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Jak pokazuj wyniki bada (m.in. ESPAD), w latach 90. w Polsce bardzo nasili o si
zjawisko u ywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i m odzie .

Projekty badawcze diagnozuj ce rozpowszechnienie zjawiska przemocy rówie niczej
w szko ach pokaza y tak e nasilenia agresywnych zachowa ród uczniów; niektóre
ich przyk ady, tragiczne w skutkach, odbi y si szerokim echem w mediach i by y
powodem podj cia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szeroko zakrojonych
programów zapobiegawczych i interwencyjnych w szko ach.

Jednym z rodzajów dzia maj cych du y zasi g i s cych przeciwdzia aniu
uzale nieniom i innym szkodom zwi zanym z substancjami, a tak e przemoc
rówie nicz tzw. szkolne programy profilaktyczne.

Przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych adekwatnych do potrzeb
odbiorców oraz mo liwo ci lokalnej spo eczno ci wymaga m.in. dog bnej diagnozy
zachowa problemowych dzieci i m odzie y.

ród takich zachowa szczególnym wyzwaniem dla profilaktyki jest picie alkoholu
i upijanie si , si ganie po narkotyki i dopalacze, palenie papierosów, u ywanie leków
bez zalecenia lekarza, a tak e podejmowanie zachowa agresywnych (stosowanie
przemocy) w rodowisku rówie niczym. Okre lenie rozpowszechnienia u ywania
substancji w ród m odzie y szkolnej ucz cej si na terenie odzi oraz odbiór zaj
profilaktycznych dotycz cych tego problemu by o jednym z zasadniczych celów
projektu badawczego pn: Picie alkoholu i u ywanie narkotyków przez m odzie
szkoln na terenie odzi. Badanie to by o w pe ni porównywalne
z mi dzynarodowym projektem bada ród m odzie y szkolnej znanych pod nazw
ESPAD. opiera o si na kwestionariuszu ww. bada poszerzonym o kilka
dodatkowych bloków pyta opracowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Badanie takie zrealizowano w odzi
w czerwcu 2011 roku na reprezentatywnej próbie m odzie y szkolnej z klas trzecich
gimnazjum i klas drugich szkó ponadgimnazjalnych (zgodnie z metodologi ESPAD).
Równolegle do wspomnianego badania (w tym samym czasie) przeprowadzono
badania pn: ywanie alkoholu i narkotyków przez m odzie szkoln odzi
w ocenie nauczycieli. Badanie to zrealizowano w ród wychowawców klas 3
gimnazjum oraz klas 2 szkó ponadgimnazjalnych.

10

Wprowadzenie 1/7



Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2011 

Dodatkowo do badanej populacji w czono pedagogów i psychologów szkolnych

pracuj cych w wylosowanych szko ach.

Przyj to, e taki sposób diagnozowania skali zachowa problemowych uczniów oraz

oceny realizowanych w szko ach zaj profilaktycznych pozwoli przyjrze si im

z dwóch perspektyw - nie tylko uczniów (co robi si zazwyczaj), ale tak e ich

wychowawców i pedagogów/psychologów szkolnych.

Szkolny program profilaktyki

Od kilku lat jednym z zada szko y jest skonstruowanie i realizacja tzw. szkolnego

programu profilaktyki. Przygotowanie takiego programu dla zespo u pracuj cego

w szkole sta o si szans na samodzielne kreowanie planu dzia profilaktycznych,

ale i powa nym wyzwaniem. Jak pokazuj analizy takich programów (m.in. J.

Szyma ska, Program profilaktyki w praktyce szkolnej, CMPPP, 2005) w cz ci szkó

zadanie to realizowane jest w sposób profesjonalny, w wielu jednak program sta si

tylko dokumentem zawieraj cym deklaracje i yczenia. Szkolne programy profilaktyki

najcz ciej zawieraj dzia ania adresowane do uczniów, przewa aj w nich zaj cia

informacyjno-edukacyjne, a tematem jest zdrowy styl ycia, uzale nienia, agresja

i przemoc oraz stres.

Nie zawsze taka oferta jest adekwatna do problemów i potrzeb. Utrudnieniem

w stworzeniu oferty, która spe nia aby ten warunek jest zbyt ma a wiedza nauczycieli

na temat metod diagnozy, ewaluacji, psychologii rozwoju oraz brak umiej tno ci

stosowania aktywnych form pracy z grup , brak wsparcia ze strony specjalistów spoza

szko y, niesprzyjaj cy klimat w zespole nauczycielskim, brak wsparcia ze strony

samorz dów. Warto podkre li e jednym z najistotniejszych powodów takiego stanu

rzeczy jest l k pracowników szko y przed ujawnianiem powa nych problemów

w szkole.
11
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Dlatego zaj cia profilaktyczne prowadzone w ramach szkolnego programu (zarówno

przez nauczycieli, jak i osoby spoza szko y) spotykaj si z ró ocen uczniów oraz

wychowawców, dotyczy to zarówno ich tematyki, jak i korzy ci wynoszonych przez

odzie , wreszcie przebiegu samej realizacji. Specjali ci z zakresu profilaktyki i

wychowania (m.in. Z. Ga , Profilaktyka w szkole, CMPPP,2005) wskazuj e dzia ania

profilaktyczne realizowane w szkole powinny wykorzystywa kilka strategii:

informacyjne, edukacyjne, alternatyw, wczesnej interwencji, a tak e zmian

rodowiskowych i zmian przepisów. Oznacza to, e powinny m.in. dostarcza pomocy

w rozwi zywaniu trudno ci, dostarcza rzetelnych informacji, skupia si na tworzeniu

mo liwo ci nabywania i rozwijania umiej tno ci konstruktywnego zaspokajania potrzeb

oraz eliminowaniu/os abianiu w rodowisku wychowawczym dziecka czynników ryzyka

i wprowadzaniu czynników chroni cych takich jak np. rozwijanie kompetencji

spo ecznych, emocjonalnych i moralnych.

Szko a to niezwykle wa ne miejsce z punktu widzenia realizacji profilaktyki zachowa

problemowych m odzie y. To jedno z nielicznych rodowisk, gdzie jest mo liwy tak

szeroki dost p do m odych ludzi z ró nych grup wiekowych, gdzie istnieje mo liwo

obserwacji ich zachowa ledzenia przebiegu procesów rozwoju w ró nych obszarach

funkcjonowania. Szko a oprócz tego, e jest miejscem realizacji dzia

profilaktycznych, jest tak rodowiskiem, gdzie pojawiaj si ró norodne czynniki

ryzyka. W ród nich warto wymieni niskie osi gni cia szkolne, brak wspó pracy

z rodzicami, niesprzyjaj cy klimat spo eczny, depersonalizacj uczniów, s abe wi zi

osób pracuj cych w szkole z uczniami. Oznacza to, e profesjonalna profilaktyka

prowadzona w rodowisku szkolnym wymaga zarówno wdra ania dobrych

jako ciowo programów, odpowiadaj cych potrzebom i skali problemów w szkole,

jak równie dzia cych polepszeniu klimatu szko y oraz podnoszeniu

kompetencji osobistych i zawodowych grona pedagogicznego.

12
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Planowanie i realizacja takiej profilaktyki wymaga wi c nie tylko zdiagnozowania

rozpowszechnienia zachowa problemowych w ród uczniów, ale równie diagnozy

funkcjonowania rodowiska szkolnego, w tym zw aszcza stopnia radzenia sobie przez

grono pedagogiczne z trudnymi zachowaniami uczniów, identyfikacji potrzeb

szkoleniowych nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych

i osobistych, podnoszenia jako ci wspó pracy zespo u nauczycielskiego w szkole oraz

wspó pracy pomi dzy nauczycielami i rodzicami uczniów.

Miejsce profilaktyki szkolnej w oddzia ywaniach lokalnych 

Warto podkre li e oddzia ywania prowadzone w szkole powinny stanowi tylko

jeden z elementów pracy w obszarze zapobiegania zachowaniom problemowym

odzie y. Szko a funkcjonuje w okre lonym rodowisku lokalnym. Dlatego

nowoczesne strategie profilaktyczne polegaj na czeniu edukacji szkolnej

z oddzia ywaniami w spo eczno ci lokalnej.

Jak pokazuj do wiadczenia innych krajów (m.in. przyk ad projektu Midwest

Prevention Project realizowanego w USA) w nowoczesnych wszechstronnych

programach profilaktycznych do cza si do dzia skierowanych bezpo rednio do

uczniów szereg nowych elementów, takich jak:

• anga owanie rodziców oraz anga owanie i promocja liderów rówie niczych,

• kampanie edukacyjne i informacyjne w mediach,

• organizowanie ciekawych pozaszkolnych form sp dzania wolnego czasu,

• nawi zywanie i/lub poprawa wspó pracy pomi dzy ró nymi sektorami

funkcjonuj cymi w spo eczno ci lokalnej – policj , s zdrowia, o wiat .

W tak wszechstronnie planowanych dzia aniach profilaktycznych nie chodzi ju

tylko o zmian zachowa jednostki, ale równie o modyfikacj systemu

spo ecznego, w którym uczy si lub mieszka okre lona populacja (np. m odzie ).
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Bardzo wa ne miejsce zajmuje w nich komponent oddzia ywa szkolnych, ale

obok niego równie tworzenie lokalnej koalicji instytucji i organizacji dzia aj cych

na rzecz rozwi zywania lokalnych problemów spo ecznych. Równolegle obok

dzia w szkole budowany jest wi c w spo eczno ci lokalnej klimat jednoznacznie

niesprzyjaj cy u ywaniu substancji przez uczniów- interwencje w sytuacji amania

prawa (tak e tego dotycz cego sprzeda y uczniom papierosów i alkoholu),

motywowanie doros ych do reagowania w sytuacji, gdy s wiadkami picia, palenia

przez uczniów itp. Chodzi o to by w spo eczno ci funkcjonowa jednoznaczny przekaz

mówi cy o braku akceptacji dla picia, palenia i u ywania narkotyków przez uczniów

oraz dowody na to, e je li ta zasada nie jest respektowana- zawsze wyci gane s

konsekwencje, a reakcje doros ych cz onków spo eczno ci- jednoznaczne (brak

przyzwolenia). Tak jak wspomniano na pocz tku, aby takie dzia ania planowa

i realizowa konieczne jest okre lenie potrzeb i zasobów lokalnych, mi dzy innymi tych,

które dotycz funkcjonowania instytucji na co dzie pracuj cych z m odzie .

W badaniu pn: ywanie alkoholu i narkotyków przez m odzie szkoln

odzi w ocenie nauczycieli, wychowawcy klas oraz pedagodzy/psychologowie

szkolni stanowili bardzo wa ne ród o wiedzy w procesie takiej diagnozy. W zwi zku

z tym celem zaprojektowanych bada by a identyfikacja opinii wychowawców

i pedagogów/psychologów szkolnych nt. rozpowszechnienie zachowa problemowych

ród uczniów (takich jak agresja, picie, palenie, u ywanie narkotyków), a tak e ich

ocena codziennego funkcjonowania szko y i jej klimatu spo ecznego. Celem bada

by o tak e poznanie opinii badanych na temat zaj profilaktycznych realizowanych

ród uczniów 3 klas gimnazjum oraz 2 klas szkó ponadgimnazjalnych w ci gu

ostatnich 12 miesi cy przed badaniem.

14
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W badaniu scharakteryzowane zosta y takie obszary jak:

• Rozpowszechnienie zachowa problemowych w ród m odzie y szkolnej w ocenie

nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych

• Najpowa niejsze zachowania problemowe uczniów z punktu widzenia codziennej

pracy nauczycieli : przemoc rówie nicza, u ywanie alkoholu, narkotyków, palenie

papierosów oraz rozpowszechnienie agresywnych zachowa wobec

wychowawców;

• Dost pno substancji psychoaktywnych dla m odzie y w rodowisku lokalnym

• Najpowa niejsze problemy i deficyty w zakresie wspó pracy z rodzicami

uczniów,

• Relacje i wspó praca pomi dzy osobami tworz cymi grono pedagogiczne

w szkole, a tak e relacje pomi dzy nauczycielami i uczniami;

• Percepcja profilaktyki szkolnej w ród badanych - m.in. ocena korzy ci wynoszonych

przez uczniów uczestnicz cych w programach profilaktycznych w szkole

• Wiedza i kompetencje w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

oraz w tzw. sytuacjami kryzysowymi w szkole, ze szczególnym wskazaniem

obszarów deficytowych w tym zakresie m.in. poczucie bezradno ci w zwi zku

z problemowymi zachowaniami uczniów w szkole,

• Zapotrzebowanie na wsparcie zawodowe w rodowisku lokalnym oraz potrzeby

szkoleniowe badanych.

15
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II.  Metodologia badania
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Badani Liczba badanych Odsetek wszystkich 
badanych

Wychowawcy III klas gimnazjum 66 41,8%

Wychowawcy II klas szkó  
ponadgimnazjalnych 58 36,7%

Pedagodzy/psychologowie 
pracuj cy w gimnazjach 18 11,4%

Pedagodzy/psychologowie 
ze szkó  ponadgimnazjalnych 16 10,1%

Razem
158 100%

17

Tabela 1: Liczebno ci poszczególnych grup badanych. 

1. Osoby badane  1/2

Badanie przeprowadzono na cznej próbie 158 wychowawców
i pedagogów/psychologów z losowo wybranych szkó znajduj cych si na
terenie odzi (lista wszystkich szkó zosta a przekazana przez Zleceniodawc ).
W badaniu wzi li udzia wychowawcy trzecich klas gimnazjum (66 osób) oraz drugich
klas szkó ponadgimnazjalnych (58 osób) a tak e pedagodzy/psychologowie szkolni
pracuj cy w tych szko ach (18 osób G i 16 osób PG). By y to te same szko y, które
wylosowano do badania dotycz cego uczniów, przy czym w badaniu wzi li udzia
wychowawcy wszystkich klas z wybranych roczników (nie tylko tych, które
wylosowano w badaniu „m odzie owym”).
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1. Osoby badane  2/2

Podczas zapoznawania si z wynikami warto zwróci uwag e niektóre analizy
prowadzono w odniesieniu do wychowawców i pedagogów/psychologów szkolnych,
inne -z uwagi na tre zadawanych pyta - tylko w odniesieniu do wychowawców
klas. Informuj o tym szczegó owo liczebno ci podane przy ka dym z wykresów.

Jak pokazuje tabela 1, rozk ad wychowawców i pedagogów w próbie by równomierny.
W projekcie uczestniczy o 66 wychowawców trzecich klas gimnazjum, 58 z drugich
klas szkó ponadgimnazjalnych oraz 34 pedagogów/psychologów z czego 18 osób to
pracownicy gimnazjum .
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1.1.  P  i wiek badanych    

Wykres 1:
 badanych    N=158 

19

Wykres 2:
Wiek badanych      N=151 

 badanych  N=158

 85%

 15%

kobiety 

czy ni

85% badanej populacji stanowi y kobiety, a jedynie 15% m czy ni. Z uwagi na ma
liczebno czyzn w ród badanych, zrezygnowano w toku dalszych analiz
z przedstawiania wyników w podziale na p redni wiek badanych nauczycieli
w gimnazjach wynosi 40,44 lat (SD = 8,11), a w szko ach ponadgimnazjalnych 45,04
lat (SD = 9,01). Najm odszy badany nauczyciel mia 25 lat, za najstarszy 68 lat.
Najwi kszy odsetek stanowi y osoby w wieku 31-40 lat (37%), w nast pnej kolejno ci
badani w wieku 41-50 lat (34%). rednio co pi ty badany wychowawca i pedagog
mia ponad 50 lat (20%) – a co jedenasty by w wieku poni ej 30 lat (9%).
Szczegó owa analiza wskazuje, e w ród wychowawców szkó ponadgimnazjalnych
najwi kszy odsetek stanowi y osoby w wieku 31-40 lat oraz 41-50 lat. W ród
pedagogów osoby w wieku 31-40 lat oraz 41-50 lat.

