uczniami klas IV, V
h. Scenariusz zajęć z uczniami klas VI, VII, VIII
i. Scenariusz zajęć z rodzicami
j. Scenariusz zajęć z nauczycielami
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k.
l.

Ulotka dla rodziców
Okładki do pudełek typu flexbox (zapakowanie płyty i scenariusza zajęć) dla
a) uczniów, b) nauczycieli, c) rodziców

W dniach 22 -29 listopada 2018 roku rozesłano pocztą kurierską pakiety profilaktyczno
edukacyjne do 14789 szkół podstawowych w Polsce. Niestety 183 paczek nie odebrali
adresaci z powodu remontu lub przeniesienia placówki w roku szkolnym 2018/2019, co nie
było uwzględnione w wykazie, z którego korzystaliśmy. Natomiast 14606 szkół
podstawowych odebrało przesyłki, zawierające pakiet „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”

Dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
Lubuskie
łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
RAZEM

Liczba szkół do
których rozesłano
pakiety
895
744
997
379
909
1563
1966
421
1138
446
791
1453
581
580
1355
571
14789

Szkoły włączone do
ankietowania
stan na 8.01.2018
82
80
111
40
123
206
144
58
141
48
72
151
74
79
120
50
1579

Koordynatorzy
stan na 8.01.2018
123
121
153
56
181
304
205
83
198
64
98
212
114
111
174
71
2268

Metodologia badań ankietowych
Grupy badawcze
Przed realizacją projektu założyliśmy, że Fundacja Archezja skieruje działania w czasie
realizacji projektu oraz do końca roku szkolnego (do czerwca 2019 roku) następującego po
jego roku do poniższych grup:
 Główną grupą odbiorców zadania są uczniowie ki IV- VII wszystkich szkół
podstawowych w Polsce (12,5 tys), szacowana na około 0,8 -1 min. Są to uczniowie
i uczennice szkół, które będą realizowały zajęcia wg. przygotowanych scenariuszy.
 Druga grupa to dorośli- wychowawcy i nauczyciele w/w uczniów. Grupa szacowana na
około 60 - 80 tys osób - realizatorów zajęć z uczniami i spotkań z rodzicami.
 Trzecia grupa odbiorców to rodzice w/w uczniów, szacowana na około 400 - 500 tys.
osób. Rodzice wezmą udział w spotkaniach edukacyjnych przy okazji wywiadówek.
 Czwarta grupa to całe społeczeństwo - odbiorcy audycji radiowych, TV, transmisji
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w Internecie oraz obserwatorzy plakatów w przestrzeni publicznej.
 Wszyscy odbiorcy zadania, to grupa nie mniejsza niż 4-5 mln osób, obywateli RP.

Szkoły i koordynatorzy badań
Posiadamy potwierdzenie pocztowe odebrania pakietów profilaktyczno edukacyjnych przez
14.606 szkół podstawowych w Polsce. Proces realizacji działań profilaktycznych w szkołach
podstawowych jest rozciągnięty w czasie również poza projekt. W systemie elektronicznej
ewaluacji obserwujemy zmienne tempo rejestracji przystępujących do realizacji projektu
szkół podstawowych. Wiemy, że :
a) W szkołach zapoznano się z pakietami profilaktyczno edukacyjnymi „Bądźmy
poszukiwaczami Autorytetu”
b) Trawa cały czas rejestracja szkół w systemie elektronicznej ewaluacji i generowanie
biletów do pretestów
c) W szkołach rozpoczęto prowadzenie zajęć według opracowanych w projekcie
scenariuszy zajęć. Jednak należy uwzględnić, że czas w którym szkoły otrzymały
pakiety przypadał na okres przedświąteczny a zatem w szkołach na godzinach
wychowawczych priorytetem była inna tematyka. Następnie przyszedł po nowym
roku czas zbliżającego się końca semestru. Dlatego zdajemy sobie sprawę
z rozciągnięcia w czasie okresu wypełniania pretestu przez uczniów, którzy wykonują
to zadanie na godzinach wychowawczych lub w czasie zajęć informatyki. Poniżej
zamieszczamy zmienne w czasie natężenie rejestracji szkół do systemu oraz liczbę
wypełnianych przez uczniów pretestów
d) Dopiero po przeprowadzeniu zajęć według scenariuszy uczniowie ponownie wchodzą
do systemu i wypełniają posttest, na podstawie którego możemy poznać stopień
nabycia nowych kompetencji i zmianę sposoby postrzegania przez uczniów
problematyki poszukiwania przez ucznia dla siebie Autorytetu.
1. Wykres Rejestracja koordynatorów w szkołach podstawowych
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Na dzień 14 stycznia 2019 roku zarejestrowało się 2370 koordynatorów, co daje nam wzrost
w ciągu 4 dni roboczych o 102 osób, gdyż w dniu 8 stycznia było 2268 koordynatorów.
Na dzień 08.01.2019 relacja wypełnionych ankiet (pretestu) przez uczniów przed
przeprowadzeniem przez nauczycieli zajęć według przygotowanych w projekcie scenariuszy
do ankiet (posttestu) wypełnianych już po zajęciach z zakresu wiedzy o autorytecie, jego
cechach i osobach które uczniowie tak postrzegają wyniosła 30,46%. Oznacza to, że na razie
proces zapoznawania się ze scenariuszami przez Rady Pedagogiczne jest w toku. Również na
spotkaniach wychowawców z rodzicami dopiero rozpoczyna się akcja prowadzenia dyskusji
na ten temat. Poniżej tabela przedstawiająca jak w poszczególnych województwach wygląda
relacja pomiędzy wypełnionymi ankietami przed i po przeprowadzonych zajęciach według
przygotowanych w ramach projektu scenariuszy.
Relacja posttestu do pretestu
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
RAZEM

%
20,05%
40,03%
27,00%
26,85%
41,86%
37,17%
18,20%
25,57%
29,07%
27,01%
28,32%
28,26%
52,99%
22,50%
34,96%
20,16%
30,46%

W ramach projektu założyliśmy, że zwiększy się grupa młodzieży wychowywanej w relacji
i szacunku do autorytetu - czyli zmniejszy grupa ryzyka przestępczości, co wykażemy na
podstawie zakończonych badań, trwających od listopada 2018 roku do maja 2019 roku.
Kończąc realizację projektu przygotowaliśmy program profilaktyki zachowań ryzykownych
dla uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.
Zdeklarowaliśmy, że po zajęciach wg przygotowanych przez nas scenariuszy, uczniowie będą
poprawnie rozumieć pojęcie autorytetu i będą zachęceni do zmiany postaw. Ocenimy to na
podstawie wyników posttestu.

Uczniowie objęci programem kampanii profilaktyczno edukacyjnej
Dostęp do systemu elektronicznej ewaluacji jest generowany przez koordynatorów szkolnych
(pedagoga i/lub psychologa i/lub informatyka) w postaci biletu z indywidualnym,
niepowtarzalnym numerem hasła dającego dostęp do ankiety. Umownie nazywamy go
biletem. Od początku kampanii do 6 stycznia (niedziela) wygenerowano bilety dla 187 063
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uczniów, którzy dostali dostęp do petestu i posttestu). Do 13 stycznia (włącznie - pretest
i posttest) wydano 398442 biletów do systemu elektronicznej ewaluacji
Poniższy wykres przedstawia rozkład w czasie liczby wypełnianych dziennie ankiet przez
uczniów. Wyraźnie na nim widać przerwę świąteczną oraz weekendy, w czasie których
uczniowie nie korzystają z systemu elektronicznej ewaluacji.
2. Wykres Postęp w wypełnianiu ankiet
Uczniowie (pretest)

2019-01-14

2019-01-11

2019-01-08

2019-01-05

2019-01-02

2018-12-30

2018-12-27

2018-12-24

2018-12-21

2018-12-18

2018-12-15

2018-12-12

2018-12-09

2018-12-06

2018-12-03

2018-11-30

2018-11-27

2018-11-24

2018-11-21

2018-11-18

2018-11-15

2018-11-12

2018-11-09

2018-11-06

2018-11-03

2018-10-31

2018-10-28

2018-10-25

2018-10-22

2018-10-19

2018-10-16

2018-10-12

2018-10-09

Uczniowie (posttest)

2018-10-04

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

W dniu 14 stycznia 2018 rok godz. 14,00 czyli kilka godzin przed zamieszczeniem Raportu w
systemie sprawozdawczym WITKAC, już 113.043 uczniów wypełniło pretest oraz 46.696
uczniów wypełniło posttest w elektronicznym systemie ewaluacji, dostarczając nam
informacji niezbędnych do realizacji celów Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno
Edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”.

Uczniowie biorący udział w badaniu ewaluacyjnym
Podczas wypełniania pretestu w grupie uczniów nie wystąpiły istotne różnice płci. W nadaniu
wzięło udział 50,33% uczennic i 49,67% uczniów.
3. Wykres Uczestnicy badania wg płci

uczniowi
e;
49,67%

uczennic
e;
50,33%
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Rozkład grupy badanej według wieku przedstawia się następująco: 9,75% w wieku 9 lat, 17,
33% dziesięciolatków, 17,73% jedenastolatków; 16,99% dwunastolatków; 15,75%
trzynastolatków, 13,46 % czternastolatków i 6,85% piętnastolatków. Pozostałe grup w wieku
7,8, 16, 17 i 18 lat łącznie stanowią 2,11% . Jest to grupa prawdopodobnie błędnie
zaznaczonych odpowiedzi lub stanowiąca wyjątki w systemie edukacji.
4. Wykres Grupa badana wg wieku
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Grupa badana, uczestnicząca w preteście, składała się w 21,30% z uczących się w klasach IV
szkoły podstawowej, 23,34% w klasach V, 16,83% w VI, 15,74% w VII, 15,84% w VII
a 6,95% uczyło się w III klasie gimnazjalnej.
5. Wykres Grupa badana wg klas
3 GIM;
6,95%
8 SP;
15,84%

7 SP;
15,74%

4 SP;
21,30%

5 SP;
23,34%
6 SP;
16,83%
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Rodzice i nauczyciele uczestniczący w kampanii profilaktyczno edukacyjnej
Realizując projekt, dzięki środkom finansowym z Ministerialnego Funduszu Sprawiedliwości,
przyczyniliśmy się do zwiększenie umiejętności budowania autorytetu wśród nauczycieli oraz
zachęcenia do zmiany postawy rodzicielskiej poprzez przygotowane scenariusze zajęć oraz
filmy instruktażowe dla Rad Pedagogicznych, na podstawie których nauczyciele poprowadzą
zajęcia (również na podstawie przygotowanych scenariuszy i filmów instruktażowych) dla
rodziców spotykających się na zebraniach klasowych z wychowawcami.
Poniższy wykres przedstawia rozkład w czasie liczby wypełnianych dziennie ankiet przez
Nauczycieli oraz przez Rodziców. Warto zauważyć, że w dni świąteczne nieliczni poświęcali
czas na tak prozaiczną czynność, jak wypełnienie ankiety. Jednak po Nowym Roku nastąpił
wzrost, by przez dni weekendowe znowu był notowany spadek. Jednak w wielu szkołach
dopiero rozpoczynają się zebrania na koniec semestru, po których nastąpi wypełnianie ankiet
w tej grupie badawczej.
6. Wykres Dynamika wypełniania ankiet uczniowskich

Dynamika wypełnianych ankiet
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W dniu 14 stycznia 2018 rok godz. 14,00 czyli kilka godzin przed zamieszczeniem Raportu
w systemie sprawozdawczym WITKAC, już 7.178 Nauczycieli wypełniło ankiety
w elektronicznym systemie ewaluacji, dostarczając nam informacji niezbędnych do realizacji
celów Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno Edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami
Autorytetu”.
Również 11.953 Rodziców udzieliło odpowiedzi w naszym badaniu ankietowym. Pełne
jednak wyniki tej próby badawczej możemy przedstawić po zebraniu wszystkich wyników, co
zgodnie z naszymi założeniami miało nastąpić do roku po zakończeniu projektu, ale już
dzisiaj wiemy, że przedstawimy do Ministerstwa Sprawiedliwości pełny rap[ort z rezultatów
projektu pod koniec czerwca 2019 roku.
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Przygotowując raport pobraliśmy z systemu elektronicznej ewaluacji dane na dzień 8 stycznia
2019 r.. Poniżej tabela wskazująca na udział w badaniach Nauczycieli oraz Rodziców
w poszczególnych 16 województwach w Polsce.
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
RAZEM

Rodzice
526
633
779
162
756
1 012
693
209
951
365
352
790
596
473
588
443
9 328

Nauczyciele
264
434
358
73
504
825
444
217
582
219
203
406
436
279
413
127
5 784

Dostęp do systemu elektronicznej ewaluacji jest generowany przez koordynatorów szkolnych
(pedagoga i/lub psychologa i/lub informatyka) w postaci biletu z indywidualnym,
niepowtarzalnym numerem hasła dającego dostęp do ankiety. Umownie nazywamy go
biletem. Od początku kampanii do 6 stycznia (niedziela) wygenerowano bilety dla 37.778
nauczycieli oraz 199.221 rodziców. O ile bilety szybko zostają rozprowadzone w czasie Rad
Pedagogicznych na których realizowany jest projektowy scenariusz szkolenia, to nie
wszystkie bilety jeszcze dotarły do rodziców, gdyż są one rozprowadzane w czasie spotkań
klasowych (popularnie zwanych wywiadówkami). Należy podkreślić, iż ze względów
organizacyjnych (różne terminy ferii w poszczególnych województwach) zebrania
z Rodzicami mogą odbywać się w różnych terminach, mimo wspólnego końca semestru.
W tygodniu od 7 do 14 stycznia zarejestrowało się 96 koordynatorów co oznacza włączenie
kolejnych szkół do projektu. Wygenerowano kolejne 2.593 bilety dla nauczycieli czyli dostęp
do systemu ankiet będzie miało już 40.371 nauczycieli, którzy nadal będą zachęcani do
podzielenia się swoją opinią w anonimowej ankiecie, służącej do zrealizowania głównego
celu jakim jest podjęcie różnorodnych działań w kampanii „Bądźmy poszukiwaczami
Autorytetu”, mających na celu zmniejszenie się grupy młodzieży zagrożonej wejściem
w konflikt z prawem oraz zwiększenie grupy młodzieży przestrzegającej prawa.
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Elektroniczne narzędzia badawcze
Stworzenie dedykowanego narzędzia badawczego do przeprowadzenia elektronicznej ankiety
we wszystkich (z bazy adresowej) szkołach podstawowych. Narzędzie powinno generować
ankietę do badań, zapewnić jednokrotne wypełnienie ankiety przez danego ucznia przed
zajęciami profilaktycznymi a następnie jednokrotne wypełnieni przez niego ankiety po
zajęciach profilaktycznych.
Zautomatyzowane dostarczenie do każdej szkoły elektronicznej ankiet tak, aby każda szkoła
w łatwy sposób mogła zalogować się do tzw. panelu dla koordynatorów szkolnych
i uruchomić ankietę. Należy wziąć pod uwagę, iż koordynatorzy mogą nie mieć
odpowiednich kwalifikacji informatycznych. Narzędzie powinno być proste i opisane
w oddzielnych dokumentach, jak z niego korzystać.
Przeprowadzenie badania w 3 grupach: uczniów, rodziców i nauczycieli. Nauczyciele
i rodzice wypełniają ankietę jednokrotnie, a uczniowie wypełniają ankietę dwukrotnie, przed
i po przeprowadzeniu zajęć profilaktycznych (tzw. pretest i posttest).
Narzędzie powinno być tak skonstruowane, aby zbierane wyniki były w jak największym
stopniu rzetelne. a) brak dostępu do ankiety dla osób z zewnątrz, spoza szkoły (ankieta nie
może być publiczna). b) uczestnicy badania mogą wypełnić ankietę tylko raz (rodzice,
nauczyciele) lub dwa razy (uczniowie: prettest i posttest).
Narzędzie po za kończeniu badań powinno automatycznie wygenerować dla każdej szkoły
raport na podstawie wyników zebranych od uczniów, rodziców i nauczycieli.
Dla implementacji danych wejściowych zleceniodawca przekaże wykonawcy treść ankiet dla
uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Określi także czas trwania badania (ramy czasowe) oraz
wytyczne co do zawartości merytorycznej generowanych automatycznie raportów.
Wykonawca ma zapewnić wsparcie techniczne i merytoryczne. Cały proces przeprowadzania
badań ankietowych ma być zautomatyzowany i prosty w realizacji przez szkoły
(koordynatorów szkolnych). Jednak może wystąpić potrzeba wsparcia technicznego lub
merytorycznego koordynatorów szkolnych. Zleceniobiorca powinien mieć możliwości
dokonywania zmian w narzędziu badawczym w zależności od problemu, obsługiwać
spływające mailowo zapytania i problemy, doradzać koordynatorom szkolnym w trudnych
czy wyjątkowych sytuacjach.