Wiek badanych
9%

37%

34%

20% 24-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

51-68 lat
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1.2.  Sta  pracy w szkole      

Wykres 3: Sta  pracy w szkole, N=157
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Sta  pracy w szkole
11%

17%

43%

21%

8%

5 lat i mniej

6-10 lat

11-20 lat

21-30 lat

31-40 lat

redni sta pracy wychowawców pracuj cych w gimnazjach wynosi 15,45 lat
(SD=8,40) a w szko ach ponadgimnazjalnych 18,31 lat (SD=7,81). Najkrótszy
odnotowany sta to rok, za najd szy 40 lat. Co dziewi ty badany wychowawca i
pedagog (11%) przepracowa w szkole 5 lat lub krócej. 17% stanowi y osoby pracuj ce
w szkole od 6 do 10 lat. 43% badanej populacji to wychowawcy i pedagodzy maj cy za
sob 11-20 lat do wiadcze zwi zanych z prac rodowisku szkolnym. rednio
trzech na dziesi ciu badanych (29%) przepracowa o w szkole ponad 20 lat.
Zdecydowan wi kszo badanych stanowi osoby, które pracuj
w szkole ponad 10 lat (72% badanych).
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1.3.  Funkcja pe niona w szkole   

Wykres 5: Typ szko y, w której pracuj  osoby badane,  N=158
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Wykres 4: Funkcja pe niona w szkole, N=158

Funkcja pe niona w szkole

79%

21%

wychowawcy pedagodzy/psychologowie szkolni

Podzia  badanych ze wzgl du na typ 
szko y

53%

47%

gimnazja szko y ponadgimnazjalne

Jak pokazuje wykres 4, 
zdecydowana wi kszo  
badanych to wychowawcy 
klas (79%). Oko o 1/5  
uczestników projektu 
stanowili 
pedagodzy/psychologowie 
szkolni. 

W grupie badanych 
wychowawców  
najliczniejsza frakcja to 
osoby maj ce sta  pracy  
w szkole wynosz cy 
11-20 lat (45,2%), w ród 
pedagogów/psychologów 
szkolnych tak e  sta : 11- 20 
lat (33,3%).

Jak pokazuje wykres 5 
ponad po owa respondentów 
uczestnicz cych w badaniu 
pracowa a w gimnazjach 
(53%), nieco mniej  
w ró nych typach szkó  
ponadgimnazjalnych (47%). 
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2.  Metoda badawcza 1/2

W badaniu zastosowano autorski kwestionariusz sk adaj cy si z 33 pyta ;
wi kszo stanowi y pytania zamkni te (z mo liwo ci wyboru jednej lub kilku
odpowiedzi zgodnie z instrukcja zawart w ka dym pytaniu). Pierwsz cz
kwestionariusza stanowi a metryczka, w której uczestnicy badania okre lali swoj

, wiek, sta pracy w szkole oraz to jak funkcj pe ni w miejscu pracy
(wychowawcy czy pedagoga/psychologa szkolnego).

Pierwszy blok sk ada si z 12 pyta dotycz cych rozpowszechnienia zachowa
problemowych w ród uczniów w ocenie badanych. Znalaz y si tam pytania o to, jak
powa nym problemem w skali klasy i szko y jest u ywanie przez uczniów substancji
psychoaktywnych, wagarowanie, wulgarne zachowania, zaburzenia od ywiania itp.,
które z nich wydaj si badanym najpowa niejsze, jaka cz uczniów w klasie
i szkole u ywa substancji, jaka by a w ostatnich 12 miesi cach cz stotliwo ró nych
form przemocy rówie niczej w szkole.

W kolejnym bloku zamieszczono 4 pytania o to, jak cz sto konieczne by y rozmowy
badanych z rodzicami w zwi zku z u ywaniem przez uczniów substancji
psychoaktywnych (alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy).

Na trzeci blok z y si pytania o cz stotliwo w ost.12 miesi cach zachowa
agresywnych uczniów wobec badanych wychowawców i pedagogów, cz stotliwo
przypadków picia alkoholu przez uczniów poza szko , a tak e dost pno ró nych
substancji psychoaktywnych dla uczniów w rodowisku lokalnym. W bloku tym
zapytano badanych tak e o ocen ich wiedzy na temat programów profilaktycznych
dla m odzie y szkolnej oraz na temat wp ywu ró nych substancji na zdrowie
cz owieka. Czwarty blok pyta po wi cono realizacji w szkole w ostatnich
12 miesi cach (a wi c de facto w bie cym roku szkolnym 2010/2011) programów
profilaktycznych w ród uczniów wybranych roczników.
Pytano o tematyk programów, osoby prowadz ce zaj cia, a tak e o ocen
przydatno ci zaj dla uczniów.
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2.  Metoda badawcza 2/2
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Blok pi ty dotyczy poczucia bezradno ci nauczycieli w zwi zku z problemowymi
zachowaniami uczniów, a tak e jako ci wspó pracy rodziców oraz
wychowawców/pedagogów szkolnych.
Badanym zadano m.in. pytanie o ocen stopnia radzenia sobie w codziennej pracy w
szkole z ró nymi sytuacjami np. zachowaniami problemowymi uczniów, prac z
uczniami maj cymi problemy w nauce, wspó prac
z rodzicami oraz gronem pedagogicznym. Blok sk ada si z pi ciu pyta .

W szóstym bloku znalaz y si pytania na temat potrzeb szkoleniowych badanych
dotycz cych ró nych obszarów ich funkcjonowania zawodowego. Pytano tak e o to,
czy mog liczy na wsparcie ze strony innych osób pracuj cych w szkole, o ich
kondycj zawodow oraz o dost pno specjalistycznego wsparcia dla nauczycieli w
rodowisku lokalnym.

Ankiet zamyka y pytania o potrzeby badanych w zakresie takiego wsparcia oraz
potrzeby innych osób z grona pedagogicznego w szkole. Wspomniany blok sk ada si
z o miu pyta .
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3.  Procedura badawcza
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Badanie poprzedzi pilota , który pokaza m.in. e czas realizacji jednego wywiadu
wynosi od 20-30 minut.
Realizacj badania prowadzili przeszkoleni ankieterzy, którzy za zgod dyrektorów
szkó , po ich uprzednim zawiadomieniu pismem przes anym przez Urz d Miasta,
osobi cie przekazywali wychowawcom oraz pedagogom/psychologom szkolnym
ankiet w kopercie, któr po wype nieniu badani zwracali ankieterowi (w zaklejonej
kopercie).
Osoby uczestnicz ce w badaniu by y poinformowane, i y ono poznaniu ich opinii
na temat problemów wa nych w kontek cie codziennej pracy w szkole oraz dzia
profilaktycznych skierowanych do m odzie y, a tak e ich oczekiwa w zakresie
mo liwo ci pog biania ich kompetencji zawodowych i osobistych wa nych z punktu
widzenia pracy wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego.

Badani nie kontaktowali si mi dzy sob podczas wype niania ankiety i nie mieli
mo liwo ci zapoznania si z kwestionariuszem wype nionym przez inn osob .
Badanie mia o charakter ca kowicie anonimowy. Warto podkre li e nikt z badanych
nie odmówi udzia u w projekcie.
Kilku wychowawców nie uczestniczy o w badaniu z powodu choroby, wa nych
obowi zków zawodowych lub nieobecno ci w szkole zwi zanej z wyjazdami na
wycieczki itp.
Projekt zosta przeprowadzony za wiedz , zgod i przy wspó pracy Urz du
Miasta odzi.



Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2011 25

4.  Analiza danych 1/2

Zebrane dane zosta y zakodowane, utworzono komputerow baz danych
pozwalaj na dokonywanie zarówno prostych jak i zaawansowanych analiz
statystycznych. Ka da z ankiet w trakcie procesu kodowania by a poddana
indywidualnej analizie pod k tem spójno ci odpowiedzi na pytania logicznie ze sob
powi zane.
W pierwszym etapie przeprowadzono analiz danych pozwalaj na poznanie
rozk adów procentowych odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety
(frekwencje).
W analizach zastosowano pakiet statystyczny SPSS 18.0.
Dalszym krokiem by o grupowanie odpowiedzi na kilka pyta i tworzenie wska ników
zmiennych w oparciu o sum punktów wyliczon na podstawie odpowiedzi na
poszczególne pytania. Analiza statystyczna pokaza a, e odpowiedzi na pewne grupy
pyta charakteryzuje wysoka spójno wewn trzna, dlatego mo liwe by o utworzenie
skal do pomiaru zmiennych takich jak: klimat szko y, przemoc rówie nicza w szkole,
jako wspó pracy z rodzicami, rozpowszechnienie u ywania substancji przez
uczniów. Wszystkie utworzone skale charakteryzuj si wysok rzetelno ci (Alfa
Cronbacha równa co najmniej 0,7). Przyk adowo: tworz c wska nik zmiennej
o nazwie: jako klimatu spo ecznego szko y, zsumowano punkty na podstawie
odpowiedzi na poszczególne pytania wchodz ce w sk ad skali. Podobnie
post powano w przypadku tworzenia wska nika zmiennej: jako wspó pracy
z rodzicami oraz rozpowszechnienie u ywania substancji psychoaktywnych

ród uczniów w ocenie badanych.
Opis tworzenia wska ników innych zmiennych zosta przedstawiony w
poszczególnych rozdzia ach raportu. Po utworzeniu wska ników, analizie poddano
zwi zki pomi dzy wybranymi zmiennymi.
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4.  Analiza danych 2/2

W opisie wykresów  i tabel przedstawiaj cych wyniki badania stosowano    
nast puj ce symbole:
•III G - klasy trzecie gimnazjum (15 lat)
•II PG – klasy drugie szkó  ponadgimnazjalnych (17 lat)
•G - gimnazja    
•PG – szko y ponadgimnazjalne
•p<0,001; p<0,01, p<0,05 – ró nica istotna statystycznie na poziomie 0,001; 0,01; 0,05.
•n.i.- ró nica nieistotna statystycznie
•CHI ²- wynik testu Chi kwadrat   – do oceny istotno ci ró nic 
•Test Fischera- do oceny istotno ci ró nic przy liczebno ci  przypadków <30. 
•ANOVA- jednoczynnikowa analiza wariancji – do oceny istotno ci ró nic pomi dzy 
rednimi warto ciami zmiennych.

•N - podstawa procentowania - mo e zmienia  si  w ka dym z roczników  
w zale no ci od liczby badanych, którzy udzielili odpowiedzi na okre lone 
pytanie (pomijano braki danych-na ogó  pojedyncze przypadki oraz tzw. 
systemowe braki danych). Analizuj c kolejne wykresy warto ka dorazowo 
zwraca  uwag  na podstawy procentowania.
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III.  Prezentacja 
wyników  badania
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1. Najpowa niejsze problemy 
wychowawcze - opinie wychowawców
i pedagogów/psychologów szkolnych
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1.1.  Problemy wychowawcze w klasie  1/4

Z uwagi na specyfik rodowiska szko y gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej,
a tak e fakt, i odzie ucz ca si w tych szko ach znajduje si w ró nych
momentach rozwojowych, analizy dotycz ce zachowa problemowych uczniów
w ocenie badanych przeprowadzono w podziale na typ szko y (gimnazja vs.
szko y ponadgimnazjalne). W pierwszej kolejno ci, badanych wychowawców
zapytano o to, czy wymienione w kwestionariuszu zachowania uczniów s
powa nym problemem w klasie, w której pracuj . Jak pokazuj wykresy 6 i 7,
jako powa ny problem w skali klasy wychowawcy najcz ciej wskazywali
wagarowanie (46% w gimnazjum oraz 46% w szko ach ponadgimnazjalnych).
Drugim w kolejno ci powa nym problemem w klasie, na który zwracaj uwag
wychowawcy (w obu badanych frakcjach) jest palenie papierosów. Problem ten
wymieniaj rzadziej pracownicy gimnazjum (21% w kl. 3 G oraz 38% w kl. 2 PG).

Prawie 1/3 badanych wychowawców gimnazjalistów (31%) i prawie 22%
wychowawców uczniów szkó ponadgimnazjalnych wskazuje tak e na problem
- wulgarnego zachowania i braku kultury osobistej uczniów.

Na li cie powa nych problemów znalaz y si tak e przemoc i agresja pomi dzy
uczniami (23%) wskaza w gimnazjach) oraz picie alkoholu przez m odzie , na
które zwraca uwag co szósty wychowawca w szko ach ponadgimnazjalnych
(16%) i co ósmy w gimnazjach (12%).

Porównuj c wyniki dotycz ce opinii wychowawców klas gimnazjalnych z opiniami
wychowawców nieco starszej m odzie y ze szkó ponadgimnazjalnych nale y
podkre li e:

palenie papierosów przez m odzie niemal dwukrotnie rzadziej wymieniali jako
powa ny problem wychowawczy pracownicy gimnazjum.

przemoc i agresja pomi dzy uczniami – w opinii wychowawców – znacznie
cz ciej jest wskazywane jako problem ród m odzie y gimnazjalnej (23%), ni

ród starszej m odzie y (9%);
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1.1.  Problemy wychowawcze w klasie  2/4
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w szko ach gimnazjalnych znacznie cz ciej ni w szko ach ponadgimnazjalnych
wychowawcy zwracali tak e uwag na problem wulgarnego zachowania i braku
kultury osobistej m odzie y (odpowiednio: 31% vs. 22%);

ród wychowawców gimnazjalistów cz ciej jako problem wymieniane jest
niszczenie mienia szkolnego (wandalizmu) – wskazuje na ten rodzaj zachowania
co jedenasty badany pracuj cy w gimnazjum (9%) i co czternasty ze szko y
ponadgimnazjalnej (7%);

warto równie zwróci uwag na poziom rozpowszechnienia przemocy
elektronicznej w ród m odzie y (realizowanej za pomoc internetu lub telefonu
komórkowego) – zjawisko to wskazuje, jako powa ny problem w klasie co dwunasty
wychowawca w szko ach ponadgimnazjalnych (8%), a niemal 1/3 wychowawców
z gimnazjum nie mia a na ten temat zdania. aden nie wskaza tego zjawiska jako
powa nego problemu.

w gimnazjach zdecydowanie cz ciej ni w szko ach ponadgimnazjalnych
powa nym problemem jest tak e przemoc i agresja w stosunku do nauczycieli –
zjawisko to wskazuje 11% wychowawców w gimnazjach a w szko ach
ponadgimnazjalnych tylko 2% respondentów;

zaburzenia od ywiania (bulimia, anoreksja) wskazuje jako problem w klasie 2%
wychowawców gimnazjalistów i niemal 10% wychowawców starszej badanej

odzie y ucz cej si w szko ach ponadgimnazjalnych;

ywanie narkotyków przez uczniów jako problem w klasie wskaza o 4%
wychowawców w gimnazjach – i 5% wychowawców w szko ach ponadgimnazjalnych.

w przypadku ywania dopalaczy przez m odzie nie odnotowano istotnych
ró nic mi dzy obydwoma badanymi grupami (odpowiednio: 6% w gimnazjach i 7%
w szko ach ponadgimnazjalnych).
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1.1.  Problemy wychowawcze w klasie 
- wychowawcy klas  III  gimnazjum  3/4

Wykres 6:  Powa ne zachowania problemowe uczniów w klasie - ocena wychowawców 
trzecich klas gimnazjów.   N=65.
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Wychowawcy trzecich klas gimnazjów,  N= 65  

88%

82%

66%

89%

88%

85%

68%

85%

51%

69%

66%

61%

6%

23%

11%

8%

46%

8%

23%

31%

8%

12%

22%

9%

12%

4%

11%

3%

4%

6%

12%

2%

11%

21%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ywanie narkotyków przez uczniów

ywanie dopalaczy przez uczniów

picie alkoholu przez uczniów

zaburzenia od ywiania (bulimia, anoreksja)

przemoc i agresja  realizowana przeciwko nauczycielom za
pomoc  internetu lub telefonów komórkowych 

przemoc i agresja  w stosunku do nauczycieli

palenie papierosów przez uczniów

niszczenie mienia szkolnego (tzw. wandalizm)

wagarowanie

przemoc i agresja mi dzy uczniami realizowana za pomoc
internetu lub telefonów komórkowych 

przemoc i agresja pomi dzy uczniami 

zachowania wulgarne, brak kultury osobistej 

nie trudno powiedzie tak 
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1.1.  Problemy wychowawcze w klasie -
wychowawcy kl. II szkó  ponadgimnazjalnych 4/4

Wykres 7:  Powa ne zachowania problemowe uczniów w klasie - ocena wychowawców 
drugich klas szkó  ponadgimnazjalnych.  N=58.
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Wychowawcy drugich klas szkó  ponadgimnazjalnych, N=58 
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1.2.  Problemy wychowawcze w szkole  1/3

Badanych wychowawców, a tak e pedagogów szkolnych zapytano równie o to,
czy wymienione w kwestionariuszu zachowania problemowe s powa nym
problemem w szkole, w której pracuj (wcze niej bowiem pytano o kontekst
klasy).
Jak pokazuj wykresy 8 i 9, jako powa ny problem w skali szko y badani wychowawcy
oraz pedagodzy/psychologowie z gimnazjum najcz ciej wskazywali wagary (77%),
wulgarne zachowania i brak kultury osobistej uczniów (63%) oraz palenie
papierosów (56%).

Co ciekawe, w grupie wychowawców ze szkó ponadgimnazjalnych odsetek
respondentów, którzy uznali te zachowania za problem by znacznie ni szy.
Najwi ksze zró nicowanie pojawia si w przypadku ostatniej wymienionej kwestii
tj. wulgarnego zachowania m odzie y.
Wychowawcy ze szkó ponadgimnazjalnych prawie 2-krotnie rzadziej ni
w gimnazjach wskazywali na ten problem w szkole (32% vs. 63%). Ró nice
odnotowano tak e w kontek cie palenia papierosów przez m odzie . W ród
wychowawców szkó PG odsetek tych, którzy wymienili go jako powa ny problem by
stosunkowo wysoki (65%).

Istotne zmiany odnotowano w odniesieniu do problemu przemocy i agresji pomi dzy
uczniami. Prawie po owa wychowawców w gimnazjach (45%) spostrzega to zjawisko
jako powa ny w ich szkole. W szko ach ponadgimnazjalnych podobn opini wyra a
tylko co dziewi ty wychowawca (11%). Wraz z wiekiem uczniów rozpowszechnienie
problemu wulgarnych zachowa w ocenie badanych staje si mniejsze.

Zmniejsza si tak e skala problemów zwi zanych z niszczeniem mienia
szkolnego (wandalizmu). W gimnazjach na t kwesti wskazywa o 38% badanych
wychowawców, za w szko ach ponadgimnazjalnych znacznie mniej - 22%.
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Wykres 8:  Powa ne zachowania problemowe uczniów  w szkole - ocena wychowawców  
oraz  pedagogów/psychologów z gimnazjum.       N=82

Wychowawcy oraz pedagodzy/psychologowie szkolni z gimnazjum  N= 82
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1.2.  Problemy wychowawcze w szkole  2/3
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Wykres 9:  Powa ne zachowania problemowe uczniów  w szkole - ocena wychowawców  
i pedagogów/psychologów ze szkó  ponadgimnazjalnych.     N=74

Wychowawcy i pedagodzy/psychologowie ze szkó  ponadgimnazjalnych  N= 74

1.2.  Problemy wychowawcze w szkole  3/3
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1.3. Ranking problemów  
wychowawczych  w  gimnazjach  1/3
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Wykres 10:   Ranking  najpowa niejszych  zachowa   problemowych  w ród uczniów 
w szkole - ocena wychowawców  i pedagogów/psychologów z gimnazjów.  N=84
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W badaniu zapytano wychowawców i pedagogów/psychologów szkolnych o to, które
z zachowa uczniów, wymienionych w ankiecie (lista na stronie 35 niniejszego raportu)
stanowi wed ug nich najpowa niejszy problem w szkole, w której pracuj . Badani
mogli wymieni 3 takie zachowania, przy czym wpisanie okre lonego zachowania na
pierwszym miejscu oznacza o, e stanowi ono najpowa niejszy problem. W toku analiz
zachowaniom, które wymieniono na pierwszej pozycji przypisano 3 punkty, na drugim -
2 punkty, za na trzecim - 1 punkt. Nast pnie zsumowano punkty dla ka dego
z zachowa . W ten sposób powsta ranking najpowa niejszych zachowa
problemowych, który przedstawia wykres 10.
W ocenie osób badanych pracuj cych w gimnazjach najpowa niejszym
problemem jest wagarowanie uczniów, drugim - wulgarne zachowania uczniów
i brak kultury osobistej (144 pkt). Kolejn pozycj w rankingu zajmuje przemoc
i agresja pomi dzy uczniami (81 punkty). Czwarte miejsce zajmuje palenie
papierosów przez uczniów (54 pkt).
Znacznie mniej „dokuczliwe” z punktu widzenia badanych s : niszczenie mienia
szkolnego (24 pkt) oraz ywanie alkoholu przez uczniów (14 pkt).
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Wykres 11: Ranking  najpowa niejszych  zachowa   problemowych  w ród uczniów 
w szkole ocena wychowawców  i pedagogów/psychologów ze szkó  ponadgimnazjalnych. N=74  
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1.3. Ranking problemów  
wychowawczych  w  szko ach     
ponadgimnazjalnych  2/3

W taki sam sposób, jak opisano na poprzedniej stronie, analizowano odpowiedzi
wychowawców i pedagogów/psychologów szkolnych pracuj cych w szko ach
ponadgimnazjalnych.
Jak pokazuje wykres 11, w ich ocenie najwi kszym problemem w szkole jest palenie
papierosów przez uczniów (144 punkty) oraz wagary (126 pkt). Trzecim w kolejno ci
najpowa niejszym problemem jest wulgarne zachowanie uczniów i brak kultury
osobistej (48 punktów- a wi c znacz co mniej ni w przypadku pierwszych dwóch
zachowa ).

Kolejne problemy uzyska y znacznie mniej punktów ni w rankingu gimnazjów.
W przypadku przemocy i agresji mi dzy uczniami odnotowano jedynie 7 pkt - to jest
ponad 11-krotnie mniej ni w rankingu gimnazjów.

Natomiast problem picia alkoholu przez uczniów w rankingu szkó
ponadgimnazjalnych zyska niemal 2-krotnie wi cej punktów ni w gimnazjach
(odpowiednio: 26 pkt vs. 14 pkt).

W rankingu gimnazjów 4 punkty otrzyma problem przemocy i agresji wobec
nauczycieli, nie wskaza go nikt z badanych ze szkó ponadgimnazjalnych.
W pojedynczych przypadkach badani wskazywali jako powa ny problem

ywanie dopalaczy oraz przemoc elektroniczn pomi dzy uczniami.
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1.3. Ranking problemów  wychowawczych  
- podsumowanie  3/3

ród zachowa stanowi cych problem w szkole nie pojawiaj si na
„czo owych pozycjach” picie alkoholu i u ywanie narkotyków. Jedn z przyczyn
takiego stanu rzeczy mo e by fakt, i palenie przez uczniów papierosów to problem
dokuczliwy i atwy do zaobserwowania na co dzie – uczniowie pal w szkolnych
toaletach lub przed budynkiem szkolnym, natomiast picie i si ganie po narkotyki to
zachowania, które maj miejsce g ównie poza szko (wyj tkiem mog by wycieczki
szkolne, ale s to stosunkowo rzadkie wydarzenia).
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2. Do wiadczenia uczniów z u ywaniem 
substancji psychoaktywnych 

w ocenie nauczycieli
i pedagogów/psychologów szkolnych  
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2.1.  Rozpowszechnienie palenia papierosów   
ród uczniów – w klasie i w szkole

W badaniu poproszono wychowawców, aby oszacowali, jak wielu uczniów w ich klasie
pali papierosy, pije alkohol, upija si , spróbowa o ju narkotyków oraz u ywa
narkotyków. Jak pokazuje wykres 12 jedynie co pi ty wychowawca (21%) trzecich
klas gimnazjum stwierdzi , i w jego klasie nie ma pal cych uczniów. Blisko ¾
badanych w tej kategorii (71%) przyzna a, e w klasie pali papierosy kilku uczniów a
co dwudziesty (5%) stwierdzi , i si ga po nie mniej wi cej po owa klasy. Podobny
odsetek badanych nauczycieli (3%) by zdania, e w klasie, w której s
wychowawcami pali papierosy wi kszo uczniów.
Nieco inaczej wygl da to w szko ach ponadgimnazjalnych. Szczegó owo ilustruje t
sytuacj wykres nr 13. Odnotowano ni szy ni w gimnazjach odsetek wychowawców,
którzy stwierdzili, e w ich klasie nie ma pal cych uczniów. rednio co ósmy nauczyciel
drugiej klasy tego typu szko y (liceum, technikum, ZSZ) uwa a, e
w „jego klasie” aden z uczniów nie pali papierosów (12%). Podobnie jak w gimnazjach
najliczniejsza jest grupa badanych, którzy s zdania, e w „ich klasie” pali jedynie kilku
uczniów (67%). Co siódmy badany (14%) uwa a, i w klasie pali po owa uczniów.
Odsetek ten jest niemal 3-krotnie wy szy ni w grupie wychowawców
gimnazjalistów. Co czternasty badany (7%) uzna e w klasie pali wi kszo

odzie y.

W opinii nauczycieli z gimnazjum rozpowszechnienie palenia papierosów przez
uczniów w szkole, w której pracuj (wykres 14) jest nieco wy sze, ni w klasie,
w której s wychowawcami. aden z badanych nauczycieli nie stwierdzi e w „ich
szkole” nikt z uczniów nie pali papierosów. Blisko co czwarty (23%) przyzna , i
papierosy pali jedynie kilku uczniów w szkole. Zdecydowana wi kszo (prawie 65%)
uzna a, e uczniów pal cych papierosy w szkole jest kilkudziesi ciu. Nieco wi ksza
by a tak e frakcja badanych, którzy uwa aj e papierosy pali mniej wi cej po owa
uczniów w szkole. Taki pogl d wyrazi co czternasty badany z gimnazjum (7%).
Odsetek respondentów, którzy s zdania, i w ich szkole pali papierosy wi kszo
uczniów kszta towa si na poziomie 5%.
W grupie wychowawców pracuj cych w szko ach ponadgimnazjalnych ponad
po owa uwa a, i w „ich szkole” pali papierosy kilkudziesi ciu uczniów (56%), a co
trzeci (36%) twierdzi, i robi to mniej wi cej po owa. 5% wychowawców i pedagogów
ze szkó ponadgimnazjalnych twierdzi, e w ich szkole pali papierosy wi kszo
uczniów lub prawie wszyscy uczniowie.
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Wykres 12: Rozpowszechnienie  palenia papierosów w ród uczniów w klasie w ocenie 
wychowawców III klas gimnazjum.  N=65

Wykres 13: Rozpowszechnienie  palenia papierosów w ród uczniów w klasie w ocenie 
wychowawców II klas szkó  ponadgimnazjalnych. N=58
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2.1.  Rozpowszechnienie palenia papierosów   
ród uczniów – w klasie
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2.1.  Rozpowszechnienie palenia papierosów   
ród uczniów – w szkole
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Wykres 14: Rozpowszechnienie  palenia papierosów w ród uczniów w szkole  w ocenie 
wychowawców III klas gimnazjum i pedagogów/psychologów szkolnych w gimnazjach.  N=83

Wykres 15: Rozpowszechnienie  palenia w ród uczniów w szkole  w ocenie wychowawców II 
klas szkó  PG i pedagogów/psychologów szkolnych z ww. szko ach. N=72

23% 65% 7% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nikt kilku kilkudziesi ciu mniej wi cej poowa wi kszo wszyscy lub prawie wszyscy

GIMNAZJA

2%

1%

56% 36% 4% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nikt kilku kilkudziesi ciu mniej wi cej po owa wi kszo wszyscy lub prawie wszyscy

SZKO Y   PONADGIMNAZJALNE



Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2011 43

2.2.  Rozpowszechnienie picia alkoholu przez    
uczniów - w klasie i w szkole

Nauczyciele uczestnicz cy w badaniu zostali równie poproszeni o oszacowanie
rozpowszechnienia picia napojów alkoholowych przez m odzie . Jak pokazuje wykres
16, co pi ty wychowawca trzecich klas gimnazjum (22%) stwierdzi , i w jego klasie
aden z uczniów nie pije napojów alkoholowych. Ponad 60% badanych w tej kategorii

(62%) przyzna o, e w klasie si ga po alkohol tylko kilku uczniów, a co dwunasty (8%)
przyzna , i pije go co najmniej po owa klasy. Jedynie 8% badanych nauczycieli by o
zdania, e w klasie, w której s wychowawcami pije alkohol wi kszo lub
wszyscy uczniowie.
Nieco inaczej wygl da to w szko ach ponadgimnazjalnych. Szczegó owo ilustruje to
wykres 17. rednio co jedenasty wychowawca (liceum, technikum, ZSZ) uwa a, e w
„jego klasie” aden z uczniów nie pije alkoholu (9%). Podobnie jak w gimnazjach
najliczniejsza jest grupa badanych, którzy s zdania, e w „ich klasie” pije jedynie kilku
uczniów (40%). Co czwarty badany (26%) uwa a, i w klasie pije po owa uczniów.
Podobny odsetek respondentów (22%) uwa a, e robi to wi kszo odzie y.
Porównuj c ten rezultat z wynikiem badania w ród wychowawców gimnazjalistów
nale y zwróci uwag e w szko ach ponadgimnazjalnych niemal 4-krotnie wi ksza
jest grupa nauczycieli, wed ug których wi kszo uczniów lub wszyscy w klasie pij
alkohol.

W opinii nauczycieli z gimnazjum rozpowszechnienie picia alkoholu przez uczniów
szko y, w której pracuj (wykres 18) jest wyra nie wi ksze ni w klasie,
w której s wychowawcami. Tylko 4% respondentów stwierdzi o, e w „ich szkole” nikt
z uczniów nie pije alkoholu. Co trzeci (34%) przyzna , i po alkohol si ga jedynie
kilku uczniów w szkole. Prawie po owa badanych (48%) uzna a, e w szkole jest
kilkudziesi ciu uczniów ywaj cych alkoholu. Co dwunasty badany (8%) w tej
kategorii uwa a, e napoje alkoholowe pije mniej wi cej po owa uczniów
w szkole, a 6% respondentów jest zdania, e w ich szkole pije alkohol wi kszo
uczniów.
W grupie wychowawców z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych odnotowano
5-krotnie wi cej badanych nauczycieli ni w gimnazjach, którzy stwierdzili, i
w ich szkole pije alkohol wi kszo lub wszyscy uczniowie. Twierdzi tak niemal
co trzeci wychowawca i pedagog pracuj cy w szkole ponadgimnazjalnej (32%).
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Wykres 16: Rozpowszechnienie  picia alkoholu w ród uczniów w klasie  w ocenie 
wychowawców III klas gimnazjum. N=64.

Wykres 17: Rozpowszechnienie picia alkoholu w ród uczniów w klasie  w ocenie 
wychowawców II klas szkó  ponadgimnazjalnych. N=58.
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2.2.  Rozpowszechnienie picia alkoholu przez    
uczniów - w klasie
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Wykres 18: Rozpowszechnienie  picia alkoholu w ród uczniów w szkole  w ocenie 
wychowawców III klas gimnazjum i pedagogów/psychologów szkolnych w gimnazjach. N=83 

Wykres 19: Rozpowszechnienie  picia alkoholu w ród uczniów w szkole  w ocenie 
wychowawców II klas szkó  PG i pedagogów/psychologów szkolnych z ww. szkó .   N=71
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2.3.  Rozpowszechnienie upijania si  uczniów -
w klasie i w szkole

Kolejnym obszarem analizowanym w badaniu by a ocena rozpowszechnienia
upijania si odzie y. Jak pokazuje wykres 20 prawie 3/4 wychowawców
trzecich klas gimnazjum (74%) stwierdzi o, i w ich klasie aden z uczniów nie upija
si alkoholem. Co pi ty badany w tej kategorii (21%) przyzna e w jego klasie
upija si kilku uczniów, a 3% stwierdzi o, i robi to co najmniej po owa klasy.