Sposób organizacji badań ankietowych
Opis badania ewaluacyjnego programu
Ankiety przeznaczone są dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Każdy uczestnik badania
otrzymuje losowy bilet z krótką instrukcją, co zrobić, żeby wypełnić ankietę. Ankietę
można wypełnić w dowolnym czasie na komputerze lub na smartfonie. W celu zwiększenia
frekwencji wśród młodzieży, zaleca się przeprowadzenie ankiety podczas lekcji
wychowawczej lub lekcji informatyki (np. w ramach rozwijania kompetencji społecznych
w sieci).
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W przypadku przerwania wypełniania ankiety, można do niej powrócić w dowolnym
czasie na podstawie tego samego hasła z biletu.
Schemat postępowania w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych

Kilka słów o ankiecie:
 Ankieta jest anonimowa, w pełni elektroniczna oraz prosta w wypełnieniu (zajmuje kilka
minut).
 Pytania ankietowe są bezpieczne, bez otwierających pytań (pytania do wglądu
w sekcji Treść pytań ankietowych).
 Możliwość wypełnienia na komputerze i na smartfonach.
 Automatyczne gromadzenie i podliczanie wyników ankiety.
 Automatyczne generowanie raportu z wynikami oraz wykresami dla szkoły.
 UWAGA! Wypełnianie ankiety można przerwać i powrócić do niej po jakimś czasie, na
podstawie tego samego biletu z hasłem.
Rzetelność wyników:
 Im więcej młodzieży wypełni ankietę, tym wyniki będą bardziej rzetelne i wiarygodne.
 Zależy nam na wypełnieniu ankiety przez rodziców, którzy będą obecni na spotkaniu
i wezmą ze sobą bilet z hasłem.
 Raporty nie pokażą wyników, jeżeli liczba odpowiedzi (wypełnionych ankiet) na danym
poziomie nauczania będzie mniejsza niż 3 w obrębie danej płci. Jeżeli ankietę na danym
poziomie nauczania wypełni nie więcej niż 3 chłopców lub dziewcząt, nie będzie można
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zobaczyć podsumowanych wyników dla tej grupy. Jedynie zbiorcze wyniki np. dla kilku
poziomów nauczania razem. Jest to podyktowane zadbaniem o anonimowość uczniów.
Koordynatorzy programu „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”:
 Zachęcamy Państwa, aby w szkole było dwóch koordynatorów szkolnych.
 Dane weryfikacyjne przesłane w mailu (nr RSPO oraz kod weryfikacyjny) służą do
rejestracji zarówno pierwszego, jak i drugiego koordynatora.
 Pierwszym koordynatorem zostaje jeden z nauczycieli (pedagog/psycholog lub każda
inna osoba przeprowadzająca badania ewaluacyjne w szkole).
 Drugim koordynatorem zostaje nauczyciel informatyki lub inny nauczyciel do obsługi
internetowego panelu dla koordynatorów.
 W razie potrzeby (np. w przypadku dużej szkoły) zarejestrować się może nawet
3 koordynatorów.
Zadanie koordynatorów szkolnych:
 Organizacja i realizacja kampanii na poszczególnych etapach
 Przeprowadzenie badania ankietowego przed realizacją zajęć (lub nie).
 Koordynacja realizacji zajęć w poszczególnych grupach (wyznaczenie osób, itp.)
(więcej szczegółów dotyczących tego punktu znajdą Państwo w paczce z materiałami,
która przyjdzie do szkoły)
 Konieczne przeprowadzenie badania ankietowego po realizacji zajęć.
Rejestracja koordynatorów szkolnych:
 Przeprowadzenie w szkole badań ewaluacyjnych wymaga rejestracji szkoły na
stronie rejestracja.autorytet.org
 W celu weryfikacji należy podać kod weryfikacyjny oraz nr RSPO szkoły (z Rejestru
Szkół i Placówek Oświatowych). Zarówno kod weryfikacyjny, jak i nr RSPO
szkoły zostały przesłane do szkoły na adres mailowy znajdujący się w bazie RSPO.
 Baza RSPO jest ogólnodostępnym Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych. Znajduje
się na stronie internetowej rspo.men.gov.pl
 Dane weryfikacyjne przesłane w mailu (nr RSPO oraz kod weryfikacyjny) służą do
rejestracji zarówno pierwszego, jak i drugiego koordynatora.
 Wiadomość z danymi weryfikacyjnymi została wysłana z adresu ankieta@autorytet.org
na adres szkoły podany w bazie RPSO. Mailing ten do wszystkich szkół podstawowych
w Polsce był już kilkukrotnie ponawiany. Aby odszukać tę wiadomość, prosimy
o sprawdzenie folderu SPAM. Niektóre serwisy pocztowe mogą umieścić naszą
wiadomość w innej zakładce, np. w Powiadomieniach. Ewentualnie można skorzystać
z wyszukiwarki i wyszukać wiadomość po adresie nadawcy:ankieta@autorytet.org
Rejestracja drugiego koordynatora szkolnego:
 Rejestracja każdego koordynatora wymaga niezależnego wejścia na stronę
rejestracja.autorytet.org i wpisania tych samych danych weryfikacyjnych. Czyli zapisanie
dwóch koordynatorów szkolnych nie odbywa się za jednym i tym samym razem. Jeden
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i drugi koordynator powinni niezależnie od siebie zarejestrować się wpisując RSPO
szkoły oraz kod weryfikacyjny.
 Drugiego koordynatora dodaje się w taki sam sposób, jak pierwszego
koordynatora. Należy się zarejestrować na stronie rejestracja.autorytet.org w taki sam
sposób, jak robił to pierwszy koordynator. Tj. z wykorzystaniem numeru RSPO oraz
przesłanego kodu weryfikacyjnego.
Czy można być koordynatorem w kilku szkołach?
 Tak. Nauczyciel może być koordynatorem w kilku szkołach.
 Nasz system ankietowy rozróżnia jednak koordynatorów przypisanych do danej szkoły
na podstawie unikatowego adresu e-mail. On nie może się powtarzać.
 Dlatego też takowy koordynator szkolny potrzebuje mieć tyle różnych adresów
mailowych, w ilu szkołach jest koordynatorem.
Brak wiadomości mailowej z danymi weryfikacyjnymi:
 W okresie wrzesień-listopad mail z danymi weryfikacyjnymi do każdej szkoły w Polsce
był wysyłany 4-krotnie. Mógł także wpaść do folderu SPAM albo uznany za SPAM mógł
zostać skasowany.
 Szkoła mogła nie otrzymać wiadomości z danymi weryfikacyjnymi w dwóch
przypadkach:
(1) Brak adresu mailowego w bazie RSPO.
 (2) Błędny lub nieaktualny adres mailowy w bazie RSPO.
 Powyższe można sprawdzić wyszukując swoją szkołę w bazie RSPO.
(1) Jeżeli jest podany prawidłowy adres mailowy, należy dobrze przeszukać skrzynkę
odbiorczą szkoły.
 (2) Jeżeli jest podany niewłaściwy adres lub jego brak, wówczas szkoła jest proszona
(koordynator szkolny) o uzyskanie kodu weryfikacyjnego szkoły poprzez wysłanie
wiadomości mailowej na adres ankieta@autorytet.org z prośbą o otrzymanie kodu
weryfikacyjnego lub wykonanie telefonu do nas (numery telefonów w dziale Pomocy)
i poproszenie o te dane.
 W tymże mailu proszę podać:
o dane szkoły (nazwa + adres),
o ogólny adres mailowy szkoły (np. do sekretariatu),
o nr RSPO danej szkoły (nr ten można znaleźć w bazie RSPO na stronie
rspo.men.gov.pl).
 Uwaga: Jeżeli SP znajduje się w Zespole Szkół, należy podać RSPO szkoły
podstawowej, a nie całego zespołu szkół. To są dwa różne RSPO.
 W mailu zwrotnym zostanie przesłany kod weryfikacyjny w celu dokonania rejestracji
koordynatorów szkolnych.
 W procesie rejestracji po poprawnym wpisaniu na stronie numeru RSPO szkoły oraz
kodu weryfikacyjnego (wielkość liter ma znaczenie), zostaniemy poproszeni o podanie
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swojego adresu mailowego. Za jego pomocą będziemy się logować do Panelu. Należy
także wymyślić hasło.
 W następnym kroku należy zweryfikować, iż mamy dostęp do tej skrzynki mailowej. Na
skrzynkę podanego maila przyjdzie wiadomość, w którym należy kliknąć w link
weryfikacyjny.
 Po jego kliknięciu konto koordynatora szkoły będzie aktywne. Można się logować
i generować bilety.
Panel badawczy dla koordynatorów:
 Dostęp do panelu możliwy poprzez logowanie (po wcześniejszej rejestracji) na
stroniepanel.autorytet.org
 Panel służy do wygenerowania tzw. biletów z hasłami z krótką instrukcją dla każdego
uczestnika programu (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
 Bilet z hasłem zawiera adres strony internetowej (na której znajduje się krótka ankieta)
orazjednorazowe hasło.
 W panelu, przed wygenerowaniem biletów, należy podać pełną liczebność uczniów na
poszczególnych poziomach klas oraz liczebność grona pedagogicznego. I to niezależnie,
czy szkoła planuje przeprowadzić zajęcia we wszystkich klasach, czy też tylko w części.
Dzięki tym informacjom będzie znana próba badawcza. System będzie wiedział, ile
należy wygenerować biletów z hasłami dla danej szkoły dla poszczególnych grup.
 Wygenerowanie biletów z hasłami jest możliwe tylko raz. Dlatego bardzo prosimy
o sprawdzenie poprawności wprowadzonej liczebności uczniów i nauczycieli.
 Istnieje możliwość śledzenia postępów badania (procent wypełnionych ankiet
w poszczególnych badanych grupach).
 W przypadku realizacji pretestu, nauczyciel otrzymuje wstępne wyniki, które może
wykorzystać według swojego uznania już w czasie realizacji zajęć profilaktycznoedukacyjnych w poszczególnych klasach, np. w celu zmiany przekonań normatywnych.
 Po zakończeniu badania (pretest i posttest) z panelu będzie można pobrać raport
z wykresami oraz wynikami przeprowadzonego badania w danej szkole (raport pośredni
oraz końcowy).
Aby wygenerować bilety z hasłami należy:
 Zalogować się do panelu dla koordynatora szkolnego kampanii (po wcześniejszej
rejestracji) pod adresem: panel.autorytet.org
 Podać łączną liczbę uczniów na poziomie klas od 4 do 8 SP, (III GIM opcjonalnie) oraz
liczbę nauczycieli pracujących w szkole.
 Wygenerować bilety z hasłami do ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 Wydrukować, pociąć i rozdać bilety wszystkim uczestnikom w poszczególnych badanych
grupach.
 Dla uczniów są generowane dwa zestawy biletów z hasłami. Pierwszy zestaw służy
dopretestu (badanie przed realizacją zajęć), a drugi zestaw – do posttestu (po realizacji
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zajęć).
 Uwaga: Zmiana powyższych liczebności jest możliwa tak długo, dopóki nie wygeneruje
się biletów. Wygenerowanie biletów blokuje możliwość zmiany danych
w liczebnościach.
Kiedy rozdajemy bilety z hasłami do ankiet:
 Uczniowie otrzymują bilety przed realizacją zajęć profilaktyczno-edukacyjnych (pretest)
oraz nowe bilety po realizacji tychże zajęć (posttest).
 Rodzicom oraz nauczycielom rozdajemy bilety podczas spotkania lub po spotkaniu.
Rodzice i nauczyciele są zaproszeni do wypełnienia ankiety tylko raz, po realizacji zajęć
(tylko posttest).Można zasugerować wypełnienie ankiety na smartfonach jeszcze
w szkole. Zwiększy to frekwencję badania.
 Każdy rodzic czy nauczyciel otrzymują tylko raz i tylko jeden bilet z hasłem. Nawet
jeżeli dany rodzic ma kilkoro dzieci w szkole. Bilety z hasłami mogą zostać
niewykorzystane. Nie trzeba wszystkich biletów rozdawać.
Należy wpisać liczebność wszystkich klas na poszczególnych poziomach:
 Należy wpisać pełną liczebność uczniów na poszczególnych poziomach danej szkoły.
 Jeżeli nawet Państwo docelowo i finalnie nie przeprowadzą z różnych względów zajęć
we wszystkich klasach, w bazie będziemy mieli informacje o wielkości próby.
Mamy świadomość, że nie będzie 100% frekwencji, zwłaszcza wśród rodziców.
 Należy zatem wygenerować komplet biletów z hasłami (dla wszystkich). Nic się nie
stanie, jeżeli część biletów pozostanie u koordynatora niewykorzystanych. Nie rozdajemy
ich na siłę tylko po to, żeby zeszły "ze stanu".
 Należy jednak pamiętać, że każdy uczestnik dostaje bilet z hasłem tylko raz
w określonym badaniu. Uczniowie raz przed zajęciami (pretest) i raz po zajęciach
(posttest). Bilety z hasłami rozdajemy tylko tym nauczycielom i rodzicom, którzy wzięli
udział w szkoleniu.
Informacje o materiałach i zajęciach:

Zajęcia wśród uczniów trwają: 1 godz. lekcyjna

Wśród rodziców: szkolenie do 30 minut, np. przy okazji wywiadówki. Zapraszamy na
stronę: rodzice.autorytet.org

Wśród nauczycieli: szkolenie maks. 45 minut, np. przy okazji rady pedagogicznej.
Zapraszamy na stronę: nauczyciele.autorytet.org
Kto się może zarejestrować:
 Kampania jest przewidziana dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Zapraszamy
każdą szkołę, aby się przyłączyła.
 Jeżeli jakaś szkoła nie otrzymała maila powitalnego z danymi weryfikacyjnymi,
zapraszamy, aby się do nas po te dane zgłosiła: ankieta@autorytet.org
 Udział w kampanii jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
Terminy realizacji poszczególnych etapów:(Powinna zostać zachowana kolejność):
(1) Pretest wśród uczniów
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(2) Realizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
(3) Przeprowadzenie posttestu we wszystkich 3 grupach uczestników
Brak możliwości przeprowadzenia spotkania dla rodziców nie dyskwalifikuje we wzięciu
udział w ankiecie kampanii.
Ostatecznie to koordynatorzy decydują o terminach realizacji badań ewaluacyjnych oraz zajęć
edukacyjno-profilaktycznych dostosowując je do lokalnych możliwości danej szkoły
w powyższych zakresach. Fundacja pragnie, aby wszystkie działania zakończyły się do
dnia 25 stycznia 2019 roku).
W przypadku gdy szkoła przystąpi do przeprowadzania zajęć bezpośrednio po otrzymaniu
paczki, pomijając badanie pretest, szkoła nie uzyska danych porównawczych. W takiej
sytuacji szkoły nadal są zaproszone, żeby zarejestrować się do ankiety i wygenerować bilety.
Jednak pominą bilety pretestowe, a od razu i po zajęciach rozdadzą bilety posttestowe.
Ankieta jest bezpieczna i nie zawiera otwierających pytań. Jednak jeżeli szkoła tak zdecyduje,
udostępniamy w dziale do pobrania gotowy szablon do zbierania podpisów rodziców, którzy
wyrażają zgodę na przeprowadzenie badania wśród swoich dzieci.
Kto realizuje zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w szkole:
 Materiały dostarczone do szkoły mają zapewnić wystarczającą pomoc dydaktyczną, aby
szkoła mogła samodzielnie zrealizować zajęcia. Zajęcia może poprowadzić osoba
wyznaczona w szkole (koordyantor szkolny, pedagog, wychowawca).
 Szkoła może zatrudnić firmę zewnętrzną w celu realizacji zajęć i zaproponować nam
takowy podmiot realizujący te zajęcia w danej szkole (w panelu dla koordynatora
szkolnego). Opracowujemy listę ośrodków w całej Polsce, które będą uprawnione do
realizacji zajęć w ramach kampanii. Otrzymają one od nas wówczas rozszerzony zestaw
materiałów profilaktycznych do realizacji zajęć w szkole.
 Jesteśmy przekonani, ze nikt tak dobrze nie przeprowadzi tych zajęć, jak wychowawcy
w swoich klasach lub szkolny pedagog.
 Powody są dwa: To właśnie wychowawca/pedagog jest odbierany przez uczniów jako
autorytet i powinien o tym mówić. Przeprowadzenie zajęć o autorytecie wzmacnia
autorytet prowadzącego i sprawia, ze wspólnie z uczniami porządkuje swoje myślenie
o istocie poszukiwania Mistrza.
 Dlatego bardzo mocno rekomendujemy wychowawców i pedagoga szkolnego jako
realizatora zajęć. Poza tym w kampanii bierze udział ogromna liczba szkół i nie jesteśmy
w stanie zapewnić tylu realizatorów, którzy byliby sprawdzeni i gwarantowali jakość
realizacji.
Raporty badawcze
1. Raport wstępny: Raport ten zawiera wyniki pierwszej ankiety wśród uczniów
(pretest).
2. Raport pośredni: Raport ten zawiera wyniki drugiej ankiety wśród uczniów (posttest)
oraz wyniki ankiet dla rodziców i nauczycieli.
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3.
4.

Raport końcowy: Raport końcowy zawiera wyniki porównawcze między pretestem
i posttestem oraz między rodzicami i nauczycielami.
Raport ogólnopolski: Jest to raport końcowy (bez wstępnego i pośredniego)
przedstawiający wyniki ogólnopolskie, na podstawie zebranych danych ze wszystkich
zarejestrowanych w naszej ankiecie szkół.

Wyniki są zebrane w tabelach z podziałem na poziom klas oraz płeć.
Dodatkowo są przedstawione w postaci wykresów.
Objętość każdego dokumentu wynosi ok. 100 stron.

Przedmiot badań i narzędzia badawcze
Przedmiotem badań w przypadku uczniów jest ich poczucie wsparcia społecznego, wiedza
o cechach autorytetu, marzenia oraz wybrane zachowania ryzykowne i normatywne.
Przedmiotem badań w przypadku dorosłych są ich relacje z dziećmi/uczniami oraz postawy,
jakie przyjmują wobec dzieci/uczniów.
W tym celu przygotowano narzędzia badawcze w postaci elektronicznej ankiety zawierającej
niżej zamieszczone pytania.
Treść pytań skierowana do uczniów
Pytanie nr 1. Płeć
o Dziewczyna
o Chłopak
Pytanie nr 2. Wiek
o 8
o 9
o 10
o 11
o 12
o 13
o 14
o 15
o 16
Pytanie nr 3. Poziom edukacji (klasa)
o 4
o 5
o 6
o 7
o 8
o 3
Pytanie nr 4. Czy czujesz, że masz z kim porozmawiać nawet o najtrudniejszych
sprawach? Pytanie nr 5. Czy brałeś udział w zajęciach pokazujących cechy autorytetu?
o 1 na tak
o 2 na raczej tak
o 3 na trudno powiedzieć
o 4 na raczej nie
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o 5 na nie
Pytanie nr 5. Czy brałeś udział w zajęciach pokazujących cechy autorytetu?
o 1 na tak
o 2 na trudno powiedzieć
o 3 na nie
Pytanie nr 5.1. Czy czujesz się zachęcona/y do szukania swojego mistrza?
o 1 na tak
o 2 na raczej tak
o 3 na trudno powiedzieć
o 4 na raczej nie
o 5 na nie
Pytanie nr 5.2. Czy chciałabyś/chciałbyś sam posiadać cechy potrzebne mistrzowi?
o 1 na tak
o 2 na raczej tak
o 3 na trudno powiedzieć
o 4 na raczej nie
o 5 na nie
Pytanie nr 5.3. Czy w czasie zajęć dowiedziałeś się czegoś nowego lub przydatnego na co
dzień?
o 1 na tak
o 2 na raczej tak
o 3 na trudno powiedzieć
o 4 na raczej nie
o 5 na nie
Pytanie nr 5.4. Jak oceniasz program, w którym brałeś/łaś udział?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
o 6
Pytanie nr 6. Do kogo masz największe zaufanie? (max. 5)
o mama
o tata
o babcia
o dziadek
o wujek
o ciocia
o kuzyn
o rodzeństwo
o przyjaciel
o nauczyciel
o wychowawca
o pedagog
o trener
o instruktor zajęć pozalekcyjnych
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o instruktor harcerski
o przewodnik duchowy
o youtuber
o znajomy z Internetu
o bloger
o celebryta
o sportowiec
o aktor
o muzyk
Pytanie nr 7. Zdarza mi się:
o używać wulgaryzmów
o dokuczać kolegom i koleżankom
o łamać ustalone przez rodziców zasady
o łamać zasady obowiązujące w szkole
o przechodzić na czerwonym świetle
o dokuczać zwierzętom i niszczyć rośliny
o pożyczać rzeczy innych bez pozwolenia
o używać zwrotów grzecznościowych
o przestrzegać zasad obowiązujących w klasie
o pomagać innym ludziom
o słuchać rodziców
o okazywać szacunek starszym
o dbać o porządek w moim otoczeniu (w szkole, w domu, w miejscu publicznym)
Pytanie nr 8. Gdybyś mógł/mogła wybrać kogokolwiek na świecie to z kim najchętniej
rozmawiał/a byś o trudnych sprawach? (wybierz max.5)
o mama
o tata
o babcia
o dziadek
o wujek
o ciocia
o kuzyn
o rodzeństwo
o przyjaciel
o nauczyciel
o wychowawca
o pedagog
o trener
o instruktor zajęć pozalekcyjnych
o instruktor harcerski
o przewodnik duchowy
o youtuber
o znajomy z Internetu
o bloger
o celebryta
o sportowiec
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o aktor
o muzyk
Pytanie nr 9. Z podanych poniżej cech wybierz te, które Twoim zdaniem najlepiej
pasują do mistrza/ autorytetu: (wybierz max.8)
o Mama
o Tata
o Babcia
o Dziadek
o Wujek
o Ciocia
o Kuzyn
o Rodzeństwo
o Przyjaciel
o Nauczyciel
o Wychowawca
o Pedagog
o trener
o instruktor zajęć pozalekcyjnych
o instruktor harcerski
o przewodnik duchowy
o youtuber
o znajomy z Internetu
o Gloger
o Celebry ta
o Sportowiec
o Aktor
o muzyk
Pytanie nr 10. Jeśli masz do rozwiązania trudną sytuację do kogo udajesz się po pomoc?
(wybierz max.5)
o Mama
o Tata
o Babcia
o Dziadek
o Wujek
o Ciocia
o Kuzyn
o Rodzeństwo
o Przyjaciel
o Nauczyciel
o Wychowawca
o Pedagog
o Trener
o instruktor zajęć pozalekcyjnych
o instruktor harcerski
o przewodnik duchowy
o youtuber
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o znajomy z Internetu
o Gloger
o Celebry ta
o Sportowiec
o Aktor
o Muzyk
Pytanie nr 11. W życiu marzę o tym żeby (wybierz max 4):
o znaleźć miłość
o mieć przyjaciół
o zdobyć majątek
o zrobić karierę
o mieć udaną rodzinę
o mieć ciekawą pracę
o mieć spokojne życie
o mieć życie pełne rozrywek
o pomagać innym ludziom
o osiągnąć sukces naukowy
o żyć w zgodzie z religią
o zdobyć władzę polityczną
o podróżować po świecie
o poznawać innych ludzi/ inne kultury
o być kochanym

Treść pytań skierowana do rodziców
Pytanie nr 1. Moim zdaniem na popadanie dziecka w konflikt z prawem największy
wpływ ma:
Szkoła
o 1 na nie
o 2 na tak
grupa rówieśnicza
o 1 na nie
o 2 na tak
niewłaściwa postawa rodziców
o 1 na nie
o 2 na tak
cechy charakteru dziecka
o 1 na nie
o 2 na tak
przypadek
o 1 na nie
o 2 na tak
środowisko lokalne
o 1 na nie
o 2 na tak
Pytanie nr 2. Moja relacja z dziećmi na co dzień najbardziej przypomina tą pokazaną
na filmie:
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o 1 na obojętny
o 2 na tyran
o 3 na mistrz
Pytanie nr 3. Czy zajęcia zachęciły Pana/Panią do pracy nad tym, aby być lepszym
autorytetem dla swoich dzieci?
o 1 na tak
o 2 na raczej tak
o 3 na trudno powiedzieć
o 4 na raczej nie
o 5 na nie
Pytanie nr 4. Spotkanie oceniam na
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
o 6
Pytanie nr 5. Spotkanie zachęciło mnie do dalszego poszukiwania informacji
o autorytecie.
o 1 na tak
o 2 na raczej tak
o 3 na trudno powiedzieć
o 4 na raczej nie
o 5 na nie

Treść pytań skierowana do nauczycieli
Pytanie nr 1. Pozytywny potencjał w moich uczniach potrafię dostrzec:
o 1 na zawsze
o 2 na bardzo często
o 3 na często
o 4 na rzadko
o 5 na bardzo rzadko
Pytanie nr 2. Moja relacja z uczniami najbardziej przypomina tą pokazaną na filmie:
o 1 na obojętny
o 2 na tyran
o 3 na mistrz
Pytanie nr 3. Czy zajęcia zachęciły Pana/Panią do pracy nad tym, aby być lepszym
autorytetem dla swoich uczniów?
o 1 na tak
o 2 na raczej tak
o 3 na trudno powiedzieć
o 4 na raczej nie
o 5 na nie
Pytanie nr 4. Spotkanie oceniam na
o 1
o 2
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o 3
o 4
o 5
o 6
Pytanie nr 5. Spotkanie zachęciło mnie do dalszego poszukiwania informacji o
autorytecie.
o 1 na tak
o 2 na raczej tak
o 3 na trudno powiedzieć
o 4 na raczej nie
o 5 na nie
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Interpretacja ankiet wypełnionych przez uczniów
Dzieciom i młodzieży od 7 do 18 roku życia zadano 11 pytań, które dotyczyły:
1. poczucia wsparcia społecznego i relacji interpersonalnych (pytania: Czy czujesz, że masz
z kim porozmawiać nawet o najtrudniejszych sprawach? - 4, Do kogo masz największe
zaufanie? - 6, Gdybyś mógł/mogła wybrać kogokolwiek na świecie to z kim najchętniej
rozmawiał/a byś o trudnych sprawach? - 8, Jeśli masz do rozwiązania trudną sytuację do
kogo udajesz się po pomoc? -10),
2. wiedzy o autorytecie (pytanie 9: Z podanych poniżej cech wybierz te, które Twoim
zdaniem najlepiej pasują do mistrza/ autorytetu: (wybierz max.8),
3. marzeń młodzieży (pytanie 11: W życiu marzę o tym żeby (wybierz max. 4),
4. zachowań ryzykownych, w tym antyspołecznych oraz normatywnych (pytanie 7: Zdarza
mi się: (w odpowiedzi 7 zachowań ryzykownych i 6 normatywnych ),
5. oceny zajęć zrealizowanych w Kampanii (pytania: 5, w tym 5.1 do 5.4, Czy brałeś udział
w zajęciach pokazujących cechy autorytetu? Czy czujesz się zachęcona/y do szukania
swojego mistrza? Czy chciałabyś/chciałbyś sam posiadać cechy potrzebne mistrzowi?
Czy w czasie zajęć dowiedziałeś się czegoś nowego lub przydatnego na co dzień? Jak
oceniasz program, w którym brałeś/łaś udział?)
Poniżej zostaną przedstawione wyniki badań ewaluacyjnych metodą pretestu i posttestu
oddzielnie, a następnie zanalizowane i zinterpretowane całościowo, w porządku
merytorycznym, czyli z podziałem na 5 obszarów: poczucia wsparcia społecznego i relacji,
wiedzy o cechach autorytetu, marzeń młodzieży, zachowań ryzykownych i normatywnych
oraz oceny zajęć realizowanych w Kampanii.

Poczucie wsparcia w najbliższym otoczeniu
Ogromny wpływ na podejmowanie przez młodych ludzi działań ryzykownych ma ich
poczucie bezpieczeństwa mocno związane z tym jak postrzegają swoje relacje z innymi.
Ważnym pytaniem dla nas stało się więc to odnoszące się do poczucia posiadania osoby,
która może być dla nich wsparciem, z która mogą porozmawiać o nawet najtrudniejszych
sprawach. Jak pokazuje poniższy wykres bez względu na to w jakim wieku są uczniowie
przynajmniej połowa z nich ma poczucie, że w ich najbliższym otoczeniu jest ktoś z kim
mogą bezpiecznie porozmawiać o wszystkim. Większy odsetek dziewcząt niż chłopców
deklaruje, że ma z kim porozmawiać. Widać też, że największe poczucie wsparcia mają
uczniowie klas ósmych.
Poczucie, że młodzież ma z kim porozmawiać o najtrudniejszych sprawach wzrasta wraz
z wiekiem, widzimy, że o ile w klasie 4 jest to wynik na poziomie 57,3% dzieci,
twierdzących, ze mają z kim porozmawiać w klasie 5 jest to już 64,2%, w klasie 6 68,3%,
w klasie 7 69,8% w klasie 8 osiąga najwyższą wartość 71,4% aby w klasach 3 gimnazjum
nieznacznie opaść do poziomu 70,1%. Dziewczęta deklarują częściej, że mają osoby zaufane,
z którymi rozmawiają jest to różnica około 10 punktów procentowych w poszczególnych
klasach pomiędzy chłopcami a dziewczętami.
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7. Wykres: Odpowiedzi uczniów na pytanie „Czy czujesz, że masz z kim porozmawiać nawet
o najtrudniejszych sprawach?”