W opinii wychowawców drugich klas szkó ponadgimnazjalnych
rozpowszechnienie zjawiska upijania si uczniów jest wi ksze ni
w gimnazjach. 2/5 nauczycieli pracuj cych w szko ach ponadgimnazjalnych (42%)
stwierdzi o, e w ich klasie nikt si nie upija, a ponad po owa badanych (53%)
przyzna a, e zdarza si to kilku uczniom. Co dwudziesty wychowawca (5%)
pracuj cy w szkole ponadgimnazjalnej stwierdzi e w jego klasie upija si po owa
uczniów lub wi kszo .
Analizuj c ten problem z perspektywy ca ej szko y mo emy zauwa kilka
istotnych ró nic pomi dzy opiniami wychowawców pracuj cych w gimnazjach oraz ich
starszych kolegów i kole anek ze szkó ponadgimnazjalnych.

W szko ach ponadgimnazjalnych odnotowano ponad 3-krotnie wy szy odsetek
nauczycieli ni w gimnazjach, którzy stwierdzili e „w ich szkole” upija si
kilkudziesi ciu uczniów (odpowiednio: 38% i 12%). Równie du e zró nicowania
pojawia si w przypadku opinii, e upija si mniej wi cej po owa uczniów lub
wi kszo – w gimnazjach takiego zdania jest 4% wychowawców za
w szko ach ponadgimnazjalnych 12% tj. 3 razy wi cej.
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Wykres 20: Rozpowszechnienie  upijania si  w ród uczniów w klasie  w ocenie 
wychowawców III klas gimnazjum. N=63.

Wykres 21: Rozpowszechnienie  upijania si  w ród uczniów w klasie  w ocenie 
wychowawców II klas szkó  ponadgimnazjalnych. N=57.
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2.3.  Rozpowszechnienie upijania si  uczniów -
w szkole

48

Wykres 22: Rozpowszechnienie  upijania si  w ród uczniów w szkole  w ocenie 
wychowawców III klas gimnazjum i pedagogów/psychologów szkolnych w gimnazjach. N=81 

Wykres 23: Rozpowszechnienie  upijania si  w ród uczniów w szkole  w ocenie 
wychowawców II klas szkó  PG i pedagogów/psychologów z ww. szkó . N=69 
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2.4.  Rozpowszechnienie u ywania narkotyków   
przez  uczniów w klasie i w szkole

Jak pokazuje wykres 24, 92% wychowawców trzecich klas gimnazjum stwierdzi o,
w ich klasie nie ma uczniów u ywaj cych narkotyków. Co szesnasty badany

w tej kategorii (6%) przyzna e w klasie si ga po narkotyki kilku uczniów.
W przypadku wychowawców drugich klas szkó ponadgimnazjalnych co siódmy
badany nauczyciel (14%) twierdzi , i w klasie w której jest wychowawc kilku
uczniów u ywa narkotyków.

Istotne ró nice pojawiaj si w przypadku porównania opinii wychowawców
i pedagogów/psychologów szkolnych nt. rozpowszechnienie u ywania narkotyków
w gimnazjach i szko ach ponadgimnazjalnych. Ponad 2/5 nauczycieli pracuj cych
w gimnazjach (41%) uwa a, e w ich szkole aden z uczniów nie u ywa
narkotyków. W szko ach ponadgimnazjalnych skala tego optymizmu jest istotnie
mniejsza. Jedynie co czwarty badany jest zdania, e w szkole, w której pracuje,
nie ma uczniów si gaj cych po narkotyki.
Podobny odsetek badanych stwierdza, e po narkotyki w „ich szkole” si ga
kilku uczniów (odpowiednio: 55% w gimnazjach i 56% w szko ach PG).

W opinii 3% wychowawców i pedagogów pracuj cego w gimnazjum po
narkotyki si ga kilkudziesi ciu uczniów. W szko ach ponadgimnazjalnych
odsetek nauczyciele maj cych podobne zdanie jest wy szy. Co siódmy
wychowawca i pedagog (14%) pracuj cy w ódzkim liceum, technikum lub szkole
zawodowej uwa a, e w jego szkole kilkudziesi ciu uczniów u ywa narkotyków.
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Wykres 24: Rozpowszechnienie  u ywania narkotyków w ród uczniów w klasie  
w ocenie wychowawców III klas gimnazjum. N=64.

Wykres 25: Rozpowszechnienie  u ywania narkotyków w ród uczniów w klasie  
w ocenie wychowawców 2 klas szkó  ponadgimnazjalnych.  N=57.
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2.4.  Rozpowszechnienie u ywania narkotyków   
przez  uczniów w szkole 

Wykres 26: Rozpowszechnienie  u ywania narkotyków w ród uczniów w szkole w ocenie 
wychowawców III klas gimnazjum i pedagogów/psychologów szkolnych w gimnazjach.  N=78

Wykres 27: Rozpowszechnienie  u ywania narkotyków w ród uczniów w szkole  w ocenie 
wychowawców  II klas szkó  PG i pedagogów/psychologów ww. szkó . N=70.
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2.5.  Rozpowszechnienie  u ywania
dopalaczy  przez  uczniów - w klasie 
i szkole 

W opinii wychowawców gimnazjalistów ywanie przez m odzie dopalaczy jest
nieco bardziej rozpowszechnione ni ywanie narkotyków. Jak pokazuje wykres
28, prawie 1/4 badanych wychowawców gimnazjalistów (24%) stwierdzi o, i w ich
klasie kilku uczniów u ywa dopalaczy. W przypadku narkotyków odsetek
podobnych opinii w ród nauczycieli by zdecydowanie ni szy (6%).
W szko ach ponadgimnazjalnych odnotowano podobn grup wychowawców, którzy
uwa aj e w ich klasie kilku uczniów si ga po dopalacze (23%).

Wyra ne ró nice pojawiaj si w przypadku porównania opinii wychowawców
i pedagogów/psychologów szkolnych nt. rozpowszechnienie u ywania dopalaczy
przez uczniów w szkole. Co siódmy nauczyciel i pedagog pracuj cy w gimnazjum
(13%) przyzna e w szkole, w której pracuje kilkudziesi ciu uczniów u ywa
dopalaczy. W grupie nauczycieli i pedagogów ze szkó ponadgimnazjalnych
odsetek respondentów maj cych podobn opini by wi kszy. Co pi ty badany
w tej frakcji (20%) stwierdzi e w „jego szkole” po dopalacze si ga
kilkudziesi ciu uczniów.
Po owa badanych nauczycieli w gimnazjach uzna a, i po dopalacze si ga kilku
uczniów w ich szkole (52%), w szko ach ponadgimnazjalnych - 56%. Tylko co trzeci
wychowawca pracuj cy w gimnazjum (35%) i co pi ty ze szko y ponadgimnazjalnej
(20%) stwierdzi aden ucze w „jego szkole” nie u ywa dopalaczy. O tym, e

ywa ich po owa lub wi kszo uczniów by o przekonanych 4% badanych.
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Wykres 28: Rozpowszechnienie  u ywania dopalaczy przez uczniów w klasie  
w ocenie wychowawców III  klas gimnazjum. N=63.

Wykres 29: Rozpowszechnienie  u ywania narkotyków przez uczniów w klasie  
w ocenie wychowawców II klas szkó  ponadgimnazjalnych.  N=57.
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2.5.  Rozpowszechnienie  u ywania
dopalaczy  przez  uczniów - w szkole

Wykres 30: Rozpowszechnienie  u ywania dopalaczy przez uczniów w szkole w ocenie 
wychowawców  III kl. gimnazjum i pedagogów/psychologów szkolnych w gimnazjach.   N=79.

Wykres 31: Rozpowszechnienie  u ywania narkotyków w ród uczniów w szkole w ocenie 
wychowawców II kl. szkó  PG i pedagogów/psychologów szkolnych z ww. szkó . N=70.
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Wykres 32: Ocena rozpowszechnienia u ywania substancji przez uczniów 
w  szkole – porównanie rednich: wychowawcy i pedagodzy ze szkó  podstawowych  
vs gimnazjów. 

55

2.6.  Ocena  rozpowszechnienia u ywania    
substancji przez uczniów w szkole -
wychowawcy i pedagodzy

Analizy wykaza y, e wska nik sumaryczny z 5 skal dotycz cych postrzegania
rozpowszechnienia u ywania substancji w szkole stanowi dobr , samodzieln
skal . Utworzono wi c zmienn pn. Ocena rozpowszechnienia u ywania
substancji przez uczniów w szkole, sumuj c punkty wyliczone na podstawie
odpowiedzi na pytania 9A - 9E ankiety. Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla skali wynosi
w gimnazjach 0,839, w szko ach ponadgimnazjalnych: 0,849. Zmienna mo e
przyjmowa warto ci od 5-30. rednia warto w klasach III G wynios a M=11,00,
SD=2,94, a w klasach II PG: M=13,51, SD=3,57. Analizowano zwi zek pomi dzy
ocen rozpowszechnienia u ywania substancji przez uczniów a typem szko y, w jakiej
pracuj badani. Analizy wykaza y, e rozpowszechnienie u ywania substancji
przez uczniów w szkole jest oceniane wy ej w ród badanych pracuj cych w
szko ach ponadgimnazjalnych ni w gimnazjach (wykres 32).

Ocena  rozpowszechnienia u ywania substancji przez uczniów w szkole  
wed ug wychowawców i pedagogów  – warto ci rednich 
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szko y gimnazjalne szko y ponadgimnazjalne

p<0,001
F(1,143)=21,370
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Tabela 2: Macierz korelacji pomi dzy zmiennymi: „ocena rozpowszechnienia
ywania substancji w ród uczniów” w oczach wychowawców

i pedagogów/psychologów a „sta pracy w szkole”.

2.7.  Ocena  rozpowszechnienia u ywania  
substancji przez uczniów a  sta  pracy  
badanych w szkole 

W badaniu stwierdzono ujemn korelacj pomi dzy ocen rozpowszechnienia

ywania substancji w ród uczniów w szkole a sta em pracy badanych, nie by a

ona jednak istotna statystycznie.

Oznacza to, e wychowawcy i pedagodzy/psychologowie szkolni z krótszym

i d szym sta em ocenili rozpowszechnienie u ywania substancji w ród

uczniów tak samo.

Korelacje nieistotne statystycznie

Sta  pracy

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania substancji 
przez m odzie

Korelacja Pearsona 1 -,118

Istotno  (dwustronna) ,306
N 84 77

Korelacja Pearsona -,118 1

Istotno  (dwustronna) ,306

N 77 77

Korelacja Pearsona 1 -,217

Istotno  (dwustronna) ,077
N 73 67

Korelacja Pearsona -,217 1

Istotno  (dwustronna) ,077

N 67 67

GIMNAZJUM Sta  pracy

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania substancji 
przez m odzie

PONADGIMNAZJALNA Sta  pracy

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania substancji 
przez m odzie

TYP SZKO Y
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Wykres 33: Cz stotliwo  rozmów  z rodzicami uczniów w szkole z powodu palenia 
przez nich papierosów  – w ostatnich 12 miesi cach. G=84,  PG=72  

Wykres 34: Cz stotliwo  rozmów  z rodzicami uczniów w szkole z powodu picia przez 
nich alkoholu – w ostatnich 12 miesi cach.  G=83    PG=72
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uczniów w kontek cie rozmów wychowawców 
i pedagogów z rodzicami 1/2 
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Wykres 35: Cz stotliwo  rozmów  z rodzicami uczniów w szkole z powodu u ywania  
przez nich narkotyków  – w ostatnich 12 miesi cach. G=83    PG=73 

Wykres 36: Cz stotliwo  rozmów  z rodzicami uczniów w szkole z powodu u ywania  
przez nich dopalaczy  – w ostatnich 12 miesi cach.  G=83    PG=71 
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2.8.  Rozpowszechnienie  palenia papierosów, picia 
alkoholu i  u ywania   narkotyków  przez  
uczniów w kontek cie rozmów wychowawców 
i pedagogów z rodzicami  

Analiza danych przedstawionych na wykresach 33-36 wskazuje, e w ci gu ostatnich
12 miesi cy rozmowy z rodzicami na temat palenia przez uczniów papierosów
musia o przeprowadzi prawie 2/3 wychowawców i pedagogów/psychologów
w obu typach szkó (62%-68%).

Niemal co szósty nauczyciel ze szko y ponadgimnazjalnej (17%) i co czwarty
z gimnazjum (23%) podejmowa takie rozmowy kilka razy w roku. W przypadku picia
alkoholu przez uczniów takie rozmowy by y konieczne zdaniem 1/5
wychowawców szkó ponadimnazjalnych (20%) i ponad 1/3 nauczycieli
pracuj cych w gimnazjach (37%). 17% badanych wychowawców pracuj cych

ódzkich szko ach ponadgimnazjalnych i 29% w gimnazjach stwierdzi o, i
w ostatnim roku podejmowa o takie rozmowy jeden lub dwa razy. Cz ciej
odpowiednio: 3% i 8%.

O konieczno ci przeprowadzenia rozmów z rodzicami uczniów na temat u ywania
przez m odzie narkotyków wspomnia co dziewi ty nauczyciel gimnazjum
(11%) i co szósty w szkole ponadgimnazjalnej (17%). 14% badanych w szko ach
ponadgimnazjalnych i 7% w gimnazjach przyzna o, i prowadzi o takie rozmowy
przynajmniej raz lub dwa razy w roku.

Z podobn cz stotliwo ci odbywa y si tak e rozmowy nauczycieli z rodzicami
dotycz ce si gania przez uczniów po dopalacze. Ponad 1/6 wychowawców

odzie y gimnazjalnej (17%) oraz co szósty wychowawca pracuj cy w szkole
ponadgimnazjalnej (18%) przyzna , i w okresie ostatnich 12 miesi cy konieczna
by a na ten temat jego rozmowa z rodzicami uczniów.

Reasumuj c, mo na stwierdzi e najcz ciej badani odnotowali konieczno
rozmów z rodzicami z powodu palenia papierosów przez m odzie .
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2.9.  Wiedza  wychowawców na temat     
rozpowszechnienia picia alkoholu 
przez uczniów poza szko

Wykres 37: Ile razy wychowawcy i pedagodzy w ci gu ost. 12 miesi cy dowiadywali si
o przypadkach picia alkoholu przez uczniów poza szko ?
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W badaniu analizowano tak e, jak cz sto wychowawcy i pedagodzy, a tak e
psychologowie szkolni dowiadywali si o przypadkach picia alkoholu przez
uczniów poza szko np. w takich miejscach jak pub, park, ulica, prywatka czy
dyskoteka.
Tak sytuacj odnotowa o ponad 4/5 wychowawców z gimnazjum (83%) i o miu na
dziesi ciu nauczycieli ze szko y ponadgimnazjalnej (80%). O tego typu zdarzeniach
wspominali równie cz sto wychowawcy gimnazjalistów jak i starszych
uczniów. Co drugi badany z gimnazjum (50%) dowiedzia si o przypadkach picia
przez uczniów poza szko raz lub dwa razy w roku, prawie 1/3 kilka razy, a 3%
cz ciej.
W szko ach ponadgimnazjalnych co trzeci badany dowiadywa si o takich
sytuacjach raz lub dwa razy w roku (33%), kilka razy – 38%, a cz ciej – 9%.
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2.10.  Wiedza  wychowawców na temat  
rozpowszechnienia u ywania 
narkotyków przez uczniów poza szko

Wykres 38: Ile razy wychowawcy i pedagodzy w ci gu ost. 12 miesi cy dowiadywali si
o przypadkach u ywania narkotyków przez uczniów poza szko ?
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nigdy raz lub dwa razy kilka razy raz w miesi cu raz w tygodniu prawie codziennie lub codziennie

Znacznie rzadziej ni w przypadku picia alkoholu przez uczniów poza szko do
badanych nauczycieli dociera y informacje na temat u ywania narkotyków przez

odzie szkoln .

Co czwarty badany wychowawca pracuj cy w gimnazjum stwierdzi , i w okresie
ostatnich 12 miesi cy dowiadywa si o tego typu sytuacjach (23%). 7% badanych
w tej grupie stwierdzi o, i takie zdarzenia mia y miejsce kilka razy.