Kolejnym pytaniem związanym z najbliższym otoczeniem uczniów jest pytanie o to komu
konkretnie młodzież ufa. Uczniowie mogli wybrać z kafeterii maksymalnie 5 pozycji, z tego
powodu wartości procentowe nie sumują się do 100. Podobnie skonstruowane zostały
również pytania odnoszące się do tego z kim najchętniej młodzież chciałaby rozmawiać oraz
do kogo uczniowie udają się po pomoc.
Jak widać największym zaufaniem cieszą się rodzice, mama z wynikiem 86% badanej
młodzieży oraz tata 68,4%, na trzecim miejscu znajdują się babcia 46,9% i przyjaciele46,6%,
pomiędzy których wynikami różnica jest minimalna. W dalszej kolejności młodzież nadal
polega na bliższej lub dalszej rodzinie, rodzeństwu ufa 36,8% uczniów, dziadkowi 28,1%,
kuzynom 17,4% a cioci 16,9%. W gronie rodzinnym najmniejszym zaufaniem cieszą się
wujkowie z wynikiem 12,1%.
Zaraz po rodzinie i przyjaciołach znajduje się wychowawca z wynikiem 13%, co jest blisko
dwukrotnie lepszym niż zaufanie do nauczyciela 7% czy pedagoga 6%. Z pośród pozostałych
osób podanych młodzieży do wyboru wybija się wynik na poziomie 5,3%, uzyskany prze
youtubera, zastanawiające jest to, że jest on bardzo zbliżony do wyniku pedagoga. Podobnie
sytuacja jest z wynikiem trenera (3%) i znajomych z Internetu (4%). Wyniki uzyskane przez
pozostałe osoby, instruktora zajęć pozalekcyjnych, instruktora harcerskiego, przewodnika
duchowego, blogera, celebryty, sportowca, aktora i muzyka nie osiągnęły progu 3%.
Jeśli chodzi o deklarowaną przez młodzież chęć rozmowy wyniki wyglądają na pierwszy rzut
oka bardzo podobnie jak w przypadku pytania poprzedniego. Rodzice znów zajmują pierwsze
miejsca, mama 82,8% a tata 62,4%. Są to wyniki niższe niż w przypadku pytania o zaufanie
co może pokazywać, że młodzież choć ufa swoim rodzicom czuje mniejszą potrzebą
rozmawiania z nimi, lub może rodzice mając zaufanie dzieci nie dają im wystarczająco czasu
aby mogły one z nimi porozmawiać.
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8. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Do kogo masz największe zaufanie?
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Na trzecim miejscu jeśli pytamy o to z kim młodzież chce rozmawiać znajdują się przyjaciele
z wynikiem 47,6%. Babcia w tym przypadku spada na pozycję czwartą 43,4%. Chęć
rozmowy z rodzeństwem deklaruje 35,2% a z dziadkiem 25% uczniów, w dalszej kolejności
z rodziny mamy kuzynów 18,3%, ciocię 17% oraz wujka 11,3%.
Widać, ze wyraźnie spadł w porównaniu z pytaniem o zaufanie wynik wychowawcy 10,9%
i nieznacznie nauczyciela 5,6%, za to wzrósł wynik pedagoga 7,8%, co pokazuje, że część
młodzieży postrzega pedagoga szkolnego jako osobę, z która można rozmawiać pomimo, że
nie wszyscy z tej grupy pedagogowi ufają.
Z youtuberami i znajomymi z Internetu porozmawiać chciało by odpowiednio 5,3% i 4,2%.
Wyniki pozostałych osób nie przekraczają wyniku 3%.
Z wyników badania wynika, że młodzież najchętniej rozmawiałaby jednak z osobami, które
są im najbliższe i można z nimi relację nawiązywać bezpośrednio.
Kolejnym pytaniem odnoszącym się bezpośrednio do poczucia wsparcia w najbliższym
otoczeniu było pytanie o to do kogo młodzi ludzie udają się kiedy napotkają trudny do
rozwiązania problem.
Widzimy, że w tym aspekcie relacji znów to rodzice są dla młodzieży najważniejsi, mama
z wynikiem 84,9% oraz tata 63,4%. Na trzecim miejscu znajdują się przyjaciele 42,8%,
którzy nieznacznie wyprzedzają babcię 40,2%. Dalej widzimy rodzeństwo 32% oraz dziadek
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24,2%.
Po pomoc do kuzynów i cioć wybiera się 15,2% badanych a do wujka 11,9%.
Wyniki pokazują również kolejną różnicę pomiędzy nauczycielem 8,2% a pedagogiem 6,9%.
Do wychowawcy po pomoc udaje się 13,2% pytanych uczniów.
Z pozostałych wymienionych osób jedynie youtuber przekroczył granicę 3% z wynikiem
3,4%. Do pozostałych trenera, przewodnika duchownego, instruktora zajęć pozalekcyjnych,
instruktora harcerskiego, przewodnika duchowego, blogera, celebryty, sportowca, aktora
i muzyka bardzo mało prawdopodobne jest, że młodzież uda się prosić o pomoc.
Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jeśli masz do rozwiązania trudną
sytuację do kogo udajesz się po pomoc?
9. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Gdybyś mógł/mogła wybrać
kogokolwiek na świecie to z kim najchętniej rozmawiał/a byś o trudnych sprawach?
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Poniżej znajduje się porównanie dla tych trzech pytań:
W przypadku mamy i tata młodzież deklaruje wyższe zaufanie i większą gotowość do
proszenia tych osób o pomoc niż chęć rozmowy z nimi. Podobnie wyglądają wyniki dla
nauczyciela i wychowawcy, z którymi młodzież ni chce rozmawiać ale im ufa i jeśli mają
trudną sytuacje do rozwiązania mają gotowość aby właśnie te osoby o pomoc prosić.
Widać również, że młodzi ludzie w przypadku osób, których nie znają bezpośrednio takich
jak muzyk, aktor, znajomy z Internetu itp. częściej deklarują chęć rozmowy niż pogląd, że
można u takiej osoby znaleźć rozwiązanie problemu czy, że można mieć do niej zaufanie.
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10. Wykres zawierający porównanie odpowiedzi uczniów na trzy powyższe pytania
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11. Wykres dla zestawienia opinii uczniów badanych, dla wyników 14% wskazań i mniej
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Deklarowane zachowania młodzieży
W ankiecie pojawiło się również pytanie o to jak często młodzież podejmuje wybrane
działania zarówno pozytywne jak i negatywne. Pytanie brzmiało: jak często zdarza Ci się:
 używać wulgaryzmów
 dokuczać kolegom i koleżankom
 łamać ustalone przez rodziców zasady
 łamać zasady obowiązujące w szkole
 przechodzić na czerwonym świetle
 dokuczać zwierzętom i niszczyć rośliny
 pożyczać rzeczy innych bez pozwolenia
 używać zwrotów grzecznościowych
 przestrzegać zasad obowiązujących w klasie
 pomagać innym ludziom
 słuchać rodziców
 okazywać szacunek starszym
 dbać o porządek w moim otoczeniu (w szkole, w domu, w miejscu publicznym)
Młodzi ludzie deklarowali częstotliwość z jaką podejmują dane zachowanie: codziennie, kilka
razy w tygodniu, raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu, raz w miesiącu albo nigdy.
12. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się używać
wulgaryzmów
7,50%
9,14%

26,17%

Nigdy

Codziennie
Kilka razy w tygodniu

13,60%

Raz na miesiąc
Kilka razy w miesiącu
19,93%

23,66%

Raz w tygodniu

Z pośród wszystkich ujętych w ankiecie zachowań ryzykownych posługiwanie się
wulgaryzmami jest najpowszechniejszym. 26,2% uczniów deklaruje, że nigdy wulgarnych
słów nie używa. Młodzież sama odpowiada, że prawie ¼ z badanych codziennie używa
wulgaryzmów (23,7%). 19,9% przyznaje się do tego, że kilka razy w tygodniu używa słów
niecenzuralnych, do używania ich raz w tygodniu przyznaje się 7,5%. Rzadsze używanie
wulgaryzmów, kilka razy w miesiącu to 9,1% a raz na miesiąc 13,6%.
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13. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się dokuczać
koleżankom i kolegom
Codziennie;
6,51%
Raz w
tygodniu;
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Nigdy; 45,95%

Kilka razy w
miesiącu;
9,01%

Kilka razy w
tygodniu;
11,40%

Raz na miesiąc;
18,62%

Biorąc pod uwagę zachowania aspołeczne zapytaliśmy uczniów o to jak często ich zdaniem
dokuczają swoim kolegom i koleżankom. Blisko połowa badanych młodych ludzi bo 46%
deklaruje, że nigdy nie dokucza rówieśnikom. 18,6% uznaje, że postępuje w sposób, który
jest nieprzyjemny dla swoich kolegów przynajmniej raz na miesiąc. Dalej widać, że 9%
dokucza kilka razy w miesiącu a 8,5% raz w tygodniu. Wzrasta odsetek osób, które dokuczają
kilka razy w tygodniu bo jest to 11,4%. Pozytywnym wynikiem jest to, że jedynie 6,5%
pytanych uczniów twierdzi, że dokucza rówieśnikom codziennie.
14. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się łamać zasady
ustalone przez rodziców
Codziennie
7,81%
Raz w
tygodniu
9,88%

Nigdy
37,35%

Kilka razy w
tygodniu
12,36%
Kilka razy w
miesiącu
12,56%
Raz na miesiąc
20,05%

Grupa 37,3% uczniów deklaruje, że nigdy nie łamie zasad jakie ustalają dla nich rodzice. Do
jednorazowego w miesiącu nieposłuszeństwa przyznaje się 20% badanej młodzieży a 12,6%
uważa, że nie słucha rodziców kilka razy w miesiącu. Raz w tygodniu nieposłuszeństwo
37,3
%

37
20%

opiekunom okazuje 9,9%. Ponownie widać, że odpowiedź kilka razy w tygodniu podnosi
swoją wartość w stosunku do poprzedzającej bo stanowi 12,4%. Poczucie, że są cały czas
nieposłuszni ma 7,8% badanych uczniów.
15. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się łamać zasady
obowiązujące w szkole
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Raz na
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Codzienne przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole deklaruje 55,2% uczniów, którzy
wypełniali ankiety. Do bycia nieposłusznym raz w miesiącu przyznaje się 15,9% a do
kilkukrotnego w miesiącu łamania zasad 7,7%. Trudność w przestrzeganiu szkolnych zasad
deklaruje 5,9% osób, które łamią te normy raz w tygodniu, 7,3% kilka razy w tygodniu.
Z pośród badanych 8% uczniów twierdzi, że łamie zasady szkolne codziennie.
16. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się przechodzić
na czerwonym świetle
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Biorąc pod uwagę przestrzeganie przepisów drogowych wyraźnie widać, że 82,3% badanych
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uczniów, przestrzega zasad obowiązujących w ruchu drogowym i stosuje się do sygnalizacji
świetlnej zawsze. 10,2% ankietowanych twierdzi, ze zdarza im się przechodzić przez drogę na
czerwonym świetle od jednego do kilku razy w miesiącu, 4,4% przyznaje, że zdarza im się to
od jednego do kilku razy w tygodniu. Jedynie 3% uczniów twierdzi, że codziennie łamią
przepisy ruchu drogowego.
17. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się dokuczać
zwierzętom i niszczyć rośliny
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tygodniu
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Codziennie
2%
Raz na miesiąc
6%

Nigdy
89%

Prawie wszyscy bo aż 89,4% uczniów nigdy nie dokucza zwierzętom i nie niszczy roślin.
Sporadycznie zdarza się to 7,2% badanych, 1,9% uznaje, że dzieje się to częściej niż raz
w miesiącu. 1,6% uczniów deklaruje, że codziennie podejmuje tak destrukcyjne działania,
biorąc jednak pod uwagę niski procent takich wyników może on okazać się błędem pomiaru.
18. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się pożyczać
rzeczy innych bez pytania
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4,00%
w tygodniu
3,85%

Raz w tygodniu
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Nigdy
67,34%
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Szanowanie przez młodych ludzi własności osobistej jest również ważnym elementem
składającym się na ich przestrzeganie prawa. Z badania wynika, że 67,3% nigdy nie
„pożycza” rzeczy bez pytania właściciela. 20,9% uznaje, że sporadycznie korzysta z rzeczy
należących do innych osób nie mając ich pozwolenia na to, 7,7% postępuje tak częściej niż
raz w miesiącu a 4% deklaruje, że codziennie narusza własność swoich kolegów i koleżanek.
19. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się używać
zwrotów grzecznościowych
Raz na miesiąc
2,32%

Nigdy
3,66%

Kilka razy w
miesiącu
3,60%
Raz w tygodniu
4,40%

Kilka razy w
tygodniu
20,46%
Codziennie
65,56%

Do używania zwrotów grzecznościowych w codziennych kontaktach przyznaje się 65,6%
uczniów. Częściej niż raz w miesiącu ze słów grzecznościowych korzysta 24,9% badanych,
sporadycznie używa ich 5,9% a jedynie 3,7% twierdzi, że nigdy nie posługuje się takimi
słowami jak „proszę”, „dziękuję” czy „przepraszam”.
20. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się przestrzegać
zasad obowiązujących w klasie
Raz na miesiąc
3,16%

Kilka razy w
miesiącu
3,99%

Nigdy
5,98%
Raz w tygodniu
6,36%

Codziennie
58,58%

Kilka razy w
tygodniu
21,94%
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Odwrotnością pytania o łamanie zasad w szkole jest pytanie odnoszące się do przestrzegania
zasad obowiązujących w klasie. Do ich codziennego respektowania przyznaje się 58,6%.
Często do zasad (przynajmniej raz w tygodniu) stosuje się 28,3%, 7,2% deklaruje, że
sporadycznie stosuje się do obowiązujących w szkole regulaminów robi to rzadziej niż raz
w tygodniu ale przynajmniej raz w miesiącu. Osób, które nigdy nie przestrzegają szkolnych
regulaminów jest 6% z pośród wszystkich badanych dzieci.
21. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się pomagać
innym
Nigdy
3,41%

Raz na miesiąc
5,09%
Kilka razy w
miesiącu
8,97%

Codziennie
41,06%

Raz w tygodniu
11,34%

Kilka razy w
tygodniu
30,13%

Udzielanie pomocy innym codziennie deklaruje w naszym badaniu 41,1% uczniów. Do
częstego pomagania, przynajmniej raz w tygodniu, przyznaje się 41,4% badanych. Pomocą
przynajmniej raz w miesiącu ale rzadziej niż raz w tygodniu służy 14,1% młodych ludzi.
Jedynie 3,4% uczniów twierdzi, że nigdy nikomu nie pomaga.
22. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się słuchać
rodziców
Raz na miesiąc
2,01%

Codziennie
59,29%

Nigdy
2,88%

Kilka razy w
miesiącu
3,58%
Raz w tygodniu
5,92%

Kilka razy w
tygodniu
26,33%

Do codziennego przestrzegania zasad ustalanych przez rodziców przyznaje się 59,3%
uczniów biorących udział w ankiecie. Posłuszeństwo rodzicom przynajmniej raz w tygodniu
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okazuje 32,2% badanej młodzieży, sporadycznie posłusznymi (przynajmniej raz w miesiącu
ale rzadziej niż raz w tygodniu) jest 5,6% uczniów. Jedynie 2,9% deklaruje, że nigdy nie
słucha swoich rodziców.
23. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się okazywać
szacunek starszym
Raz na miesiąc
1,75%

Nigdy Kilka razy w
2,68% miesiącu
2,96%
Raz w tygodniu
4,68%

Kilka razy w
tygodniu
17,19%
Codziennie
70,73%

Szacunek osobom starszym 10,7% uczniów potrafi okazywać codziennie. Przynajmniej raz
w tygodniu w sposób odpowiedni odnosi się do osób starszych od nich 21,9% młodych ludzi
pytanych o to w naszym badaniu. 4,8% uważa, że okazuje szacunek osobom starszym od
siebie przynajmniej raz w miesiącu ale nie częściej niż raz w tygodniu. Osób, które nigdy nie
okazują szacunku starszym w naszym badaniu było 2,7%.
24. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Jak często zdarza Ci się dbać
o porządek w swoim otoczeniu
Raz na miesiąc
3,26%