W grupie wychowawców i pedagogów pracuj cych w szko ach ponadgimnazjalnych
odnotowano zbli one wyniki w zakresie rozpowszechnienia tego typu zdarze . Ró nica
dotyczy a natomiast cz stotliwo ci takich sytuacji. Badanie pokaza o, i w szko ach
ponadgimnazjalnych nieco cz ciej ni w gimnazjach nauczyciele stwierdzali, e
dowiedzieli si o u ywaniu narkotyków przez uczniów raz lub dwa razy ( 24% vs.
16%).
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2.11.  Wiedza  wychowawców na temat  
rozpowszechnienia u ywania dopalaczy
przez uczniów poza szko

Wykres 39: Ile razy wychowawcy i pedagodzy w ci gu ostatnich 12 miesi cy dowiadywali
si o przypadkach ywania dopalaczy przez uczniów poza szko ?
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nigdy raz lub dwa razy kilka razy raz w miesi cu raz w tygodniu prawie codziennie lub codziennie

Prawie co trzeci wychowawca z gimnazjum (33%) i pracuj cy
w szkole ponadgimnazjalnej (31%) przyzna , i w ci gu ostatniego roku
dowiedzia si o przypadkach u ywania dopalaczy przez uczniów, poza
terytorium szko y.

Ponad 1/4 spo ród wychowawców i pedagogów pracuj cych w szko ach
ponadgimnazjalnych (28%) przyzna a, i dowiadywa si o takiej sytuacji raz lub
dwa razy w roku, 3%- kilka razy. W gronie wychowawców gimnazjalistów 8%
badanych stwierdzi o, i o tego typu sytuacjach dowiadywali si kilka razy lub
cz ciej, 25% mia o takie do wiadczenia raz lub dwa razy w roku.
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2.12.  Wiedza  wychowawców na temat  
udzia u  uczniów w bójce lub innym 
akcie przemocy poza szko

Wykres 40: Ile razy wychowawcy i pedagodzy w ci gu ostatnich 12 miesi cy dowiadywali
si o udziale uczniów w bójce lub innym akcie przemocy poza szko ?
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nigdy raz lub dwa razy kilka razy raz w miesi cu raz w tygodniu prawie codziennie lub codziennie

W badaniu analizowano tak e, jak cz sto wychowawcy
i pedagodzy/psychologowie szkolni dowiadywali si o przypadkach przemocy
pomi dzy uczniami np. bójce lub innych, podobnych wydarzeniach, do których
dochodzi o poza szko .

ród wychowawców pracuj cych w gimnazjach odnotowano ponad
dwukrotnie ni szy odsetek osób ni w grupie nauczycieli ze szkó
ponadgimnazjalnych, którzy w okresie ostatnich 12 miesi cy nie zetkn li si z tego
typu zdarzeniami (odpowiednio: 24% i 65%). Ró nice pomi dzy obydwiema
badanymi grupami nauczycieli dotycz równie cz stotliwo ci takich sytuacji. Po owa
(50%) badanych z gimnazjów przyzna a, i dowiadywa a si o udziale uczniów w
bójkach lub innych aktach przemocy rówie niczej poza szko raz lub dwa razy w
roku, w szko ach ponadgimnajzalnych nieco ponad 1/4 (28%).

Cz ciej takie sytuacje odnotowa o 7% nauczycieli pracuj cych ze starszymi
uczniami i prawie czterokrotnie wi cej - 26% badanych pracuj cych
w gimnazjach.
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3. Dost pno  substancji 
psychoaktywnych dla uczniów 

w rodowisku  lokalnym 
w ocenie nauczycieli 

i pedagogów/psychologów szkolnych 
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Wykres 41: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych dla m odzie y 
w ódzkich gimnazjach  - porównanie rednich;  gimnazjum, N=78
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papierosy

Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych w odzi- porównanie 
warto ci  rednich – wychowawcy i pedagodzy – skala 7-punktowa

3.1.  Ocena dost pno ci  substancji  
psychoaktywnych  - w opinii pedagogów 
i wychowawców II kl. szkó  ponadgimnazjalnych

Wychowawcy i pedagodzy/psychologowie ucz cy w odzi uznali, e naj atwiej
dost pne dla m odzie y s papierosy, a nast pnie piwo i wino. Nieco trudniej
w ocenie badanych jest zdoby odym ludziom wódk oraz kleje (lub substancje
wziewne), a tak e dopalacze. Najtrudniejszy natomiast jest w ocenie badanych
dost p do narkotyków, zw aszcza kokainy i heroiny. Nieco atwiej – w ocenie
nauczycieli – jest zdoby odzi marihuan lub haszysz, a tak e ecstasy
i amfetamin .
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Wykres 42: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych dla m odzie y 
w ódzkich szko ach ponadgimnazjalnych  - porównanie rednich;   N=71

3.1.  Ocena dost pno ci  substancji  
psychoaktywnych  - w opinii pedagogów 
i wychowawców II kl. szkó  ponadgimnazjalnych
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Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych w odzi- porównanie 
warto ci  rednich – wychowawcy i pedagodzy – skala 7-punktowa

Wychowawcy i pedagodzy/psychologowie pracuj cy w ódzkich szko ach
ponadgimnazjalnych – podobnie jak w gimnazjach - stwierdzili, e naj atwiej dost pne
dla m odzie y s papierosy, a nast pnie piwo, wino i napoje spirytusowe
(wódka). Nieco trudniej zdoby ódzkim nastolatkom dopalacze i kleje (substancje
wziewne). Najtrudniejszy natomiast jest w ocenie badanych dost p do
narkotyków, zw aszcza kokainy i heroiny. Nieco atwiej – w ocenie nauczycieli –
zdoby odzi marihuan lub haszysz, a tak e amfetamin i ecstasy.
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Wykres 43: Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych dla m odzie y
odzi - porównanie rednich ocen pomi dzy typami szkó . G=79, PG=72.
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n.i.

3.2.  Porównanie dost pno ci substancji   
psychoakt. w ocenie wychowawców i   
pedagogów w gimnazjach i szko ach  
ponadgimnazjalnych

p<0,05

Na wykresie zaznaczono te substancje, w przypadku których rednia ocena
dost pno ci w ród badanych w gimnazjach i szko ach ponadgimnazjalnych ró ni a
si istotnie. Wychowawcy i pedagodzy/psychologowie ze szkó
ponadgimnazjalnych zdecydowanie wy ej ni osoby pracuj ce w gimnazjach
ocenili dost pno dla m odzie y takich substancji jak piwo, wino oraz wódka.
Nie odnotowano istotnej statystycznie ró nicy w ocenie dost pno ci papierosów ani
klejów (substancji wziewnych).

Zaobserwowane ró nice dotycz tzw. substancji legalnych, warto zauwa ,
e s ród nich wszystkie rodzaje napojów alkoholowych.
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Wykres 44: Ocena dost pno ci nielegalnych substancji psychoaktywnych dla m odzie y
odzi - porównanie rednich ocen pomi dzy typami szkó , G=79, PG=72.

3.2.  Porównanie dost pno ci substancji   
psychoakt. w ocenie wychowawców i   
pedagogów w gimnazjach i szko ach  
ponadgimnazjalnych
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p<0,01
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p<0,01 p<0,01

p<0,05p<0,05

rednia ocena dost pno ci dla m odzie y ró nych narkotyków (poza substancjami
okre lanymi mianem dopalaczy) w ród badanych pedagogów i wychowawców klas
w gimnazjach i szko ach ponadgimnazjalnych ró ni a si w sposób istotny statystycznie.

Nauczyciele oraz pedagodzy/psychologowie ze szkó ponadgimnazjalnych
zdecydowanie wy ej ni ich koledzy i kole anki pracuj ce w gimnazjach ocenili
dost pno dla m odzie y ró nych nielegalnych substancji psychoaktywnych:
marihuany, amfetaminy, ecstasy, heroiny oraz kokainy.
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Wykres 45 : Ocena dost pno ci  papierosów i alkoholu dokonana przez  wychowawców 
i pedagogów/psychologów z gimnazjów. N=84.  
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Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych dla m odzie y w odzi wg.
kryterium: trudno, rednio i atwo dost pne
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3.3.  Ocena dost pno ci alkoholu i papierosów 
wg kryterium - atwo, rednio i trudno  
dost pne 

W dodatkowych analizach przyj to, e oceny badanych mieszcz ce si na skali
w przedziale 1-2 oznaczaj e okre lone substancje s trudno dost pne, oceny 3-5,
e s rednio dost pne, za oceny 6-7 – atwo dost pne.

Jak pokazuje wykres 45, a 88% wszystkich badanych uzna o, e w odzi dla
odzie y gimnazjalnej atwo dost pne s papierosy. Jedynie 2% badanych

oceni o, e s one trudno dost pne.
75% respondentów stwierdzi o, atwo dost pne dla m odzie y

odzi jest piwo, jako trudno dost pne okre li o je tylko 4% respondentów.
Wino jako atwo dost pne dla m odych ludzi okre li o niemal 2/3 badanych (64%),
jako trudno dost pne jedynie 6%. W przypadku wódki przekonanie, e jest ona atwo
dost pna dla 16-letniej m odzie y w odzi wyrazi a prawie po owa wychowawców
i pedagogów szkolnych (47%), a 17% uzna o, e jest ona trudno dost pna.
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Wykres 46 : Ocena dost pno ci  papierosów i alkoholu dokonana przez  wychowawców 
i pedagogów/psychologów ze szkó  ponadgimnazjalnych, N=74.  
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Jak wynika z wykresu 46, ani jeden z badanych nauczycieli nie uzna , i
papierosy lub wino czy piwo s trudno dost pne dla m odzie y (tylko 1% uzna
je za trudno dost pn wódk ). Ponad 90% stwierdzi o, e zarówno tyto , jak i napoje
alkoholowe, z wyj tkiem wódki – s odzi atwo dost pne dla m odzie y. W stosunku
do wódki tak opini przedstawi o 4/5 badanych (80%), a w przypadku wina (86%).

Jak pokazuje wykres 47, prawie po owa badanych wychowawców (46%) uzna o, e
odzi dla m odzie y gimnazjalnej atwo dost pne s dopalacze. W tym

kontek cie warto podkre li , i oficjalny handel tymi substancjami zosta
w Polsce zdelegalizowany, a prowadz ce go sklepy zlikwidowane.
Prawdopodobnie g ównym sposobem zaopatrzenia w te rodki jest dla

odzie y Internet lub kontakty towarzyskie.
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Ocena dost pno ci narkotyków i dopalaczy dla m odzie y w odzi wg. 
kryterium: trudno, rednio i atwo dost pne

Wykres 47: Ocena dost pno ci narkotyków i dopalaczy dokonana przez  wychowawców 
i pedagogów/psychologów z gimnazjów. N=80.  
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3.4.  Ocena dost pno ci narkotyków wg  
kryterium - atwo, rednio i trudno 
dost pne 

W badaniu odnotowano tak e wysokie oceny dost pno ci klejów i innych
substancji wziewnych (u ywanych w celu odurzania si ). Ponad po owa
badanych stwierdzi a, e one atwe do zdobycia (53%).
W przypadku dopalaczy jedynie co szósty wychowawca (17%) stwierdzi e s one
trudno dost pne dla ódzkich gimnazjalistów. Niemal co pi ty nauczyciel (19%)
przyznaje, i dla jego uczniów atwo dost pna jest marihuana lub haszysz, a co
szósty ma tak opini na temat mo liwo ci zdobycia przez uczniów amfetaminy
lub ecstasy (odpowiednio: 17% i 16%).

2/5 badanych wychowawców jest zdania, e trudno dost pne dla uczniów s kokaina
i heroina, w przypadku substancji wziewnych tak opini wyra a tylko co siódmy
uczestnicz cy w badaniu nauczyciel ódzkiego gimnazjum.
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Ocena dost pno ci narkotyków i dopalaczy dla m odzie y w odzi wg. 
kryterium: trudno, rednio i atwo dost pne.

Wykres 48: Ocena dost pno ci narkotyków i dopalaczy dokonana przez  wychowawców 
i pedagogów/psychologów ze  szkó   ponadgimnazjalnych, N=71.  
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Jak pokazuje wykres 48, w ród nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych znacznie
zmniejsza si odsetek tych, którzy stwierdzili, e dopalacze oraz narkotyki s
trudno dost pne dla ódzkich nastolatków. W sprawie dopalaczy tak opini
wyrazi o jedynie 4% wychowawców (w gimnazjach 4-krotnie wi cej tj. 21%).
W przypadku marihuany oraz amfetaminy jedynie co dziesi ty badany
wychowawca (9% i 12%) uzna e s one trudno dost pne dla ódzkich
licealistów, uczniów techników i szkó zawodowych. ród nauczycieli
z gimnazjów takiego samego zdania by rednio co trzeci badany (35% i 33%).
Nieco ni szy ni w gimnazjach jest odsetek pedagogów i wychowawców

odzie y ze szkó ponadgimmnazjalnych, wg. których trudno dost pne dla
odzie y s tzw. twarde narkotyki (kokaina i heroina).

Co trzeci respondent (31%) zarówno w przypadku kokainy jaki i heroiny wyrazi
tak opini . Dla porównania, w gimnazjach takiego zdania by o (39% i 40%)
nauczycieli.
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3.5.  Ocena dost pno ci substancji a ocena              
rozpowszechnienia ich u ywania 
przez  uczniów w szkole  

Analizy wykaza y, e wska nik sumaryczny z 11 skal dotycz cych postrzegania
dost pno ci substancji psychoaktywnych dla m odzie y w odzi, stanowi
dobr , samodzieln skal . Utworzono wi c zmienn pn. Ocena dost pno ci
substancji dla m odzie y, sumuj c punkty wyliczone na podstawie odpowiedzi na
pytania 15-1 do 15-11 ankiety. Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla skali wynosi
w klasach III G: 0,947, a w klasach II PG: 0,923.
Analizowano zwi zek pomi dzy ocen rozpowszechnienia u ywania substancji
przez uczniów a ocen dost pno ci substancji dla m odzie y w odzi. Analizy
wykaza y, e w ród badanych z gimnazjów pomi dzy wymienionymi
zmiennymi istnieje istotny pozytywny zwi zek, co oznacza, e im wy sza by a
ocena dost pno ci substancji formu owana przez badanych, tym wy sza by a
tak e ich ocena rozpowszechnienia u ywania substancji w ród uczniów.
W szko ach ponadgimnazjalnych zale no ta by a tak e dodatnia, ale
nieistotna statystycznie.

Tabela 3: Macierz korelacji pomi dzy zmiennymi: ocena rozpowszechnienia
ywania substancji ród uczniów w oczach wychowawców

i pedagogów/psychologów a ocena dost pno ci substancji dla m odzie y
odzi.

Korelacje istotne statystycznie na poziomie 0,01 zaznaczono kolorem czerwonym

Ocena dost pno ci 
substancji 

psychoaktywnych 

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania substancji 
przez m odzie

Korelacja Pearsona 1 ,353
Istotno  (dwustronna) ,003

N 77 71

Korelacja Pearsona ,353 1

Istotno  (dwustronna) ,003

N 71 77

Korelacja Pearsona 1 ,199

Istotno  (dwustronna) ,109

N 71 66

Korelacja Pearsona ,199 1

Istotno  (dwustronna) ,109
N 66 67

PONADGIMNAZJALNA Ocena dost pno ci 
substancji 
psychoaktywnych 

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania substancji 
przez m odzie

TYP SZKO Y

GIMNAZJUM Ocena dost pno ci 
substancji 
psychoaktywnych 

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania substancji 
przez m odzie
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4. Rozpowszechnienie ró nych 
form  przemocy  pomi dzy 

uczniami w ocenie nauczycieli 
i pedagogów/psychologów 

szkolnych
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Tabela 4: Cz stotliwo wyst powania przemocy werbalnej i psychicznej w ród uczniów w
ost. 12 miesi cach, w opinii wychowawców i pedagogów/psychologów
– 3 klas gimnazjum oraz 2 klas szkó ponadgimnazjalnych (G=84, PG=72).