Nigdy
4,37% Kilka razy w
miesiącu
5,03%
Raz w
tygodniu
10,21%

Codziennie
51,91%

Kilka razy w
tygodniu
25,21%

Odnosząc się do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu widzimy, że 51,9%
pytanych uczniów codziennie zwraca uwagę i dba o to aby ich otoczenie było estetyczne.
Przynajmniej raz w tygodniu o porządek dba 35,4% uczniów. W mniejszym stopniu na
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porządek wyczulone jest 8,3% badanych, gdyż zwracają na to uwagę rzadziej niż raz
w tygodniu. Do tego, że nigdy nie dbają o utrzymanie porządku w swoim otoczeniu przyznaje
się 4,4% uczniów.
Dla lepszego porównania poniżej zachowania w odniesieniu do częstotliwości ich
występowania:
25. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytania powyższe odpowiedzi „codziennie” dla
zachowań normatywnych
dbać o porządek w moim otoczeniu (w szkole, w
domu, w miejscu publicznym)
okazywać szacunek starszym
słuchać rodziców
pomagać innym ludziom
przestrzegać zasad obowiązujących w klasie
używać zwrotów grzecznościowych
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

Jeśli weźmiemy pod uwagę zachowania normatywne widać, ze młodzież najczęściej deklaruje
okazywanie szacunku starszym 70,7%, na drugiej pozycji widzimy używanie zwrotów
grzecznościowych 65,6%. Na trzeciej pozycji widzimy posłuszeństwo wobec rodziców, które
deklaruje 59,3% a niewiele mniej bo 58,6% przestrzega zasad obowiązujących w klasie.
Mniejszą popularnością 51,9% cieszy się dbałość o porządek w najbliższym otoczeniu a na
ostatnim miejscu znalazło się pomaganie innym 41,1%.
26. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytania powyższe odpowiedzi „nigdy”
zachowania ryzykowne
używać wulgaryzmów
łamać ustalone przez rodziców zasady
dokuczać kolegom i koleżankom
łamać zasady obowiązujące w szkole

pożyczać rzeczy innych bez pozwolenia
przechodzić na czerwonym świetle
dokuczać zwierzętom i niszczyć rośliny
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeśli przyjrzymy się zachowaniom ryzykownym, widzimy, że młodzi ludzie najrzadziej
podejmuje działania mające na celu krzywdzenie zwierząt lub niszczenie roślin, 89,4% nigdy
nie podjęło takich zachowań. Bardzo duży odsetek deklaruje również przestrzeganie zasad
w ruchu drogowym, 82,3% nigdy nie przechodzi na czerwonym świetle. Szacunek do
własności innych zawsze okazuje 67,3% uczniów, którzy nigdy nie „pożyczają” rzeczy bez
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pozwolenia innych. Ponad połowa uczniów bo 55,2% nigdy nie łamie zasad obowiązujących
w szkole a 46% również nigdy nie dokucza swoim koleżankom i kolegom. Największą
trudność sprawia młodzieży przestrzeganie zasad ustalanych przez rodziców 37,3% nigdy ich
nie łamie oraz nie używanie wulgaryzmów, jedynie 26,2% deklaruje, że nigdy nie przeklina.

Cechy mistrza
Uczestnikom wypełniającym pretest zadano pytanie, które cechy zdaniem uczniów (przed
udziałem w zajęciach) są najbardziej potrzebne mistrzowi.
27. Wykres zawierający odpowiedzi uczniów na pytanie: Z podanych poniżej cech wybierz te,
które Twoim zdaniem najlepiej pasują do mistrza/ autorytetu
karierowicz
fotogeniczny
zakochany
elokwentny
rozpoznawalny
atrakcyjny
modny
roztropny
przystojny
sławny
mężny
bogaty
popularny
ładny
znany
szybki
umiarkowany
młody
uśmiechnięty
rozsądny
odpowiedzialny
sprawiedliwy
mądry
uczciwy
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

Uczniowie mogli wybrać z kafeterii 8 cech, które według nich są niezbędne mistrzowi.
Według założeń kampanii poprawnymi odpowiedziami były mężny, sprawiedliwy,
umiarkowany, roztropny, rozsądny, odpowiedzialny, mądry i uczciwy. Młodzież przed
realizacją zajęć intuicyjnie wybierała cechy ich zdaniem najlepsze dla mistrza. Zgodnie z tym
młodzi ludzie uważają, że mistrz powinien być: uczciwy 67,7%, mądry 67%, sprawiedliwy
62,7%, odpowiedzialny 60,1%, rozsądny 58,2%, uśmiechnięty 56,5%, młody 20,6%
i umiarkowany 19,5%. Wynika z tego, ze uczniowie potrafili poprawnie wskazać sześć
z ośmiu cech niezbędnych mistrzowi. Na dalszych miejscach zaszeregowali: mężny 15%
i roztropny 13,6%. Z cech, które mistrz może mieć ale nie są mu niezbędne uczniowie
wybierali w następujący sposób: sławny 14,9%, rozpoznawalny 11%, bogaty 15,3%,
przystojny 14%, ładny 17,3%, modny 12,6%, fotogeniczny 7,9%, popularny 16,7%, znany
17,8%, atrakcyjny 11,9%, elokwentny 9,6%, szybki 18,3%, karierowicz 4,3% oraz zakochany
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8,1%.

Ewaluacja zajęć wg scenariusza „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”
Średnia ocena spotkania wyniosła 4,65 na szkolnej sześciostopniowej skali. Oceny rosły dość
stabilnie wraz ze zmniejszeniem się wieku uczniów. Klasy młodsze wyraźnie wyżej oceniały
zajęcia, w klasach czwartych średnia ocena programu to 5,10 w klasach piątych 4,87. Średnia
ocena spotkania na każdym z poziomów nie spadła jednak znacząco poniżej czterech,
w klasach szóstych wyniosła 4,63, w siódmych 4,38, w ósmych 4,11 a w III gimnazjum 3,86.
28. Wykres przedstawiający wyniki na pytanie o ocenę spotkania

Kolejnym pytaniem na podstawie, którego możemy oceniać skuteczność zajęć odnosi się do
deklaracji młodzieży co do chęci poszukiwania swojego mistrza. 61,8% zapytanej młodzieży
twierdząco odpowiedziało na pytanie „Czy czujesz się zachęcony/a do poszukiwania swojego
mistrza?”, 21% nie jest pewna swojej odpowiedzi a 17,2% stwierdziło, ze nie poczuli się
zachęceni do poszukiwania mistrza. W tym pytaniu również widać tendencję zmiany wraz
z wiekiem, im starsi pytani tym niższy odsetek zachęconych do własnych poszukiwań
autorytetu. W klasach 4 aż 70% uczniów czuje się zachęcona do poszukiwania mistrza,
w klasach 5 jest to 67% w szóstych 65,1%. Im starsze klasy tym mniej zachęcona do
poszukiwań młodzież w VII klasach 56,6%, w ósmych 50,6% a w trzecich gimnazjum 45,1%.
29. Wykres przedstawiający wyniki na pytanie czy czujesz się zachęcony/a do poszukiwania
mistrza

W dalszej części badania zapytaliśmy uczniów, czy uczniowie sami chcieli by w przyszłości
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posiadać cechy niezbędne do tego aby stać się mistrzem. W przypadku tego pytania różnice
pomiędzy różnymi poziomami (klasami) nie są tak wyraźne jak w poprzednich przypadkach.
77,1% badanych chciałoby posiadać cechy niezbędne do tego aby stać się mistrzem, 14,8%
nie jest pewna a jedynie 8,1% nie uważa posiadania takich cech za coś im potrzebnego.
30. Wykres Pytanie z posttestu o przydatność zajęć „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”

Za przydatne w życiu codziennym zajęcia uznało 73% zapytanych uczniów, 12,8% nie jest
pewna a 14,2% nie uważa, że zajęcia nie nauczyły ich niczego nowego. Wyraźnie widać
różnicę pomiędzy klasami młodszymi i starszymi. Te pierwsze wyraźnie wskazują, że treści
poznane w czasie zajęć były dla nich nowe i będą dla nich przydatne na co dzień.
Jeśli porównamy pytanie odnoszące się do wyboru cech potrzebnych mistrzowi możemy
zauważyć różnicę pomiędzy wynikami z ankiety przed i po zajęciach.
31. Wykres Wzrost znaczenia Autorytetu po zajęciach w zależności od płci

Widzimy wyraźnie, że w ankiecie przeprowadzonej po uczestniczeniu w zajęciach rozumienie
cech jakie powinien posiadać autorytet poprawiło się, zwłaszcza u uczniów klas młodszych,
których zajęcia oparte były o analizę układanki z cechami mistrza i idola. Na powyższym
wykresie widzimy również, że dziewczynki lepiej rozumieją, które z cech są odpowiednie dla
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osoby, która może zostać dla nich przewodnikiem życiowym.
Poprawne wybory cech autorytetu w ankiecie przed zajęciami wynosiły 59%, w ankiecie
robionej po zajęciach było to 66%. Niewielka zmiana może być związana z tym, że ankiety
były robione w bardzo krótkim odstępie czasu jedna od drugiej oraz z tym, że próby
w ankiecie przed i po zajęciach nie były sobie równe.

Porównanie wyników pretestu i posttestu uczniów
Ankieta po zajęciach powtórzyła część pytań zadanych na początku kampanii, wyniki zostały
porównane aby można było spróbować ocenić związek pomiędzy zajęciami a opiniami
uczniów, głownie na temat autorytetu osób w ich najbliższym otoczeniu.
32. Wykres zawierający porównanie odpowiedzi na pytanie komu ufasz najbardziej
Muzyk
Aktor

Zaufanie posttest

Sportowiec
Zaufanie pretest

Celebryta
Bloger
Znajomy z Internetu
Youtuber
Przewodnik duchowy
Instruktor harcerski
Instruktor zajęć pozalekcyjnych
Trener
Pedagog
Wychowawca
Nauczyciel
Przyjaciele
Rodzeństwo
Kuzyn
Ciocia
Wujek
Dziadek
Babcia
Tata
Mama
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Z powyższego porównania widać, że po zajęciach nastąpiła niewielka zmiana w poziomie
zaufania ale można zaobserwować tendencję wzrostową w przypadku osób dorosłych
z rodziny (tata, dziadek, wujek, ciocia) oraz szkoły (nauczyciel, pedagog). W przypadku
rodziny zmiany te to przede wszystkim wzrost zaufania do taty o 0,7 punktu procentowego
dla dziadka i wujka to wzrost o 1 punkt procentowy, dla cioci zmiana to 1,4 punktu
procentowego. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki dorosłych z kontekstu szkolnego widzimy

47

wzrost o 1,2 punktu dla nauczyciela, 0,5 dla pedagoga oraz 1,4 dla wychowawcy.
Obserwujemy jednoczesny spadek zaufania do przyjaciela o 3,7 punktu procentowego, 0,5
punktu do youtubera oraz 0,3 do rodzeństwa.
Niewielka skala różnicy nie pozwala jednak na wyciągnięcie wniosku o skuteczności zajęć ze
względu na nierównoliczność grup badanych ankietą pre i post zajęć.
Drugim wartym porównania pytaniem jest to dotyczące tego z kim młodzież chciałaby
rozmawiać.
33. Wykres zawierający porównanie odpowiedzi na pytanie Gdybyś mógł/mogła wybrać
kogokolwiek na świecie to z kim najchętniej rozmawiał/a byś o trudnych sprawach?
Muzyk
Rozmowa posttest

Aktor

Rozmowa pretest

Sportowiec
Celebryta
Bloger
Znajomy z Internetu
Youtuber
Przewodnik duchowy
Instruktor harcerski
Instruktor zajęć pozalekcyjnych
Trener
Pedagog
Wychowawca
Nauczyciel
Przyjaciele
Rodzeństwo
Kuzyn
Ciocia
Wujek
Dziadek
Babcia
Tata
Mama
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Również w tym pytaniu widzimy niewielką zmianę, na którą warto zwrócić uwagę zwłaszcza
w przypadku dorosłych ze szkoły. Dzieci częściej deklarują chęć rozmowy z najbliższymi,
w przypadku mamy wzrost ten to 1 punkt procentowy, większą różnicę widać w przypadku
taty 2,1 punktu, babcia 0,8 punktu, dziadek 1,5 punktu, wujek 1,8, ciocia 0,8. W przypadku
przyjaciół nastąpił spadek o 4,1 punktu procentowego. Wzrost zanotowali nauczyciele o 1,5
punktu procentowego, wychowawca o 1,4 oraz pedagog o 0,8.

48

34. Wykres zawierający porównanie odpowiedzi na pytanie Jeśli masz do rozwiązania trudną
sytuację do kogo udajesz się po pomoc?
Aktor
Instruktor zajęć…
Celebryta
Bloger
Instruktor harcerski
Sportowiec
Muzyk
Przewodnik duchowy
Trener
Youtuber
Znajomy z Internetu
Pedagog
Nauczyciel
Wujek
Wychowawca
Kuzyn
Ciocia
Dziadek
Rodzeństwo
Babcia
Przyjaciele
Tata
Mama

posttest
pretest
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W ankietach przeprowadzonych po zajęciach młodzież zadeklarowała większą gotowość do
udawania się po pomoc do osób starszych z najbliższego otoczenia. Jak w poprzednich
porównaniach znów widać niewielką zmianę w odpowiedziach na korzyść dorosłych
znajdujących się w najbliższym otoczeniu uczniów badanych. W przypadku proszenia
o pomoc 1,4% dzieci więcej deklaruje, że uda się po pomoc do ojca. W przypadku dalszej
rodziny wzrost to 2,5 punktu procentowego dla babci, 2,2 dla dziadka, 1,7 dla wujka, 1,4 dla
cioci. Przyjaciele stracili 3,4 punktu procentowego. W przypadku szkoły tylko pedagog
znacząco zyskał bo 0,7 punktu procentowego
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Marzenia młodzieży
Bardzo istotnym pytaniem zawartym w ankietach jest również pytanie o to jakie są marzenia
młodych ludzi.
35. Wykres Odpowiedzi 10 do 70% na pytanie W życiu marzę o tym żeby

36. Wykres Odpowiedzi 10 do 70% na pytanie W życiu marzę o tym żeby

Na pierwszych trzech miejscach znalazły się zarówno w ankiecie przed jak i po zajęciach
miłość, przyjaźń i posiadanie udanej rodziny. Widzimy, że marzenia te po zajęciach
dodatkowo zyskały w oczach młodych ludzi. Przed zajęciami za najważniejszy cel w życiu
znalezienie miłości uznało 58,4% po zajęciach jest to 61,3%, w przypadku znajdującej się na
drugim miejscu przyjaźni przed zajęciami poszukiwało jej 53,6% a po już 57,6%. Jeśli zaś
spojrzymy na pragnienie posiadania udanej rodziny w ankiecie pre było to 50,8% w ankiecie
post 52,1%.
Wyniki pozostałych marzeń wyglądają następująco dla ankiety przed zajęciami, zdobycie
majątku jest celem dla 25,6% uczniów badanych. Karierę pragnie zrobić 32,3% a 29,3%
chciałoby mieć ciekawą pracę. Spokojne życie jest celem 27,7% młodych ludzi. Życie
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hedonistyczne pełne rozrywek wydaje się atrakcyjne dla 13,6% uczniów. Pomocy innych
chciałoby udzielać 15,2% młodzieży badanej. Na sukces naukowy nastawione jest 7,4%
a życie w zgodzie z religiś jest ważne dla 9,9%. Jedynie 1,7% jest zainteresowane zdobyciem
władzy politycznej za to aż 17,9% chciałoby podróżować po świecie. 6,5% uczniów marzy
o poznawaniu innych krajów i kultur. W końcu 18,6% pragnie w życiu być kochanym.

Interpretacja ankiet wypełnionych przez Rodziców i Nauczycieli
Najważniejszymi osobami znaczącymi, które warunkują prawidłową adaptację młodych ludzi
do ról społecznych i rzeczywistości, wpływają na przebieg socjalizacji oraz kierują procesem
wychowania, są rodzice i nauczyciele. Stanowili oni bezpośrednią grupę oddziaływań
edukacyjnych w Kampanii, ponieważ uznaliśmy, że przekaz kierowany tylko do młodzieży
jest mało efektywny. Wyniki badań wielu projektów profilaktycznych potwierdzają tę tezę
i rekomendują szczególnie działania kierowane jednocześnie do młodzieży jak i do dorosłych.
Polski system rekomendacji programów promocji zdrowia i programów profilaktyki wskazuje
podobnie (por. www.programyrekomendowane.pl).
Jednym z celów Kampanii było rozbudzenie refleksyjności rodzicielskiej nad własną postawą
wychowawczą, z zaznaczeniem tej właściwej i najlepiej budującej dojrzałość osobową
o mocnej podbudowie aksjologicznej dzieci i młodzieży. W odniesieniu do nauczycieli zaś
dążyliśmy do skierowania ich uwagi na potencjał młodego pokolenia oraz ugruntowania
kadry pedagogicznej w postawie autorytetu. Scenariusze zajęć skierowane do obu grup
dorosłych różniły się w przekazie i doborze narzędzi, co zdeterminowało też zróżnicowanie
pytań ewaluacyjnych Kampanii.
Zajęcia dla rodziców skupiały się na analizowaniu trzech postaw rodzicielskich, z użyciem
filmów autorskich edukacyjnych: tyrana (postawa autorytarna, budząca lęk), rodzica
obojętnego (postawa permisywna, zaburzająca poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa)
i rodzica mistrza (postawa oparta na dobrych relacjach, mądrej miłości, stawianiu granic,
dawaniu przykładu i okazji doświadczeniu sukcesu). Omawianie tej ostatniej miało zachęcić
uczestników zajęć do pracy nad sobą w kierunku polepszania relacji z dzieckiem, spojrzenia
na siebie w roli dobrze pojętego autorytetu oraz do poszukiwania informacji o autorytecie.
W związku z tym po przeprowadzonych zajęciach rodzice odpowiedzieli na pięć pytań
dotyczących wymienionych wyżej kwestii.
Zajęcia dla nauczycieli zaś skupiały się na omówieniu cech autorytetu z perspektywy pracy
wychowawczej w szkole oraz zachęceniu kadry pedagogicznej do przestrzegania
najważniejszej zasady relacji wychowawczej, która brzmi: patrz w dobro i potencjalność
młodzieży. Wykorzystano w tym przypadku film edukacyjny o wymownym tytule
„Autorytet, który łączy”. Naszym nadrzędnym celem bowiem było wskazanie na
najistotniejszą cechę autorytetu, a mianowicie: zdolności jednoczenia oraz integrowania ludzi
o najbardziej odmiennych poglądach.
Kwestionariusze ankiet wypełniło 4 855 nauczycieli ze szkół, które zrealizowały zajęcia
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oraz 8 212 rodziców, których dzieci uczęszczają do tych samych placówek. Obydwu
grupom dorosłych zadano pięć pytań, z czego cztery były identyczne w obydwu
kwestionariuszach ankiety, co pozwoliło na porównanie perspektyw przyjmowanych przez te
dwie grupy. Zabieg ten podyktowany był przede wszystkim chęcią wskazania na konieczność
współdziałania i współpracy rodziców i nauczycieli oraz realizacją celów szczegółowych
projektu (cel 1 i cel 2), które w obu grupach docelowych osób dorosłych dotyczyły poprawy
relacji z dziećmi i młodzieżą.
Analiza i interpretacja uzyskanych danych w badaniach ewaluacyjnych jest przeprowadzona
w kluczu pytań, których odpowiedzi zostaną poniżej kolejno omówione. Należy zaznaczyć,
że kwestionariusze ankiet wypełniane były przez dorosłych po ich udziale w zajęciach,
będących elementem kampanii, dlatego zawierały przede wszystkim element bezpośredni
ewaluacyjny spotkania.

Ocena spotkania szkoleniowego
Pierwsze pytanie kierowane do rodziców i nauczycieli dotyczyło ogólnej oceny spotkania
w skali od 1 do 6. Realizowane przez koordynatorów szkolnych zajęcia, z wykorzystaniem
gotowego scenariusza oraz narzędzi w postaci filmów edukacyjnych, zostały przez
uczestników wysoko ocenione. Średnia oceny spotkania dla rodziców to 4,8 a średnia oceny
od nauczycieli to aż 5,18 na skali sześciostopniowej. Można więc wnioskować, że
przygotowane scenariusze były czytelne, uporządkowane i merytorycznie dobrze
przygotowane, a narzędzia i pozostałe materiały uzyskały szeroką aprobatę. Realizatorzy
zajęć otrzymali krótkie i jasno opisane instrukcje oraz propozycję merytorycznych źródeł,
spójnych z całością przekazu Kampanii. Niewątpliwie do sukcesu przyczyniły się narzędzia w
postaci filmów edukacyjnych dla dorosłych, w okół których można było przeprowadzić
warsztaty z wykorzystaniem metody burzy mózgów oraz dyskusji, co prowadziło do żywego
zainteresowania tematem spotkania oraz wpłynęło na wysokie oceny.
37. Wykres 1. Porównanie oceny spotkania szkoleniowego
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Deklarowany typ relacji z dziećmi
W czasie spotkania rodzice mogli obejrzeć trzy filmy, które obrazują trzy wymienione wyżej
typy relacji wychowawczej w rodzinie. W kwestionariuszu ankiety zostali oni zapytani, którą
postawę najczęściej stosują wobec własnych dzieci. Nauczyciele zaś, najczęściej bez
oglądania filmów o postawach odpowiadali na to samo pytanie. Przyjęto bowiem, że
nauczyciele mają podstawową teoretyczną wiedzę z zakresu postaw wychowawczych, która
jest wpisana w programy studiów i szkoleń pedagogicznych, przygotowujących do pracy
z młodzieżą.
Na poniższym wykresie widać, że rodzice bardziej krytycznie podchodzą do swojej postawy
wobec dzieci. 70% z nich oceniło, że przyjmują w relacjach z dzieckiem postawę mistrza,
czyli równoważą kontrolę z zaufaniem, starają się w pozytywny sposób motywować dziecko
do działań i obowiązków szkolnych, także w życzliwy sposób przyjmują porażki potomka,
zachęcając go do dalszej pracy nad sobą. 22% rodziców oceniło swoje relacje jako obojętne,
co sprowadza się do nikłego zainteresowania się dzieckiem, zwracanie uwagi głównie na
swoje potrzeby oraz zostawianiu dziecku pełnej, nieograniczonej swobody do podejmowania
decyzji. Badania naukowe wskazują, iż taka postawa rodzicielska prowadzi do szeregu
zachowań ryzykownych ich dzieci, przede wszystkim zaś do braku poczucia bezpieczeństwa
i zagubienia w sferze aksjonormatywnej. Według Teorii percepcji środowiska rodzinnego
F. Straita, młodzież, której rodzice preferują obojętny typ relacji, najczęściej sięga po środki
zmieniające świadomość, zaburzające zdolności poznawcze oraz silnie oddziałujące na
zmysły (np. LSD, pochodne konopii indyjskich i inne, tzw. halucynogeny). Obojętni rodzice
nie mając kontroli nad dzieckiem przyczyniają się do podejmowania przez młodego
człowieka szeregu zachowań antyspołecznych. Pozostała grupa badanych rodziców (8%)
określiła swoją postawę jako autorytarną, którą w naukach pedagogicznych charakteryzowana
jest jako najbardziej niszcząca relacje, wroga i przyczyniająca się do życia w lęku oraz
permanentnym stanie zagrożenia. Bezpodstawne ingerowanie w życie dziecka, tłumienie jego
trudnych emocji, agresja, wzbudzanie poczucia winy, przewaga kar nad nagrodami, prowadzi
w wielu wypadkach do podejmowanie zachowań ryzykownych, w tym kryminogennych oraz
używania przez dziecko środków tłumiących, takich jak alkohol czy opiaty.
W grupie nauczycieli aż 88% respondentów oceniło swoje relacje z uczniami jako
demokratyczne i zrównoważone, w których dorosły jest wspierającym i zachęcającym do
pracy mistrzem, 10 % przyjmuje postawę obojętną, a tylko 2% badanych (czyli na granicy
błędu statystycznego) deklaruje, że są wobec uczniów tyranami. Trudno ocenić perspektywę
samooceniających swoje relacje nauczycieli, którzy mają świadomość i wiedzę jak powinno
wyglądać komunikowanie się z uczniami. Warto jednak zauważyć, że uzyskane wyniki
stanowią wstęp do dalszej pracy badawczej, która powinna przyjąć charakter jakościowy,
w nurcie paradygmatu humanistyczno - interpretatywnego.
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38. Wykres Moja relacja z uczniem/dzieckiem najbardziej przypomina

Zachęcenie do pracy nad swoją postawą
Kolejne pytanie zadane obydwu grupom badanych dotyczyło tego, czy zajęcia profilaktyczne,
w którym uczestniczyli przyczyniły się do powstania u nich refleksji na temat własnej
postawy i czy przez to czują potrzebę pracy nad sobą, aby stawać się autorytetami dla swoich
dzieci i uczniów. Pytanie brzmiało: Czy zajęcia zachęciły Pana/Panią do pracy nad tym, aby
być lepszym autorytetem dla swoich uczniów/dzieci? Kafeteria składała się z pięciu
wyborów: Tak, Raczej tak, Trudno powiedzieć, Raczej nie, Nie. Dla ułatwienia analizy
odpowiedzi zostały pogrupowane poprzez połączenie wyników Tak i Raczej tak w jedną
pozycje oraz odpowiedzi Raczej nie i Nie w drugą.
W grupie rodziców 83% i aż 91% nauczycieli zostało zachęconych do pracy nad sobą, co
stanowi zdecydowaną większość badanych. Liczby te pokazują, że dorośli wychowawcy
młodzieży mają potrzebę samokształcenia i samowychowania w kierunku dojrzałej
osobowości i zrównoważonej postawy wobec wychowanków. Można przypuszczać, że
respondenci po realizacji Kampanii sięgną po literaturę naukową, poradniki oraz inne
materiały przybliżające im tematykę związaną z autorytetami, których jest sporo na naszym
rynku. Portale oświatowe oraz literatura pedagogiczna dysponuje szeregiem fachowych
publikacji w tej dziedzinie, w związku z czym respondenci będą mogli z nich korzystać.
Tylko 13% rodziców i 7% nauczycieli stwierdziło, że trudno im ocenić, czy zajęcia wzbudziły
ich autorefleksję nad postawami autorytetu, a 4% rodziców i jedynie 2% nauczycieli oceniło,
że zajęcia nie przyczyniły się do jakiejkolwiek zmiany.
39. Wykres Zajęcia zachęciły mnie do pracy nad sobą

54

Zachęcenie do szukania informacji o autorytecie
Poprzednie pytanie dotyczyło postaw i deklaracji ich zmiany, natomiast dodatkowo
zapytaliśmy dorosłych czy zajęcia zachęciły ich do samodzielnego szukania informacji na
temat autorytetu. Wartości deklarowane przez nauczycieli są identyczne z pytaniem
wcześniejszym, co pokazuje, że ta sama liczba pedagogów jest gotowa szukać informacji oraz
podjąć trud zmiany postawy. Także wśród rodziców jest większa gotowość do pracy nad
swoją postawą (83%) niż do poszukiwania informacji (77%).
Wychowanie jest niczym szlak górski, który musi być oznakowany. Rodzic i nauczyciel
jest wtedy autorytetem, kiedy pokazuje dziecku szlak, którym sam idzie i znaki, którymi sam
się kieruje. Ważne jest wskazywanie dobrych i złych znaków, bezpiecznych i ryzykownych
zachowań, natomiast jeszcze ważniejszym jest, by rodzice i nauczycieli poczuwali się do
bycia przewodnikami po tym górskim szlaku. Postawa taka determinuje permanentną naukę
w duchu koncepcji „long life learning”, czyli całożyciowego uczenia się i doskonalenia
swoich kompetencji.
40. Wykres. Zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji

Popadanie dzieci w konflikt z prawem
Pytanie skierowane tylko do rodziców dotyczyło ich opinii na temat przyczyn popadania
młodzieży w konflikt z prawem. Jako przyczyny podane zostały: Szkoła, Grupa rówieśnicza,
Niewłaściwa postawa rodzicielska, Charakter dziecka, Przypadek oraz Lokalne środowisko.
Rodzice mogli podać kilka odpowiedzi, stąd wyniki nie sumują się w 100%. Należy
zaznaczyć też, że respondenci różnie mogli zrozumieć sformułowanie „popadanie w konflikt
z prawem”.
Rodzice największą (87%) winę pokładają w niewłaściwej grupie rówieśniczej jednocześnie
uważają, że szkoła ma najmniejszy związek z ryzykownymi zachowaniami ich dzieci. Jest to
naturalna reakcja matek i ojców adolescentów, którzy z różną siłą przechodzą czas dorastania,
a kierunek zainteresowania przenoszą z rodziny na rówieśników. To rówieśnicy stają się
kryterium normatywności i wyznacznikiem zachowań oraz postaw. Dlatego też rodzice za
niepowodzenia swoich dzieci często winią formalne (np. koledzy z klasy) i nieformalne (np.
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znajomi z podwórka albo z internetu) grupy rówieśnicze. Aż połowa (50%) rodziców wini za
zachowania ryzykowne dzieci samych siebie lub też innych rodziców. Zauważalny jest tu
duży związek z powyższymi odpowiedziami, szczególnie refleksją nad własnymi relacjami
wychowawczymi z dziećmi. Natomiast klikuprocentowe różnice uzyskano w odpowiedziach
dotyczących środowiska lokalnego, przypadku i cech osobowych dziecka. 35% procent
rodziców uznało, że najbliższa społeczność, mająca niewątpliwy wpływ na zachowanie
młodzieży jest odpowiedzialna za zachowania antyspołeczne. 29 % badanych oceniło, że są
one dziełem przypadku, a 25%, że najważniejsze w etiologii łamania prawa istotne są cechy
osobowe młodych sprawców.
41. Wykres Wpływ na popadanie młodzieży w konflikt z prawem