Uczniowie u ywali wobec siebie 
ow obra liwych, wulgarnych nigdy raz lub dwa razy kilka razy raz w miesi cu raz w tygodniu 

prawie codziennie 
lub codziennie

gimnazja 0% 7% 30% 1% 14% 48%

szko y ponadgimnazjalne 11% 15% 36% 11% 7% 20%

Uczniowie wy miewali si  z innego 
ucznia nigdy raz lub dwa razy kilka razy raz w miesi cu raz w tygodniu 

prawie codziennie 
lub codziennie

gimnazja 2% 14% 35% 13% 13% 23%

szko y ponadgimnazjalne 8% 25% 45% 8% 10% 4%

Uczniowie zastraszali innego 
ucznia lub grozili mu nigdy raz lub dwa razy kilka razy raz w miesi cu raz w tygodniu 

prawie codziennie 
lub codziennie

gimnazja 19% 31% 36% 8% 5% 1%

szko y ponadgimnazjalne 65% 25% 6% 3% 1% 0%

Uczniowie zmuszali innego ucznia 
do oddania cennego przedmiotu nigdy raz lub dwa razy kilka razy raz w miesi cu raz w tygodniu 

prawie codziennie 
lub codziennie

gimnazja 56% 38% 4% 2% 0% 0%

szko y ponadgimnazjalne 96% 1% 3% 0% 0% 0%

4.1.  Przemoc werbalna i psychiczna w ród 
uczniów  w oczach wychowawców
i  pedagogów/psychologów
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4.1.  Przemoc werbalna i psychiczna w ród 
uczniów  w oczach wychowawców
i  pedagogów/psychologów

Analizuj c rozpowszechnienie zjawiska przemocy w ród uczniów wyró niono jej
dwie kategorie: przemoc werbaln i psychiczn oraz przemoc fizyczn .

W ramach przemocy werbalnej i psychicznej w badaniu analizowano cz stotliwo
takich zachowa jak: u ywanie przez uczniów wulgarnych s ów, wy miewanie si
z innych uczniów, zastraszanie oraz zmuszanie innego ucznia do oddania cennego
przedmiotu.

Jak pokazuje tabela 4, najbardziej rozpowszechnion form przemocy w ród
uczniów w opinii badanych wychowawców i pedagogów jest ywanie przez
uczniów wulgaryzmów i obra liwych s ów. Prawie po owa nauczycieli pracuj cych
w gimnazjach (48%) i co pi ty ze szko y ponadgimnazjalnej (20%) stwierdzi o, e takie
zachowania wyst puj w ich szkole prawie codziennie lub codziennie.

Drug w kolejno ci najbardziej rozpowszechnion zdaniem respondentów form
przemocy w ród uczniów jest wy miewanie si z innego ucznia. W grupie
nauczycieli pracuj cych w gimnazjach co czwarty (23%) przyzna e do takich
zachowa dochodzi prawie codziennie lub codziennie, a niemal co siódmy (13%) e
zdarzaj si raz w tygodniu. W szko ach ponadgimnajalnych rozpowszechnienie tego
typu zachowa jest zdecydowanie mniejsze.

Kolejn powa form przemocy, do której do cz sto dochodzi w ódzkich
gimnazjach jest zastraszanie lub gro enie innemu uczniowi. Co siódmy nauczyciel
pracuj cy w gimnazjum (14%) stwierdzi e takie zachowania zdarzaj si
przynajmniej raz w miesi cu lub cz ciej, a 36% przyzna o, e pojawi y si kilka
razy. W szko ach ponadgimnazjalnych cz stotliwo tego typu zachowa jest – w
opinii badanych nauczycieli - zdecydowanie mniejsza (4% deklarowa o, e zdarzaj si
raz w miesi cu lub cz ciej).
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Tabela 5: Cz stotliwo wyst powania przemocy psychicznej w ród uczniów
w ostatnich 12 miesi cach, w tzw. cyberprzestrzeni, w opinii wychowawców
i pedagogów/psychologów – 3 kl. G oraz 2 kl. szkó PG, (G=84, PG=72).

Uczniowie byli agresywni wobec 
innego ucznia za pomoc  
internetu, telefonu komórkowego nigdy raz lub dwa razy kilka razy raz w miesi cu raz w tygodniu 

prawie codziennie 
lub codziennie

gimnazja 33% 43% 22% 2% 0% 0%

szko y ponadgimnazjalne 72% 22% 4% 2% 0% 0%

Jedn z form przemocy psychicznej coraz cz ciej pojawiaj si ród
odzie y jest agresja w tzw. cyberprzestrzeni (wy miewanie,

rozpowszechnianie nieprawdziwych lub poufnych informacji dot. przede
wszystkim ycia prywatnego oraz relacji interpersonalnych). Podstawowym
narz dziem wykorzystywanym do tego typu zachowa jest Internet
i telefon komórkowy.

Jak pokazuje tabela 5, prawie 2/3 wychowawców i pedagogów pracuj cych
w gimnazjach (67%) oraz ponad 1/4 nauczycieli ze szkó ponadgimnazjalnych
(28%) przyzna a, e w ich szkole w ci gu ostatnich 12 miesi cy zdarza y si
tego typu zachowania przemocowe.

Cz stotliwo takiej formy przemocy wg. badanych nauczycieli jest stosunkowo
niewielka. 2% wychowawców z gimnazjów oraz tyle samo ze szkó
ponadgimnazjalnych stwierdzi o, i wspomniane powy ej zachowania zdarzaj si
raz w miesi cu lub cz ciej.
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Tabela 6: Cz stotliwo wyst powania przemocy fizycznej w ród uczniów w ost. 12
miesi cach, w opinii wychowawców i pedagogów/psychologów – 3 klas gimnazjum oraz
2 klas szkó ponadgimnazjalnych (N=84, N=72).

Uczniowie bili si nigdy raz lub dwa razy kilka razy raz w miesi cu raz w tygodniu 
prawie codziennie 

lub codziennie

gimnazja 11% 44% 32% 8% 3% 2%

szko y ponadgimnazjalne 58% 31% 7% 3% 1% 0%

Uczniowie popychali si  lub 
szarpali nigdy raz lub dwa razy kilka razy raz w miesi cu raz w tygodniu 

prawie codziennie 
lub codziennie

gimnazja 2% 14% 28% 8% 20% 28%

szko y ponadgimnazjalne 35% 28% 22% 1% 4% 10%

Jak pokazuje tabela 6, 98% wychowawców i pedagogów/psychologów
pracuj cych w gimnazjach, odnotowa o w ci gu ostatnich 12 miesi cy przypadki
popychania si i szarpania przez uczniów. Ponad 1/4 badanych w tej grupie (28%)
przyzna , i do tego typu zachowa dochodzi niemal codziennie, a 20% e zdarzaj
si raz w tygodniu. Skala takich zachowa jest zdecydowanie mniejsza w szko ach
ponadgimnazjalnych. Co trzeci badany wychowawca i pedagog stwierdzi e takie
zachowania w ostatnim roku w ogóle nie pojawi y si w jego szkole, a 50% uzna o je za
sporadyczne (raz lub kilka razy).

Przypadki bicia si ród uczniów odnotowa o 89% nauczycieli w gimnazjach
i 42% w szko ach ponadgimnazjalnych, przy czym istotnie cz ciej takie zachowania
pojawia y si w gimnazjach. Co ósmy badany nauczyciel (13%) stwierdzi , i
spotyka si z nimi raz w miesi cu lub cz ciej (w szko ach ponadgimnazjalnych-
4%).
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4.2.  Przemoc fizyczna  w ród uczniów  
w oczach wychowawców  
i pedagogów/psychologów

Wykres 49: Nasilenie przemocy ród uczniów a typ szko y - porównanie rednich
w gimnazjach i szko ach ponadgimnazjalnych.

Analizy wykaza y, e wska nik sumaryczny ze skal dotycz cych
rozpowszechnienia przemocy fizycznej w ród uczniów stanowi dobr ,
samodzieln skal . Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla skali na któr y si
pytania o cz stotliwo tej formy przemocy w ród uczniów wynosi 0,720. Zmienna
mo e przyjmowa warto ci od 2-12. rednia warto wynios a M=6,67, SD=2,20 – w
gimnazjach oraz M=4,00, SD=2,22 – w szko ach ponadgimnazjalnych.

Analizowano zwi zek pomi dzy nasileniem przemocy fizycznej a typem szko y,
w której pracuj badani. Odnotowano istotn statystycznie ró nic rednia
warto zmiennej by a wy sza w gimnazjach ni w szko ach
ponadgimnazjalnych (p>0,001).

6,67

4,00
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4
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12

gimnazja szko y ponadgimnazjalne

p<0,001
F(1,155)=56,559
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4.3.  Przemoc w ród uczniów w oczach       
wychowawców i pedagogów/psychologów

Wykres 50: Nasilenie przemocy fizycznej ród uczniów a typ szko y - porównanie
rednich w szko ach podstawowych i gimnazjach.

Analizy wykaza y, e wska nik sumaryczny ze skal dotycz cych

rozpowszechnienia przemocy w ród uczniów stanowi dobr , samodzieln

skal . Utworzono wi c zmienn pn. Nasilenie przemocy w ród uczniów - w

ocenie nauczycieli, sumuj c punkty wyliczone na podstawie odpowiedzi na

omówione wcze niej pytania ankiety. Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla skali

wynosi w gimnazjach 0,847, w szko ach ponadgimnazjalnych: 0,822. Zmienna

mo e przyjmowa warto ci od 7 - 42. rednia warto wynios a w klasach III G

M=21,18, SD= 6,10, a w klasach II PG: M=14,36, SD=5,32. Analizowano zwi zek

pomi dzy ocen rozpowszechnienia u ywania substancji przez uczniów a typem

szko y, w jakiej pracuj badani. Odnotowano istotn statystycznie ró nic

pomi dzy nasileniem przemocy w ród uczniów w ocenie nauczycieli

gimnazjów i nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych - by o ono wy sze w opinii

pierwszej z wymienionych grup.

21,18

14,36
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gimnazja szko y ponadgimnazjalne

p<0,001
F(1,155)=54,433
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4.4.  Nasilenie przemocy rówie niczej 
w ocenie  wychowawców /pedagogów
a ocena rozpowszechnienia u ywania 
substancji

Kolejnym krokiem by a analiza zwi zku pomi dzy nasileniem przemocy w ród

uczniów w szkole w ocenie badanych wychowawców i pedagogów oraz

psychologów szkolnych a ocen rozpowszechnienia u ywania substancji

ród uczniów. Analizy wykaza y, e istnieje dodatnia zale no pomi dzy ocen

nasilenia przemocy w ród uczniów a ocen rozpowszechnienia w ród nich u ywania

substancji psychoaktywnych. Jak pokazuje tabela 6, im wi ksze nasilenie

przemocy w ród uczniów w percepcji badanych tym wy sza ocena

rozpowszechnienia u ywania substancji w ród uczniów.

Tabela 6: Macierz korelacji pomi dzy zmiennymi: nasilenie przemocy w szkole
w oczach wychowawców i pedagogów/psychologów a ocena rozpowszechnienia u ywania
substancji w ród uczniów .

Korelacje istotne na poziomie p<0,01

Nasilenie przemocy w ród 
uczniów w ocenie 

nauczycieli/pedagogów

Ocena rozpowszechnienia 
ywania sybstancji 

ród uczniów
Korelacja Pearsona 1 ,300
Istotno  
(dwustronna)

,008

N 84 77
Korelacja Pearsona ,300 1

Istotno  
(dwustronna)

,008

N 77 77

Korelacja Pearsona 1 ,423

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 72 65
Korelacja Pearsona ,423 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 65 67

PONADGIMNAZJALNA Nasilenie przemocy 
ród uczniów w ocenie 

nauczycieli/pedagogów

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania sybstancji 
ród uczniów

TYP SZKO Y

GIMNAZJUM Nasilenie przemocy 
ród uczniów w ocenie 

nauczycieli/pedagogów

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania sybstancji 
ród uczniów
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5. Percepcja profilaktyki 
szkolnej w ród badanych 

wychowawców 
i pedagogów/psychologów 

szkolnych 
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Wykres 51: Tematy programów profilaktycznych realizowanych w szko ach
- wskazania wychowawców kl. III gimnazjów i kl. II szkó ponadgimnazjalnych.

76%

64%

73%

61%

83%

75%

84%

63%

51%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

programy na temat picia
alkoholu przez modzie  

programy na temat palenia
papierosów przez modzie

programy na temat
ywania narkotyków przez

odzie

programy na temat agresji i
przemocy w ród modzie y

programy na temat agresji
elektronicznej w ród

odzie y 

gimnazja N= 63 szko y ponadgimnazjalne N=56

5.1.  Tematyka programów profilaktycznych 
realizowanych  w klasie - ost. 12  miesi cy    

Jak pokazuje Wykres 51 zgodnie z deklaracjami badanych wychowawców, w kl. III
gimnazjum w ci gu ostatnich 12 miesi cy najcz ciej realizowane by y programy
profilaktyczne dotycz ce agresji i przemocy w ród m odzie y i ywania
narkotyków przez uczniów.

Wskaza o je ponad 80% badanych nauczycieli w tej grupie respondentów.
W szko ach ponadgimnazjalnych - w opinii wychowawców badanych klas -
najcz ciej realizowano dzia ania profilaktyczne dot. problemów zwi zanych
z u ywaniem narkotyków oraz piciem alkoholu przez m odzie (odpowiednio: 75%
i 64%). Zgodnie z deklaracjami wychowawców, rzadziej zaj cia profilaktyczne
w ci gu 12 miesi cy poprzedzaj cych badanie by y wi c prowadzone w szko ach
ponadgimnazjalnych.
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5.1.  Tematyka programów profilaktycznych 
realizowanych  w klasie - ost. 12  miesi cy    

25% nauczycieli ww. szkó ponadgimnazjalnych przyzna o, i w ich klasie nie by y

realizowane zaj cia profilaktyczne dot. u ywania narkotyków przez m odzie .

Uczniowie ódzkich szkó ponadgimnazjalnych sporadycznie uczestniczyli tak e

w programach profilaktycznych z zakresu agresji elektronicznej w ród m odzie y

(wykorzystuj cej m.in. Internet i telefony komórkowe).

Tylko co czwarty badany wychowawca ze szko y ponadgimnazjalnej (24%)

przyzna e w jego klasie prowadzony by tego typu program. W gimnazjach

odsetek ten by 2-krotnie wy szy – ponad po owa wychowawców (51%) stwierdzi a,

w ich klasie m odzie bra a udzia w tego typu zaj ciach profilaktycznych (tj. dot.

agresji elektronicznej). 11% nauczycieli pracuj cych w ódzkich gimnazjach

stwierdzi o, i w ramach zaj profilaktycznych w klasie poruszano tak e inne

wa ne tematy np. zagro enia zwi zane z ywaniem dopalaczy, a tak e

zaburzenia od ywiania, bulimia, anoreksja.
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5.2.  Realizacja programów profilaktycznych  
w  poszczególnych rocznikach - ost. 12 
miesi cy

Wykres 52: Odsetki wychowawców, którzy stwierdzili, e w ich klasach by realizowany
w ost. 12 miesi cach przynajmniej jeden rodzaj programu profilaktycznego.