Dostrzeganie pozytywnego potencjału w uczniach
Piąte pytanie skierowane tylko do nauczycieli odnosi się do postrzegania uczniów przez
nauczycieli. Deklarują oni, że bardzo często patrzą na pozytywne cechy uczniów i starają się
jak najczęściej zwracać uwagę na pozytywny potencjał młodych ludzi. Warto zauważyć, że
88% nauczycieli uważa, że są autorytetami dla swoich uczniów a 84% badanych twierdzi, że
zawsze (36%) i bardzo często (48%) dostrzega potencjały swoich wychowanków. Można
więc uznać, że odpowiedzi są spójne, ponieważ postawa autorytetu determinuje działania
wychowawcze oparte na nagrodach, pochwałach, wzmacnianiu dobrych cech i zachowań
zgodnych z moralnymi wartościami. Tylko 1% (a więc na granicy błędu) respondentów
stwierdziło, że rzadko i bardzo rzadko potrafi dostrzec pozytywny potencjał u swoich
uczniów.
42. Wykres Dostrzeganie pozytywnego potencjału uczniów
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Interpretacja opinii uczniów o autorytecie w perspektywie pedagogicznej
Poczucie wsparcia społecznego i relacje interpersonalne.
Ogromny wpływ na podejmowanie przez młodych ludzi zachowań ryzykownych ma ich
poczucie społecznego wsparcia oraz jakość relacji interpersonalnych w najbliższym
otoczeniu. Poczucie wsparcia jest związane bezpośrednio z poczuciem bezpieczeństwa, ale
też z przywiązaniem do osób znaczących, takich jak rodzice, wychowawcy, przyjaciele, czy
dalsza rodzina. Twórca jednej z ważniejszych teorii kryminologicznych, Travis Hirschi
przyjął tezę, że prawdopodobieństwo zachowań kryminogennych wzrasta wtedy, kiedy więzi
społeczne zostaną w jakiś sposób zerwane. Innymi słowy, jednostka może dokonywać
czynów przestępczych, ponieważ nie ma wsparcia społecznego ani pozytywnych relacji
z bliskimi osobami, które mogłyby ją zabezpieczać przez łamaniem prawa (A.Siemaszko,
1993). T. Hirschi wyróżnił cztery komponenty więzi człowieka z otoczeniem: zaangażowanie
i zaabsorbowanie, przekonanie i przywiązanie, które w perspektywie niniejszych badań
ewaluacyjnych wydaje się być kluczowe. Przywiązanie bowiem oznacza emocjonalny
i uczuciowy związek młodego człowieka z rodziną, szkołą, grupą rówieśniczą, środowiskiem
lokalnym. W procesie tworzenia i trwania tych związków (relacji), kształtuje się wewnętrzna
kontrola społeczna, czyli tak zwane superego, albo sumienie. To z kolei staje się
najważniejszym wyznacznikiem tego co dobre i tego co złe. Człowiek kierujący się
sumieniem (czy superego) potrafi odróżnić czyn zgodny z prawem od niezgodnego, a jeśli
popełni błąd (wykroczenie, przestępstwo), pojawia się u niego poczucie winy, które staje się
naturalnym motywatorem do zmiany na lepsze, albo do pracy nad mechanizmami obronnymi
i przyjmowaniem łatwych do zdiagnozowania tak zwanych technik neutralizacji (opisanych
w teorii neutralizacji amerykańskich kryminologów G.M. Sykesa i D. Matzy). Kształtowanie
sumienia (superego) przyczynia się więc do minimalizowania zachowań kryminogennych,
a jeśli takowe wystąpią, sprawca ma zdecydowanie lepsze perspektywy resocjalizacyjne niż
osoba sumienia (superego) pozbawiona.
By sprawdzić poziom przywiązania, wsparcia społecznego i relacji interpersonalnych dzieci
i młodzieży, w celu zdiagnozowaniu potencjalnego prawdopodobieństwa podejmowania
czynów karalnych, zadano im cztery pytania:
1. Czy czujesz, że masz z kim porozmawiać nawet o najtrudniejszych sprawach?
2. Do kogo masz największe zaufanie?
3. Gdybyś mógł/mogła wybrać kogokolwiek na świecie, to z kim najchętniej rozmawiał/a
byś o trudnych sprawach?
4. Jeśli masz do rozwiązania trudną sytuację do kogo udajesz się po pomoc?
Ad.1. Poczucie, że jest na świecie osoba, z którą można porozmawiać nawet
o najtrudniejszych sprawach, jest niewątpliwie ważnym czynnikiem chroniącym przed
podejmowaniem zachowań ryzykownych. Młodzi respondenci zadeklarowali w ok. 70%, że
mają taką osobę. Warto jednak zaznaczyć, że większy odsetek dziewcząt niż chłopców
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deklaruje, że ma z kim porozmawiać, co daje informację, że chłopcy mogą być bardziej
narażeni na niebezpieczeństwa. Z badań wynika, że największe poczucie wsparcia mają
uczniowie klas ósmych, a najmniejsze uczniowie klas czwartych. Niepokojąca jest
informacja, że niemal 20 % młodzieży deklaruje, że nie ma z kim porozmawiać. Znaczyłoby
to, że co czwarty uczeń szkoły podstawowej nie ma poczucia wsparcia w najbliższym
otoczeniu a w trudnych chwilach swojego życia może być pozostawiony samemu sobie, co
może stwarzać ryzyko podejmowania zachowań internalizacyjnych, czy wręcz
autoagresywnych.
Ad.2. Drugim pytaniem związanym z poczuciem wsparcia społecznego i najbliższym
otoczeniem uczniów jest pytanie o osoby znaczące, czyli o takie, do których młodzi ludzie
mają zaufanie. Uczniowie mogli wybrać z kafeterii maksymalnie 5 pozycji, z tego powodu
wartości procentowe nie sumują się do 100. Podobnie skonstruowane zostały również pytania
odnoszące się do tego z kim najchętniej młodzież chciałaby rozmawiać oraz do kogo
uczniowie udają się po pomoc.
Z badań wynika, że największe zaufanie uczniowie mają do matek (86%) i ojców (68,4 %).
Przywiązanie adolescentów do rodziców wydaje się naturalne i oczywiste, natomiast należy
zwrócić uwagę, że mamy kochające najczęściej bezwarunkowo zyskują zdecydowanie więcej
zaufania swoich dzieci niż ojcowie, u których niejednokrotnie na miłość trzeba sobie
zasłużyć. Niewątpliwie jednak, na co wskazuje szereg badań naukowych, pozytywne relacje z
rodzicami stanowią najważniejszy czynnik chroniący przed zachowaniami kryminogennymi.
43. Wykres Czy czujesz, że masz z kim porozmawiać

Młodzi ludzie ufają też babci (46,9%), co potwierdzają badania Szymona Grzelaka,
opublikowane w „Vademecum skutecznej profilaktyki” (Sz. Grzelak, 2015), oraz
przyjaciołom, co wskazuje na pozytywne postrzeganie przyjaźni młodzieńczej oraz
konieczności wspierania rówieśniczych inicjatyw, w tym liderskich programów
profilaktycznych. Wydaje się, że istotnym jest też podkreślenie zaufanie do rodzeństwa u
ponad jednej trzeciej badanych (36,8%) i dziadka (28,1%). Niepokojącą informacją jest, iż
tylko 13% młodzieży zadeklarowała zaufanie do wychowawcy szkolnego, co jest niemal

58

równoznaczne z zaufaniem do kuzynów, cioć i wujków. Warto przyjrzeć się tym wynikom,
szczególnie z perspektywy grona pedagogicznego, które ma niewątpliwy wpływ na klimat
szkolny, stanowiący ważny czynnik determinujący zachowania ryzykowne (K. Ostaszewski,
2014).
Ad.3. Kolejne pytanie, związane ściśle z powyższymi, wskazują na podobne dane. Młodzi
ludzie zdecydowanie przedkładają bezpośrednie relacje z najbliższymi osobami, szczególnie
rodzicami, nad nawet wyimaginowane osoby, z którymi mogliby nawiązać kontakt. 82,8%
respondentów chce rozmawiać z matkami, 62,4% z ojcami, 47,6% z babciami, 43,4%
z rodzeństwem i 25% dziadkami. Wyniki te wskazują, że adolescenci potrzebują wsparcia
najbliższego otoczenia w postaci codziennych rozmów, które są przejawem i jednym
z najważniejszych elementów utrzymywania relacji wspierających.
Ad.4. Czwarte pytanie, korelujące z drugim, ponieważ dotyczy zwrócenia się o pomoc,
potwierdza, iż młodzież najchętniej zwraca się do najbliższych osób, szczególnie rodziców,
dziadków, rodzeństwa i przyjaciół. Przy zestawieniu kwestii związanych z pomocą, chęcią
rozmowy i zaufaniem widać, że do bliskich młodzież ma zaufanie i zwraca się o pomoc
w trudnych sytuacjach, natomiast chętnie porozmawiałaby z pedagogiem szkolnym. Wydaje
się więc, że pedagog nie tylko zajmuje się trudnymi sprawami, ale też jest osobą, z którą
adolescenci chętnie podejmują dialog. Ponad to wbrew potocznym opiniom, młodzież wcale
nie ma zaufania, ani nie dąży do kontaktu w trudnych dla siebie chwilach z celebrytami,
youtuberami, czy innymi wirtualnymi postaciami. Wyniki badań wskazują, że do tych osób
zwróciłoby się nie więcej niż 2 - 3% respondentów.

Wiedza o właściwościach autorytetu.
Ten obszar badań jest bezpośrednio związany z trzecim celem szczegółowym projektu, który
wyznaczył realizatorom zadania edukacyjne w obszarze właściwości autorytetu. W kulturze
celebrytów, idoli, medialnych gwiazd jednego sezonu i powszechnej relatywizacji oraz
deprecjacji autorytetów moralnych, uznano, iż młodzi ludzie powinni wiedzieć jakie są cechy
autorytetu i czym prawdziwy autorytet się charakteryzuje.
Ważne jest to nie tylko, by poszukiwać mądrych mistrzów życia, ale też, by samemu dążyć
do cech wskazujących na dojrzałą osobowość. Zaproponowano więc uczniom zestaw cech,
charakterystycznych dla autorytetu i takich, które autorytet może mieć, ale nie są one
konieczne, by nim być. Młodzi w preteście wybrali przede wszystkim takie cechy jak:
sprawiedliwy, rozsądny, odpowiedzialny, mądry, uczciwy i umiarkowany. Najwięcej głosów
padło na: uczciwy i mądry, co pokazuje, że młodzież ma rozeznanie we właściwościach
autorytetu. Porównując dane przed i po zajęciach wiedza o cechach autorytetu zmieniła się
o 7%. Największą zmianę (wzrost wiedzy) zaobserwowano u dzieci młodszych, z klas
czwartych i piątych, u których przeprowadzano warsztat z wykorzystaniem układanki
z cechami mistrza i idola. Warto przypomnieć, iż autorytet to nie tylko wieloznaczne pojęcie
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swoistego zjawiska społecznego, osobowy typ idealny, wzór do naśladowania, matryca
wiedzy i mądrości, lecz także OSOBA, która za pomocą wrodzonego i wyuczonego
arsenału cech i umiejętności sprawia, że drugi człowiek odnajduje swoją mądrość oraz
pełnię zdrowia i życia psychicznego, społecznego i duchowego.

Marzenia młodzieży.
Pierwszym celem szczegółowym projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli
w zakresie budowania autorytetu. Ta trudna droga wymaga nie tylko wiedzy o sobie samym
i właściwościach autorytetu, ale też wiedzy o tym, co dla młodych ludzi jest najważniejsze
oprócz najbliższych relacji interpersonalnych. Marzenia młodych stanowią właśnie taki
istotny wskaźnik dla pracy pedagogicznej i poruszania z młodymi konkretnych tematów na
lekcjach czy innych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. W działaniach profilaktycznych
(zapobieganie zachowaniom ryzykownym) i prewencyjnych (zapobieganie przestępstwom)
obszar marzeń wydaje się być jednym z najistotniejszych do pracy z młodzieżą. Tym
bardziej, że wiele badań wskazuje na nikłe zmiany na tym polu. Młodzi ludzie marzą przede
wszystkim o tym, by:

- kochać i być kochanym (odp.: znalezienie miłości w preteście 58% i postteście 61%),
- mieć przyjaciół ( w preteście 53% i 57% w postteście)
- mieć udaną rodzinę (50% w preteście i 52% w postteście).
Mniej niż 30% młodzieży marzy o zdobyciu majątku, zrobieniu kariery, posiadaniu ciekawej
pracy i spokojnego życia. Natomiast mniej niż 15% marzy o życiu pełnym rozrywek,
sukcesach naukowych i podróżach oraz władzy politycznej.
Marzenia warto rozwijać i uczyć młodzież praktycznych metod ich realizacji. To ogromny
temat nie tylko badań, ale też pracy dydaktycznej i wychowawczej na każdym poziomie
edukacyjnym oraz na większości przedmiotów w szkole. Jest niemal pewne, że gdyby dorośli
większą wagę przykładali do marzeń młodych ludzi, ci chętniej podejmowaliby pracę nad
sobą i zwiększaniem swojej dojrzałości osobowej, a to z kolei przekładałoby się na mniejszą
ilość zachowań ryzykownych i kryminogennych.

Zachowania ryzykowne oraz normatywne.
Każda diagnoza mająca na celu zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych
i prewencyjnych powinna zawierać informację o zachowaniach ryzykownych oraz
normatywnych, czyli powinna być diagnozą zagrożeń i potencjałów (Wysocka, 2013).
W niniejszych badaniach poproszono młodzież o zadeklarowanie poszczególnych zachowań,
zważając na zasady etyki i dbając o to, by nie naruszać mechanizmów obronnych dzieci.
Uzyskane wyniki wskazują na następujące prawidłowości w zakresie wybranych zachowań
ryzykownych:
1) 23,7 % młodzieży używa wulgaryzmów codziennie, natomiast 26,2 % nigdy. Pozostała
grupa respondentów przyznaje się do używania słów nieparlamentarnych raz, kilka razy
w tygodniu 27,4% oraz raz i kilka razy w miesiącu (22,7%). Dane pokazują, że co
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czwarty adolescent wymaga pracy w kierunku poprawnego i pozytywnego wysławiania
się. Język bowiem kreuje myślenie i postawy, które oddziałują na zachowania.
2) 46% respondentów nie dokucza swoim kolegom, co jest wynikiem zadowalającym,
natomiast 6,5 % sprawia przykrość swoim rówieśnikom codziennie. 19,9% czyni to raz,
kilka razy w tygodniu, a 27,6% - raz, kilka razy w miesiącu. Deklaracje niepoprawnego
zachowania wobec kolegów można uznać za wiarygodne, natomiast każdy z pewnością
ma inne pojęcie dokuczania, co mogło mieć wpływ na taki rozkład danych.
3) 37,3% młodych ludzi deklaruje, że nigdy nie łamie zasad wprowadzonych przez
rodziców. 32,6% łamie te zasady raz lub kilka razy w miesiącu, 22,3% - raz i kilka razy
w tygodniu, a tylko 7,8% dzieci i młodzieży łamie zasady rodzicielskie codziennie.
4) Mniej dzieci łamie zasady szkolne: 8% przyznaje, że robi to codziennie, 13,2% raz lub
kilka razy w tygodniu, 23,6% raz lub kilka razy w miesiącu a 55,2% młodzieży nigdy nie
łamie zasad w szkole. Oznacza to, że ponad połowa uczniów dba o przestrzeganie norm
szkolnych.
5) Aż 82,3% młodych ludzi deklaruje, że nigdy nie przechodzi przez ulice na czerwonym
świetle, 10, 2% zdarza się takie zachowanie raz lub kilka razy w miesiącu, 4,4%
deklaruje łamanie przepisów ruchu drogowego raz i kilka razy w tygodniu a 3%
codziennie. Także 17,7 % młodych ludzi deklaruje łamanie przepisów, co powinno
wzbudzić refleksje pedagogów oraz rodziców, którzy winni przypominać
o bezpieczeństwie drogowym, ale też dawać przykład własnego postępowania zgodnego
z prawem.
6) Podobne wyniki uzyskano w deklaracjach dotyczących takich zachowań jak dokuczanie
zwierzętom, czy niszczenie roślin (89,4% respondentów nigdy tego nie robi, pozostałym
zdarza się to bardzo rzadko). Znęcanie się nad zwierzętami bywa często predyktorem
zachowań agresywnych wobec ludzi oraz innych zachowań antyspołecznych.
7) Pożyczanie rzeczy bez pozwolenia, jako zachowanie ryzykowne jest deklarowane nico
inaczej: 67,3% dzieci nie popełnia tego czynu w ogóle, co świadczy o przestrzeganiu
przez nie prawa. 20,9% młodych przyznało, że pożycza bez pozwolenia rzeczy innych
osób raz lub kilka razy w miesiącu, 7,7% raz i kilka razy w tygodniu, 4% robi to
codziennie. Pytanie celowo było sformułowane tak, by nie sugerować kradzieży i można
przypuszczać, że młodzież deklarowała swoje zachowania zgodne z prawdą.
Relatywizacja zachowań, przedstawianie zła jako „mniejszego dobra” prowadzi do często
do umniejszania rangi czynu i niedostrzegania niestosowności w łamaniu prawa.
Kradzież bowiem jest przestępstwem (powyżej pewnego progu wartości rzeczy) i warto
na ten temat rozmawiać z młodzieżą.
W obszarze zachowań normatywnych, o które zostały zapytane dzieci, można przyjąć, że
zdecydowana większość z nich: używa zwrotów grzecznościowych (65,6%), przestrzega
zasad panujących w klasie (58,6% codziennie, 21,9% kilka razy w tygodniu), pomaga innym
(41,1% codziennie, 30,1% kilka razy w tygodniu), słucha rodziców (59,3% codziennie
i 26,3% kilka razy w tygodniu), okazuje szacunek starszym osobom (70,7% codziennie
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i 17,2% kilka razy w tygodniu) i utrzymuje porządek w swoim otoczeniu (51,9% codziennie
i 25,2% kilka razy w tygodniu). Zebrane wyniki wskazują, że młodzież generalnie podejmuje
częściej zachowania normatywne niż zachowania ryzykowne. Ów potencjał młodego
pokolenia jest wart podkreślania w mediach i w środowiskach lokalnych, by zmieniać
potoczne opinie o młodzieży.

Bezpośrednia ocena ewaluacyjna zajęć.
By sprawdzić przydatność zajęć, zadano młodzieży pytania dotyczące ogólnej oceny
spotkania w skali od 0 do 6, zachęty do poszukiwania mistrza oraz deklaracji, czy
respondenci poszerzyli swoją wiedzę o aspekty przydatne im w codziennym życiu.
Średnia ocena spotkania wyniosła 4,65, co jest wysoką oceną nieobowiązkowych zajęć
edukacyjno-profilaktycznych. Oceny rosły w sposób równomierny wraz ze zmniejszeniem się
wieku uczniów. Klasy młodsze, czyli dzieci w wieku od do 10-12 roku życia wyżej oceniały
zajęcia, najczęściej na 4,7- 5. Starsi, z ósmej klasy i 3 klasy gimnazjum oceniali zajęcia na ok.
3,9-4,3. Średnia ocena spotkania jednak na każdym z poziomów nie spadła znacząco poniżej
czterech, co jest bardzo satysfakcjonujące dla realizatorów. Warto tu zaznaczyć, że młodsze
dzieci mogą być mniej krytyczne wobec zaoferowanych im zajęć i bardziej zainteresowane
tematyką, która jest im bliższa, ze względu na jeszcze duży autorytet dorosłych. Starsi zaś,
wchodzący w kolejne fazy relacji z dorosłymi, stają się bardziej krytyczni i zdecydowanie
częściej niż młodsi deprecjonują autorytety dorosłych. By autorytet był skuteczny
wychowawczo, młody człowiek poddający się jego oddziaływaniu i wpływom, powinien
dobrowolnie, bez przymusu podporządkować się uznanej za autorytet osobie. Ta
dobrowolność jest różna w różnym okresie życia i przebiega fazowo. Możemy wyróżnić
cztery następujące po sobie fazy: bezpieczeństwa, heteronomii, równowagi i autonomii
(Jazukiewicz, 1999). Kiedy młody człowiek wchodzi w fazę autonomii, coraz trudniej mu
przyjmować wytyczne, normy i zasady wyznaczane przez dorosłe osoby.
Kolejne pytanie, na podstawie którego możemy oceniać skuteczność zajęć odnosi się do
deklaracji młodzieży odnoszącej się do chęci poszukiwania swojego mistrza. 61,8%
młodzieży twierdząco odpowiedziało na pytanie „Czy czujesz się zachęcony/a do
poszukiwania swojego mistrza?”, 21% nie jest pewna swojej odpowiedzi a 17,2% stwierdziło,
że nie poczuli się zachęceni do poszukiwania mistrza. W tym pytaniu również widać
tendencję zmiany wynikającą z wieku badanych. Im starsi respondenci, tym niższy odsetek
zachęconych do własnych poszukiwań autorytetu, co wynika z powyższych refleksji.
Podobne odpowiedzi i podobną tendencję ze względu na wiek uzyskano w ostatnim pytaniu,
mającym na celu bezpośrednią ocenę zajęć w ramach Kampanii. Ponad 80%
czwartoklasistów i piątoklasistów zadeklarowało, że zajęcia były dla nich przydatne
i dowiedzieli się oni czegoś nowego. W przypadku szósto i siódmoklasistów, podobnie
odpowiedziało 62-65% młodzieży, natomiast najstarsi odpowiadali na poziomie 45 i 50%.
Podsumowując, dla ponad połowy młodzieży biorącej udział w zajęciach, były one
atrakcyjne, potrzebne w codzienności i motywujące do pracy nad sobą, w tym do
poszukiwania dojrzałych autorytetów wokół siebie.
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Wnioski i rekomendacje
„Człowiek posiada naturalną skłonność do naśladowania innych. Możemy powiedzieć, że
w nasz mechanizm rozwojowy wpisane jest obserwowanie i powtarzanie zachowań innych
ludzi. Ta naturalna potrzeba jest potwierdzeniem konieczności istnienia autorytetu w
wychowaniu. Nie ma bowiem ludzi samowystarczalnych, stąd też pełne urzeczywistnienie
potencjału rozwojowego człowieka wymaga obecności innych osób. Ludzi, których cechuje
mądrość życiowa, którzy mają szerszą wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie” (Leśniak,
Leśniak, 2017).
Zrealizowana Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno – Edukacyjna „Bądźmy
poszukiwaczami Autorytetu” wpisała się w cele Funduszu Sprawiedliwości, szczególnie
dotyczące przeciwdziałania przyczynom przestępczości w formie organizowania
i przeprowadzania przedsięwzięć informacyjnych oraz edukacyjnych (& 42).
Główny cel Kampanii, czyli zmniejszenie o 10 % grupy młodzieży zagrożonej wejściem
w konflikt z prawem oraz zwiększenie grupy przestrzegającej prawa, został realizowany.
W projekcie bowiem uczestniczyło łącznie 98 554 uczniów w krytycznym okresie
adolescencji, który według badań w dużej mierze determinuje zachowania kryminogenne
i antyspołeczne. Zdecydowana większość młodych respondentów oceniło przeprowadzone
w ramach Kampanii zajęcia na bardzo dobrą ocenę 4,65. Pozostałe wyniki badań wskazują na
ogromne potencjały młodzieży, ich pozytywne marzenia, w zdecydowanej większości
normatywne zachowania oraz potrzebę pozytywnych relacji z mądrymi autorytetami,
szczególnie osobami z najbliższego otoczenia.
Opublikowano wiele wyników badań na temat tego, co jest skuteczne w przeciwdziałaniu
zagrożeniom społecznym, a co nie jest. Odpowiedź na to pytanie jest z jednej strony bardzo
trudna, bo wynika z założenia, że nie jesteśmy w stanie do końca przewiedzieć zachowań
ludzkich. Z drugiej strony wiemy, że człowiek jest istotą psychofizyczną, społeczną, ale
przede wszystkim duchową, aksjologiczną, potrzebującą norm i wartości i kierującą się
normami i wartościami. Te zaś kształtujemy w sobie przede wszystkim w relacjach z innymi
ludźmi. Dlatego, jak wskazuje literatura przedmiotu, kształtowanie przekonań normatywnych
jest jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania zachowaniom ryzykownym, ale wydaje
się, że bardziej skuteczne jest opieranie się na wartościowych relacjach. Relacjach
z autorytetami i mistrzami.
Cel szczegółowy 1:
Podniesienie kompetencji i wiedzy wśród nauczycieli
i wychowawców w zakresie budowania autorytetu i dobrych relacji z młodzieżą.
W przekazie dla pedagogów i nauczycieli staraliśmy się wskazać, że tylko w relacji
wychowawczej opartej na autorytecie można kształtować pozytywne przekonania
normatywne dzieci i młodzieży. Mogą dotyczyć one dobrych zachowań młodych ludzi, ich
zainteresowań, czy potrzeb. Warto przypomnieć, co potwierdzają badania przeprowadzone w
ramach Kampanii, że zdecydowana większość młodych ludzi nie podejmuje zachowań

63

niebezpiecznych (w tym przestępczych) i rozwija się normatywnie, a incydentalne problemy
i słabości wpisane są w rozwój każdego człowieka. Zachowania kryminogenne zaś, czy nawet
przestępcze niemal zawsze są skutkiem braku relacji, albo mocnego ich zaburzenia czy
nagłego przerwania. Z badań nauczycieli wynika, że proponowane przez twórców Kampanii
zajęcia były potrzebne, budziły refleksyjność odbiorców i zmobilizowały ich do pracy nad
swoją dojrzałością osobową, co przekłada się na polepszanie relacji z uczniami
i wychowankami. Cel szczegółowy 1 został zrealizowany.
Cel szczegółowy 2 : Zwiększenie umiejętności rodzicielskich i zachęcenie do zmiany
postaw rodzicielskich - budowania relacji.
Zdecydowana większość rodziców biorących udział w Kampanii uznała, że zajęcia były
potrzebne i aktywizujące w kierunku poszerzania wiedzy oraz umiejętności stawania się
lepszym autorytetem dla dziecka. Rodzice otrzymali podstawowe informacje o najbardziej
powszechnych stylach wychowania, co skłoniło ich do refleksji na temat własnej relacji
z dzieckiem. Cel szczegółowy 2 został więc zrealizowany.
Cel szczegółowy 3 : Nauczenie młodzieży odróżniania autorytetu od celebryty
i zachęcenie do przestrzegania prawa.
Wysokie oceny prowadzonych zajęć dla młodzieży oraz wskazanie na konieczność
bezpośrednich relacji z najbliższymi osobami, które są dla młodych osób autorytetami,
wskazuje na ich zaangażowanie w tematykę Kampanii. Uczniowie klas IV -VI klas
dowiedzieli się o kluczowych cechach autorytetu w opozycji do cech idoli i celebrytów. Starsi
zaś, poznając właściwości autorytetu mogli podyskutować nad znaczeniem mistrza w ich
życiu. Badania ewaluacyjne pokazały, że młodzi ludzie w zdecydowanej większości
przejawiają zachowania normatywne, a w minimalnym stopniu podejmują zachowania
antyspołeczne. Sam fakt omówienia tych zachowań przyczynił się do podwyższenia poziomu
wiedzy na ich temat. Cel szczegółowy 3 został zrealizowany.
Cel szczegółowy 4: Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wpływu posiadania
autorytetu na poziom przestępczości.
W ramach Kampanii stworzono atrakcyjny pakiet materiałów wizualnych, w tym ulotek,
plakatów, scenariuszy zajęć oraz filmów edukacyjnych i instruktażowych, które przyczyniły
się w znaczący sposób do zwiększenia zainteresowania społecznego oraz świadomości
społecznej w obszarze wiedzy o istocie autorytetów w życiu człowieka. Szczególnie zaś o ich
znaczeniu w profilaktyce zachowań ryzykownych, w tym kryminogennych. Cel szczegółowy
4 został więc zrealizowany.
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Rekomendacje:
Wyniki
badań
ewaluacyjnych
Kampanii
edukacyjno-profilaktycznej
„Bądźmy
poszukiwaczami autorytetu”, przeprowadzone na grupie ponad 132.000 respondentów2
obligują do sformułowania następujących rekomendacji dotyczących oddziaływań
wychowawczo-profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży oraz najbliższych im
dorosłych, czyli rodziców i nauczycieli:
1. Młodzi ludzie potrzebują autorytetów, którzy wskazują granice zachowania, wyznaczają
zasady i normy, w ramach których mogą się poruszać. Poszukują autorytetu personalnego,
wyzwalającego i przejawiającego uniwersalne wartości, autentycznie zaangażowanego
w ich sprawy na zasadzie uczestnictwa. W związku z tym warto poszerzać miękkie
kompetencje nauczycieli i wychowawców, organizując dla nich odpowiednie warsztaty
doszkalające.
2. Należy wzmacniać autorytet rodzica w oczach dziecka. Szczególnie jest to zadanie dla
nauczycieli i pedagogów, by wspierać rodziców, którzy wydają się być zagubieni
w trudnym procesie wzrastania i dojrzewania potomka. Warto poszerzać kompetencje
nauczycieli i pedagogów w obszarze andragogiki, a szczególnie komunikacji z rodzicami.
3. Młodzież potrzebuje relacji bezpośrednich, szczególnie rozmów z najbliższymi osobami
i pedagogami. Należy więc zadbać o przestrzeń, w której takie rozmowy mogłyby się
odbywać. Warto, by w każdej szkole było pomieszczenie przeznaczone do rozmów dzieci
z rodzicami oraz nauczycielami.
4. Dla uczniów i ich rodziców istotne są relacje rówieśnicze, co powinno motywować szkoły
do zwiększenia nakładów oraz przeznaczenia więcej czasu na uczestnictwo uczniów
w organizacjach młodzieżowych, np. wolontaryjnych, artystycznych czy naukowych.
Warto też wspierać pozytywne inicjatywy nieformalnych grup rówieśniczych oraz
prowadzić liderskie programy profilaktyczne w ramach szkolnych programów
wychowawczo-profilaktycznych.
5. W związku z tym, że zajęcia w ramach Kampanii okazały się atrakcyjne dla młodzieży,
warto prowadzić je cyklicznie oraz systematycznie organizować wydarzenia związane
z autorytetami, np. Szkolny Dzień Mistrza, albo spotkania z mądrymi dorosłymi, którzy
mogą być moralnymi wzorami dla młodzieży.
6. Badania ewaluacyjne wykazały, że ważną kwestią jest poprawność języka. Warto więc
organizować dla młodzieży zajęcia, w których prowadzona byłaby edukacja na temat
oddziaływania języka i sposobów porozumiewania się na postawy i zachowania.
7. Młodzi ludzie przywiązują wagę do swoich marzeń i często mają poczucie niezrozumienia
ze strony dorosłych. Warto więc wprowadzać w życie szkoły zajęcia na temat metod
i technik realizacji marzeń oraz cykliczne wydarzenia, takie jak Dzień Spełniania Marzeń.

2

Dane na dzień 14.01.2018 roku godz. 14,00 to wypełnione 113043 ankiet pretestu, 46696 posttestu, 7178
ankiet wypełnionych przez nauczycieli i 11953 ankiet wypełnionych przez rodziców. Z każdym dniem przybywa
wypełnianych ankiet, kampania się nadal rozwija.
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Przydatne linki:
 autorytet.org – Główna strona kampanii ogólnopolskiej Bądźmy poszukiwaczami
Autorytetu
 rspo.men.gov.pl – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych
 rejestracja.autorytet.org – Rejestracja Szkolnych Koordynatorów
 panel.autorytet.org – Logowanie Koordynatorów do Panelu Badawczego
 ankieta.autorytet.org – Główna strona przeprowadzania badania (ankieta)
 info.autorytet.org – Strona z dodatkowymi informacjami i dokumentami
 rodzice.autorytet.org – Strona z materiałami dla rodziców
 nauczyciele.autorytet.org – Strona z materiałami dla nauczycieli
 samorzady.autorytet.org – Strona dla samorządów
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