Na podstawie deklaracji badanych obliczono, ilu z nich stwierdzi o, e w ci gu

ostatnich 12 miesi cy w klasie by realizowany przynajmniej jeden rodzaj programu

profilaktycznego. Jak pokazuje wykres 52, nie odnotowano pod tym wzgl dem

ró nicy istotnej statystycznie pomi dzy gimnazjami i szko ami

ponadgimnazjalnymi, cho odsetek wskaza pozytywnych w gimnazjach by

wy szy ni w przypadku drugiego typu szkó . O tym, e w tych klasach odby y si

zaj cia poruszaj ce przynajmniej jeden z wymienionych tematów pisa o 93%

wychowawców z gimnazjum i 83% w szko ach ponadgimnazjalnych.
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Dok adny 
test Fischera 

n.i.
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5.3.  Osoby  prowadz ce  programy  
profilaktyczne  w  klasie nt.  picia   
napojów alkoholowych

Tabela 7: Osoby prowadz ce zaj cia profilaktyczne na temat picia alkoholu przez m odzie ,
dane w liczbach bezwzgl dnych -WYCHOWAWCY KLAS

Tabela 8: Osoby prowadz ce zaj cia profilaktyczne na temat picia alkoholu przez m odzie ,
dane w liczbach bezwzgl dnych – INNE OSOBY PRACUJ CE W SZKOLE

Tabela 9: Osoby prowadz ce zaj cia profilaktyczne na temat picia alkoholu przez m odzie ,
dane w liczbach bezwzgl dnych – OSOBY ZAPROSZONE SPOZA SZKO Y

gimnazja szko y ponadgimnazjalne

tak 19 10

nie 29 26

ogó em 48 36

gimnazja szko y ponadgimnazjalne

tak 26 15

nie 22 21

ogó em 48 36

gimnazja szko y ponadgimnazjalne

tak 48 36

nie 0 0

ogó em 48 36

W badaniu pytano równie wychowawców, kto prowadzi zaj cia profilaktyczne na
temat picia alkoholu przez uczniów realizowane w obu badanych grupach uczniów.
W przypadku programów dotycz cych picia alkoholu przez m odzie
zdecydowanie najcz ciej badani deklarowali, e prowadzili je wychowawcy
klas. Dotyczy to w szczególno ci gimnazjów. Rzadziej zaj cia by y prowadzone
przez inne osoby pracuj ce w szkole (nauczyciele, pedagodzy/psychologowie szkolni).
W sporej liczbie przypadków odnotowano prowadzenie zaj na temat picia alkoholu

ród uczniów przez osob zaproszon spoza szko y (26 w gimnazjach oraz 15
w szko ach ponadgimnazjalnych). UWAGA: zaj cia dotycz ce danego tematu mog y
by prowadzone przez kilku prowadz cych ( np. wychowawc i osob spoza szko y).
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5.4.  Przydatno  realizowanych 
programów dla uczniów  w ocenie 
badanych wychowawców    1/2

Analizy dotycz ce osób prowadz cych inne programy profilaktyczne
(tj, programy poruszaj ce inne tematy) wskazuj e:

programy na temat palenia papierosów przez uczniów najcz ciej by y
prowadzone przez wychowawców,

programy na temat u ywania narkotyków przez m odzie by y prowadzone
przez wychowawców klas,

programy na temat agresji i przemocy w ród m odzie y by y prowadzone
najcz ciej tak e przez wychowawców oraz inne osoby pracuj ce w szkole

programy na temat agresji elektronicznej by y realizowane najcz ciej przez
wychowawców, cz sto tak e w tym kontek cie badani wskazywali osoby spoza
szko y.
Badanych, którzy deklarowali, e w ich klasie by y w danym roku szkolnym
prowadzone zaj cia profilaktyczne poproszono, aby ocenili przydatno
okre lonych typów zaj dla uczniów. Wychowawcy oceniali j maj c do
dyspozycji 6 stopniow skal (gdzie 1 oznacza o ocen najni sz , a 6
najwy sz ). Jak pokazuj wykresy 53A i 53B, odnotowano istotn ró nic
pomi dzy redni ocen przydatno ci dla uczniów programów dot. palenia
papierosów formu owan przez badanych ucz cych w gimnazjum (4,76) i szkó
ponadgimnazjalnych (4,06).
Tak sam sytuacj odnotowano w przypadku ocen programów dotycz cych picia
alkoholu przez m odzie , przemocy rówie niczej oraz agresji elektronicznej, tu
równie wychowawcy klas III G (4,83) wy ej ni wychowawcy ze szkó
ponadgimnazjalnych (4,33) oceniali ich przydatno dla uczniów.

W przypadku zaj na temat u ywania narkotyków i zaj na temat agresji
i przemocy w ród m odzie rednie oceny przydatno ci formu owane przez
wychowawców w obu typach szkó by y zbli one.
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Wykres  53 A: Ocena przydatno ci programów profilaktycznych dot. palenia papierosów 
i picia alkoholu dla uczniów  w oczach ich wychowawców z gimnazjum i szkó  
ponadgimnazjalnych. 

5.4.  Przydatno  realizowanych 
programów dla uczniów  w ocenie 
badanych wychowawców    2/2

Wykres 53 B: Ocena przydatno  dla uczniów programów profilaktycznych dot. u ywania 
narkotyków, agresji oraz przemocy w ród m odzie y oraz agresji elektronicznej w oczach 
ich wychowawców z gimnazjum i szkó  ponadgimnazjalnych. 
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Wykres 54: Ocena w asnej wiedzy na temat wp ywu picia alkoholu na zdrowie.

Wykres 55: Ocena w asnej wiedzy na temat wp ywu palenia papierosów na zdrowie.  

99%

99% 1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

wychowawcy z gimnazjum
N= 84

wychowawcy ze szkó
ponadgimnajzalnych N=74

mam wystarczaj  wiedz mam niewystarczaj  wiedz trudno powiedzie  

98%

97%

1%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

wychowawcy z gimnazjum
N= 84

wychowawcy ze szkó
ponadgimnajzalnych N=74

mam wystarczaj  wiedz mam niewystarczaj  wiedz trudno powiedzie  

5.5.  Ocena w asnej wiedzy  nt.  wp ywu  
substancji   psychoaktywnych
na zdrowie    1/2
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5.5.  Ocena w asnej wiedzy  nt.  wp ywu  
substancji   psychoaktywnych
na zdrowie    2/2

Wykres  56: Ocena w asnej wiedzy na temat wp ywu u ywania narkotyków na zdrowie.
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Badanych wychowawców i pedagogów/psychologów szkolnych zapytano, jak oceniaj
swoj wiedz na temat wp ywu picia alkoholu, palenia papierosów oraz u ywania
narkotyków na zdrowie.

W przypadku picia alkoholu oraz palenia papierosów niemal wszyscy badani
zadeklarowali, e ich wiedza na ten temat jest wystarczaj ca. Jedynie kilku
wychowawców nie potrafi o jednoznacznie odpowiedzie na pytanie
i wybra o odpowied „trudno powiedzie ” .

W przypadku oceny wiedzy na temat wp ywu u ywania narkotyków na zdrowie
pojawiaj si wyra ne zró nicowania w odpowiedziach respondentów.

ród wychowawców szkó ponadgimnazjalnych 93% badanych pozytywnie
oceni o swoj wiedz na ten temat,
Nieco inaczej wygl da to w ród wychowawców gimnazjum. Co szesnasty
z badanych (6%) wskazuje, i jego wiedza nt. temat wp ywu u ywania
narkotyków na zdrowie jest niewystarczaj ca, taki sam odsetek nie potrafi
jednoznacznie odpowiedzie na to pytanie i wybiera odpowied „trudno
powiedzie ”.
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Wykres 57: Ocena w asnej wiedzy na temat programów profilaktycznych dla m odzie y dot. 
picia alkoholu.

Wykres 58: Ocena w asnej wiedzy na temat programów profilaktycznych dla m odzie y dot. 
palenia papierosów.  
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5.6.  Ocena w asnej wiedzy na temat    
programów profilaktycznych   2/2 

Wykres 59: Ocena w asnej wiedzy na temat programów profilaktycznych dla m odzie y dot. 
ywania narkotyków.

28%

20%

14%

22%

58%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

wychowawcy z gimnazjum
N= 84

wychowawcy ze szkó
ponadgimnajzalnych N=74

mam wystarczaj  wiedz mam niewystarczaj  wiedz trudno powiedzie  

Obok pytania o ocen swojego stanu wiedzy na temat wp ywu substancji
psychoaktywnych na zdrowie, badanym wychowawcom i pedagogom/psychologom
szkolnym zadano tak e pytanie, jak oceniaj swoj wiedz na temat programów
profilaktycznych dla m odzie y szkolnej dotycz cych u ywania ró nych substancji
psychoaktywnych.

W grupie wychowawców szkó ponadgimnazjalnych ok. 2/3 badanych wyrazi o
przekonanie, e ma wystarczaj wiedz na temat programów profilaktycznych
dot. picia alkoholu, palenia papierosów i u ywania narkotyków przez m odzie .

rednio co szósty nauczyciel tej frakcji (16%-18%) przyznaje, i jego wiedza
w tym zakresie jest niewystarczaj ca, a co pi ty nie potrafi jednoznacznie
odpowiedzie na to pytanie.

ród pedagogów i wychowawców gimnazjalistów odsetek osób, które
uwa aj e ich wiedza nt. programów profilaktycznych dla m odzie y jest
podobny jak w grupie nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych. Nale y
podkre li , i 42% nauczycieli w obu kategoriach szkó nie ma poczucia
wystarczaj cej wiedzy o programach dotycz cych narkotyków lub
jednoznacznej opinii w tym zakresie.
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6. Klimat spo eczny szko y 
w ocenie nauczycieli 

i      
pedagogów/psychologów 

szkolnych
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6.1.  Szacunek okazywany przez uczniów 
nauczycielom w szkole

Wykres 60: Szacunek okazywany nauczycielom w szkole.  G=83    PG=74. 
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Jednym z wa nych obszarów badawczych by o poznanie oceny klimatu

spo ecznego szko y. W projekcie uwzgl dniono m.in. taki jego element jak

okazywanie szacunku nauczycielom przez uczniów.

Jak pokazuje wykres 60, zdecydowana wi kszo badanych uzna a, e

przewa aj ca liczba uczniów w taki w nie sposób odnosi si do swoich

nauczycieli. W gimnazjach, jak i szko ach ponadgimnazjalnych takie

przekonanie wyrazi o 92% respondentów, w szko ach ponadgimnazjalnych -

95%. 7% badanych w szko ach ponadgimnazjalnych i 3 % w gimnazjach - uzna o, e

taka jest postawa mniej wi cej po owy uczniów, a odpowiednio: 1% i 2 % stwierdzi o,

z szacunkiem do nauczycieli odnosi si mniejszo uczniów.

Nie odnotowano wi c w omawianym zakresie istotnych ró nic pomi dzy ocenami

respondentów w obu typach szkó .
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6.2.  Szacunek okazywany przez uczniów  
innym  pracownikom  szko y 

Wykres 61: Szacunek okazywany innym osobom pracuj cym w szkole.  G=83  PG=74
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Z podobn sytuacj mamy do czynienia, gdy analizujemy deklaracje badanych

dotycz ce liczby uczniów, którzy okazuj szacunek innym pracownikom szko y.

Jak pokazuje wykres 61, zdecydowana wi kszo badanych uzna a, e

przewa aj ca liczba uczniów z szacunkiem odnosi si do wspomnianych osób.

W gimnazjach takie przekonanie wyrazi o 82% respondentów, a w szko ach

ponadgimnazjalnych 83%. Wyniki te s wi c nieco „gorsze” ni w przypadku

pytania o szacunek wobec nauczycieli.

rednio co siódmy badany wychowawca w gimnazjum (15%) i co ósmy w szkole

ponadgimnazjalnej (13%) deklarowa e szacunek pracownikom szko y okazuje mniej

wi cej po owa uczniów, a odpowiednio 5% i 1 % - e robi to mniejszo uczniów.
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Tabela 10: Odczucia nauczycieli zwi zane z prac  w szkole.  N=83,  N=72

Moi wspó pracownicy w szkole nie 
wspieraj  mnie nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 30% 26% 24% 12% 4% 4%

szko y ponadgimnazjalne 35% 25% 19% 14% 6% 1%

Czuj  si  przeci ony/-a liczb  
obowi zków nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 13% 28% 25% 23% 9% 2%

szko y ponadgimnazjalne 18% 33% 17% 27% 4% 1%

Moi prze eni w pracy nie 
wspieraj  mnie nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 33% 29% 22% 13% 2% 1%

szko y ponadgimnazjalne 47% 32% 6% 8% 6% 1%

Mam zbyt ma y wp yw na to, co 
realizuje si  w szkole nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 69% 20% 4% 4% 2% 1%

szko y ponadgimnazjalne 69% 24% 3% 3% 1% 0%

Moi wspó pracownicy rywalizuj  ze 
mn nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 56% 30% 8% 5% 1% 0%

szko y ponadgimnazjalne 62% 28% 7% 3% 0% 0%

6.3.  Odczucia zwi zane z prac  w szkole
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Tabela 11: Odczucia nauczycieli zwi zane z prac  w szkole.       N=83,  N=72

Mój prze ony krytykuje moj  
prac  nie daj c wskazówek, jak 
poprawi  b dy nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 77% 14% 4% 4% 1% 0%

szko y ponadgimnazjalne 78% 16% 3% 3% 0% 0%

Kole anka, kolega w pracy podwa a 
moje zdanie w sprawach , na 
których si  znam nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 77% 14% 4% 5% 0% 0%

szko y ponadgimnazjalne 85% 10% 4% 0% 1% 0%

Jestem obiektem z liwych uwag i 
dwocipów ze strony 
kolegi/kole anki z pracy nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 52% 24% 10% 12% 2% 0%

szko y ponadgimnazjalne 54% 24% 6% 14% 1% 1%

Mój prze ony stosuje wobec mnie 
wyj tkowo trudne wymagania, 
którch nie stawia wobec innych nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 93% 7% 0% 0% 0% 0%

szko y ponadgimnazjalne 95% 5% 0% 0% 0% 0%

Czuj  si  w pracy osamotniona/-y i 
jestem zdana/-y  tylko na siebie nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 17% 83% 0% 0% 0% 0%

szko y ponadgimnazjalne 8% 92% 0% 0% 0% 0%

6.3.  Odczucia zwi zane z prac  w szkole
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6.3.  Odczucia zwi zane z prac  w szkole

Co dwunasty nauczyciel pracuj cy w ódzkim gimnazjum (8%) deklaruje, e
cz sto b bardzo cz sto nie otrzymuje wsparcia od swoich wspó pracowników
w szkole. 12% deklaruje, e taka sytuacja zdarza si czasami. W grupie nauczycieli
szkó ponadgimnazjalnych rednio co siódmy (14%) zwraca uwag , i czasami nie ma
wsparcia ze strony wspó pracowników w szkole, 7% deklarowa o, e zdarza si to
cz sto lub bardzo cz sto.

82% badanych nauczycieli czuje si przeci ona liczb obowi zków
w szkole – co pi ty w gimnazjum (11%) i dwukrotnie mniejszy odsetek w szkole
ponadgimnazjalnej (5%) uzna , i taka sytuacja zdarza si cz sto lub bardzo cz sto.

Prawie 2/3 nauczycieli gimnazjalnych (67%) i ponad 1/2 pracuj cych w szkole
ponadgimnazjalnej (53%) uwa a, e prze eni w pracy nie wspieraj ich. Cz sto
lub bardzo cz sto tak sytuacj odnotowa o ok. 7% nauczycieli PG (3% w G).
O krytycznym stosunku swoich prze onych i braku wskazówek, jak poprawi dy
w pracy wspomina co czwarty nauczyciel gimnazjum (23%) i 22% wychowawców
i pedagogów pracuj cych w szko ach ponadgimnazjalnych. Zdecydowana wi kszo
spo ród nich podkre la jednak, i sytuacje takie zdarzaj si rzadko lub bardzo rzadko.

Co trzeci nauczyciel w ódzkich szko ach (31% - dla obu typów szkó ) mia poczucie
zbyt ma ego wp ywu na to, co realizuje si w szkole.

44% nauczycieli pracuj cych w gimnazjach i 38% nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych
przyzna o, i spotka a ich sytuacja, w której ich wspó pracownicy w szkole rywalizuj
z nimi.

Prawie po owa nauczycieli z gimnazjum (48%) i 46% nauczycieli szkó
ponadgimnazjalnych stwierdzi o, i jest w szkole – najcz ciej rzadko lub bardzo rzadko
– obiektem z liwych uwag i dowcipów ze strony innych nauczycieli (kolegów
i kole anek w pracy). 83% badanych nauczycieli w ódzkich gimnazjach i 92%
w szko ach ponadgimnazjalnych przyzna o, e sytuacja, gdy bardzo rzadko czuje
si osamotniona w pracy i zdana tylko na siebie zdarza im si bardzo rzadko.
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21%

Wykres 62:  Agresywne zachowania uczniów wobec badanych wychowawców, pedagogów i 
psychologów szkolnych w gimnazjach,  N=84.
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6.4.  Rozpowszechnienie ró nych form agresji 
uczniów wobec nauczycieli - w gimnazjach

Innym wa nym elementem klimatu szko y analizowanym w badaniu s agresywne
zachowania uczniów w stosunku do nauczycieli. Jak pokazuje wykres 62 w ci gu
ostatnich 12 miesi cy nikt z wychowawców i pedagogów/psychologów
pracuj cych w ódzkich gimnazjach nie pad ofiar agresji w internecie ze strony
ucznia, 2% badanych odnotowa o przypadki niszczenia przez uczniów ró nych
rzeczy nale cych do nauczyciela, wy szy odsetek stwierdzi , i ucze grozi im
(5%). 68% nauczycieli w gimnazjum deklaruje nieprzyjemne komentowanie przez
uczniów ich wypowiedzi, przej zycze .
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6.4.  Rozpowszechnienie ró nych form agresji 
uczniów wobec nauczycieli - w gimnazjach

21%

rednio co pi ty badany nauczyciel (21%) przyzna , i w okresie ostatniego roku
przynajmniej raz ucze wobec niego obra liwych lub wulgarnych s ów. Prawie
1/5 wychowawców i pedagogów ódzkich gimnazjów (18%) przyzna a, e
uczniowie nieprzyjemnie komentowali ich wypowiedzi lub przej zyczenia kilka
razy, a 31% stwierdzi o, i zdarzy o si e ucze zachowywa si tak, jakby by
pod wp ywem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
Najcz stsz form agresywnych zachowa uczniów wobec nauczycieli by o
ignorowanie lub odmowa wykonania polecenia nauczyciela a tak e jawne
okazywanie lekcewa enia, braku szacunku wobec nauczyciela. O pierwszym z
ww. zachowa pisa o 4/5 badanych (81%), w tym 66% odnotowa o takie zachowania
uczniów raz lub kilka razy, a 9% cz ciej ni raz w miesi cu. Podobny odsetek
badanych nauczycieli deklarowa równie , ze zdarzy y im si sytuacje, gdy
uczniowie manifestowali brak szacunku i lekcewa enie (75%), z czego 7% -
cz ciej ni raz w miesi cu lub cz ciej.



Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2011 101

6.4.  Rozpowszechnienie ró nych form agresji 
uczniów  wobec  nauczycieli - w szko ach  
ponadgimnazjalnych

21%

Wykres 63:  Agresywne zachowania uczniów wobec badanych wychowawców, pedagogów 
i psychologów szkolnych w szko ach ponadgimnazjalnych,    N=74.
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popchn , szarpn  lub uderzy Pana/Pani
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Analizuj c rozpowszechnienie agresywnych zachowa uczniów w stosunku do
nauczycieli stwierdzono kilka wyra nych ró nic mi dzy deklaracjami pedagogów
i wychowawców z gimnazjów oraz szkó ponadgimnazjalnych. Jak pokazuje wykres
63 w ci gu ostatnich 12 miesi cy nie odnotowano przypadków takich zachowa
jak: popchni cie lub szarpni cie nauczyciela oraz niszczenie rzeczy nale cych
do nauczyciela. 11% badanych przyzna o, i ucze wobec nich
obra liwych/wulgarnych s ów, a 1/3 (37%), e w sposób nieprzyjemny
komentowa ich wypowiedzi (w gimnazjum by o to 68%).
W szko ach PG odnotowano wyra nie ni szy (65%) ni w gimnazjach odsetek
nauczycieli, którzy stwierdzili, e zdarzy o si e ucze ignorowa lub odmówi
wykonania ich polecenia (81% w gimnazjach)



Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2011 102

6.5.  Poczucie braku  wp ywu i wsparcia  
w miejscu pracy

Analizy wykaza y, e wska nik sumaryczny z 10 skal dotycz cych poczucia
braku wsparcia i wp ywu w pracy stanowi dobr , samodzieln skal .

Utworzono wi c zmienn pn. Poczucie braku wp ywu i wsparcia w miejscu pracy,
sumuj c punkty wyliczone na podstawie odpowiedzi na pytanie 26 A- J.

Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla skali wynosi 0,797 w gimnazajach i 0, 764.
Zmienna mo e przyjmowa warto ci od 10 -60. rednia warto zmiennej wynios a:
w gimnazjach M= 17,97, SD= 5,64, a w szko ach ponadgimnazjalnych: M=17,45,
SD=5,24.

Jak pokazuje wykres, nie odnotowano istotnej statystycznie ró nicy pomi dzy
poczuciem braku wsparcia i wp ywu w miejscu pracy odnotowanym w ród
badanych ucz cych w gimnazjach oraz szko ach ponadgimnazjalnych.

Wykres 64:  Poczucie braku wsparcia i wp ywu w miejscu pracy- warto ci rednich-
gimnazja vs. szko y ponadgimnazjalne. 
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Pozytywny klimat spo eczny jest podstawowym warunkiem sprzyjaj cym
bezpiecze stwu emocjonalnemu i wszechstronnemu rozwojowi wszystkich
uczestników ycia szko y. Jest uznawany przez specjalistów w dziedzinie profilaktyki
za jeden z najistotniejszych czynników decyduj cych o efektywno ci dzia
edukacyjnych. To tak e warunek powodzenia realizowanych w szkole programów
i projektów.

W badaniu wychowawców i pedagogów/psychologów szkolnych uwzgl dniono kilka
wa nych elementów sk adaj cych si na klimat spo eczny szko y: relacje pomi dzy
nauczycielami i uczniami, relacje pomi dzy uczniami, relacje pomi dzy nauczycielami
i rodzicami oraz relacje w gronie pedagogicznym szko y.

Analizy wykaza y, e wska nik sumaryczny z 24 skal dotycz cych:

• cz stotliwo ci stosowania przemocy przez uczniów w szkole (w ost. 12 mies.)

• cz stotliwo ci zachowa agresywnych uczniów wobec wychowawców i pedagogów
(w ost. 12 mies.)

• cz stotliwo ci pozytywnych i negatywnych zachowa rodziców wobec
wychowawców i pedagogów

• wspó pracy rodziców z badanymi oraz

• poczucia braku wsparcia badanych ze strony innych osób pracuj cych w szkole,

stanowi dobr , samodzieln skal . Utworzono wi c zmienn pn. Jako klimatu
spo ecznego w szkole w ocenie wychowawców i pedagogów/psychologów,
sumuj c punkty wyliczone na podstawie odpowiedzi na pyta dotycz cych
wymienionych obszarów (po zrekodowaniu cz ci skal).

Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla skali wynosi w gimnazjach 0,831 a w szko ach
ponadgimnazjalnych 0,851. Zmienna mo e przyjmowa warto ci od 35 - 209.

rednia warto zmiennej wynios a w przypadku nauczycieli z gimnazjów
M=165,75 SD=12,53, w przypadku badanych ze szkó ponadgimnazjalnych
M=174,42 SD= 12,48.

6.6.  Jako  klimatu spo ecznego szko y 
w ocenie badanych



Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2011 104

Wykres 65: Klimat szko y w ocenie wychowawców i pedagogów szkolnych-
warto ci rednich, porównanie-gimnazja  vs. szko y ponadgimnazjalne . 

6.6.  Jako  klimatu spo ecznego szko y 
w ocenie badanych

W badaniu odnotowano istotn ró nic w ocenach klimatu spo ecznego pomi dzy

badanymi pracuj cymi w gimnazjum i szko ach ponadgimnazjalnych. Respondenci

pracuj cy w szko ach ponadgimnazjalnychocenili ich klimat spo eczny wy ej

ni badani z gimnazjów.

Jak pokazuje tabela 12 na kolejnej stronie raportu, w badaniu w obu typach szkó

odnotowano siln negatywn korelacj pomi dzy ocen klimatu szko y

a ocen rozpowszechnienia u ywania substancji w ród uczniów.
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6.7.  Jako  klimatu spo ecznego  szko y a    
ocena rozpowszechnienia  u ywania     
substancji  w ród uczniów

Tabela 12: Macierz korelacji pomi dzy zmiennymi: Jako klimatu spo ecznego
szko y a ocena rozpowszechnienia u ywania substancji w ród uczniów.

Korelacje istotne statystycznie na poziomie p<0,01

Odnotowana zale no oznacza, e im ni sza ocena rozpowszechnienia

ywania substancji psychoaktywnych w ród uczniów tym wy sza ocena

klimatu szko y w ród badanych.

Ocena rozpowszechnienia 
ywania sybstancji w ród 

uczniów
Ocena klimatu 

spo ecznego szko y
Korelacja Pearsona 1 -,394
Is totno  
(dwustronna)

,002

N 77 62
Korelacja Pearsona -,394 1

Istotno  
(dwustronna)

,002

N 62 68

Korelacja Pearsona 1 -,408

Is totno  
(dwustronna)

,006

N 67 44
Korelacja Pearsona -,408 1

Istotno  
(dwustronna)

,006

N 44 50

GIMNAZJUM Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania sybstancji 
ród uczniów

Ocena klimatu 
spo ecznego szko y

PONADGIMNAZJALNA Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania sybstancji 
ród uczniów

Ocena klimatu 
spo ecznego szko y

TYP SZKO Y
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7. Ocena wspó pracy z rodzicami
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7.1.  Rozpowszechnienie  wspó pracy 
z rodzicami  - wska nik ogólny          

Wykres 66: Rozpowszechnienie wspó pracy z rodzicami w ocenie wychowawców
i pedagogów/psychologów. G=84, PG=74
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W pierwszej kolejno ci analizowano kwesti relacji wychowawców
i pedagogów/psychologów szkolnych z rodzicami w oparciu o dane
dotycz ce odpowiedzi na pytanie o to, ilu rodziców nawi zuje
z nauczycielami zadowalaj wspó prac przy rozwi zywaniu problemów
wychowawczych uczniów.
Jak pokazuje wykres 66, 61% nauczycieli pracuj cych w gimnazjach
i 59% respondentów pracuj cych w szko ach ponadgimnazjalnych jest
przekonana, e tak wspó prac nawi zuje wi kszo lub wszyscy rodzice.
Ponad ¼ nauczycieli w obydwu badanych grupach stwierdzi e taki rodzaj
wspó pracy nawi zuje z nim mniej wi cej po owa rodziców. Podobny odsetek
badanych (odpowiednio: 13% w gimnazjach i 12% w szko ach PG) przyzna , i
w sposób zadawalaj cy wspó pracuje z nim mniejszo rodziców.
.
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7.2.  Postawy rodziców w kontek cie wspó pracy
z  wychowawcami i pedagogami/psychologami 
szkolnymi

Badanych pytano o ró ne aspekty ich codziennej wspó pracy z rodzicami, mi dzy
innymi o to, jak cz sto spotykali si z ró nymi zachowaniami i reakcjami rodziców.

Jak pokazuje tabela 12 ponad 4/5 wychowawców i pedagogów/psychologów
ze szkó ponadgimnazjalnych (83%) oraz 56% nauczycieli z gimnazjum bardzo rzadko
lub nigdy nie odnotowa o lekcewa enia ze strony rodziców uczniów. Bardzo cz sto
lub cz sto z takimi zachowaniami spotka o si 11% nauczycieli z gimnazjum i tylko 1%
ze szkó PG. Cz st krytyk swojej pracy ze strony rodziców uczniów odnotowa o
cz sto zaledwie 1% badanych w szko ach gimnazjalnych oraz 3% w szko ach PG.
Bardzo rzadko -54 % nauczycieli w gimnazjach i 43% w szko ach PG.

Unikanie to zachowanie rodziców, z którym w swojej pracy cz sto lub bardzo cz sto
styka si prawie co siódmy nauczyciel gimnazjum (12%) oraz 10% pedagogów
w szko ach PG. 16% w gimnazjach i 22% w szko ach ponadgimnazjalnych przyzna ,
e bardzo rzadko spotyka si z tego typu zachowaniami rodziców. Z oboj tno ci ze

strony rodziców uczniów zetkn o si bardzo cz sto lub cz sto 18% badanych
pracuj cych w gimnazjach oraz 21% w szko ach PG. Bardzo rzadko takie reakcje
odnotowa o odpowiednio: 16% i 20% badanych.

Bardzo cz st lub cz st yczliwo ze strony rodziców odnotowa o 90%
nauczycieli gimnazjalnych oraz 93% nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych.

Gotowo wspó pracy: odnotowa o bardzo cz sto lub cz sto 69% nauczycieli
z gimnazjum i 64% nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych.

Szacunek to zachowanie odnotowywane cz sto lub bardzo cz sto przez 84%
nauczycieli z gimnazjum i 82% nauczycieli szkó PG. Tylko 1% nauczycieli
w gimnazjum i 4% nauczycieli szkó PG przyzna o, e rzadko lub bardzo rzadko
spotka o si z tego typu zachowaniami rodziców.

Uznanie dla pracy - to zachowanie cz sto lub bardzo cz sto odnotowywane przez
57% badanych w gimnazjach i 59% w szko ach PG. Nigdy, rzadko lub bardzo rzadko
z tak reakcj rodziców spotyka o si 11% respondentów w gimnazjach
i 12% w szko ach ponadgimnazjalnych.

Szczegó owa analiza wskazuje, e wymiary wspó pracy z rodzicami, których
ocena jest najbardziej zró nicowana w szko ach podstawowych i gimnazjach
to: unikanie oraz lekcewa enie – cz ciej te postawy s przypisywane rodzicom
przez badanych ze szkó gimnazjalnych.
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7.2.  Postawy rodziców w kontek cie wspó pracy
z  wychowawcami i pedagogami/psychologami 
szkolnymi

Tabela 12: Postawy rodziców wobec wychowawców i pedagogów/psychologów szkolnych.   
G=82,  PG=72

19%

11%

Lekcewa enie nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 34% 22% 18% 15% 9% 2%
szko y ponadgimnazjalne 35% 48% 7% 9% 1% 0%

yczliwo nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 0% 0% 0% 10% 53% 37%
szko y ponadgimnazjalne 0% 0% 1% 6% 59% 34%

Gotowo  wspó pracy nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 0% 0% 4% 27% 49% 20%
szko y ponadgimnazjalne 0% 6% 5% 25% 48% 16%

Krytyka Pana/Pani pracy nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto
gimnazja 12% 54% 17% 16% 1% 0%

szko y ponadgimnazjalne 28% 43% 14% 12% 3% 0%

Szacunek nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto
gimnazja 0% 1% 0% 15% 54% 30%
szko y ponadgimnazjalne 0% 4% 0% 14% 42% 40%

Unikanie nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto
gimnazja 5% 16% 19% 48% 11% 1%
szko y ponadgimnazjalne 5% 22% 25% 38% 7% 3%

Uznanie dla Pani/Pana pracy nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 0% 1% 10% 32% 46% 11%
szko y ponadgimnazjalne 4% 5% 3% 29% 48% 11%

Oboj tno nigdy bardzo rzadko rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

gimnazja 7% 16% 13% 46% 16% 2%

szko y ponadgimnazjalne 6% 20% 23% 30% 14% 7%
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7.3.  Jako  relacji z rodzicami w ocenie 
wychowawców i pedagogów/psychologów    
szkolnych

Wykres 67: Jako relacji z rodzicami w ocenie wychowawców
i pedagogów/psychologów – porównanie (warto ci rednich).

Analizy wykaza y, e wska nik sumaryczny z 8 skal dotycz cych postaw
rodziców wobec wychowawców i pedagogów/psychologów szkolnych
stanowi dobr , samodzieln skal . Utworzono wi c zmienn pn. Jako relacji
z rodzicami w ocenie wychowawców i pedagogów/psychologów, sumuj c
punkty wyliczone na podstawie odpowiedzi na pytania 23_1 do 23_8 ankiety.
Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla skali wynosi 0,812 w gimnazjach i 0,726
w szko ach ponadgimnazjalnych. Zmienna mo e przyjmowa warto ci od 8-48.

rednia warto zmiennej wynios a M= 36,25, SD= 5,15 w gimnazjach i M=37,24,
SD=4,81 w szko ach ponadgimnazjalnych. W pierwszej kolejno ci analizowano
zwi zek pomi dzy jako ci relacji z rodzicami w ocenie badanych a typem
szko y w której pracuj . Odnotowano, e relacje z rodzicami wychowawców
i pedagogów w obu typach szkó przez nich oceniane podobnie. Ró nica
pomi dzy formu owanymi przez nich ocenami nie by a istotna statystycznie.
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8.  Kondycja zawodowa 
badanych
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8.1.  Rozpowszechnienie poczucie  
bezradno ci w zwi zku z zachowaniami   
problemowymi uczniów

Wykres 69: Cz stotliwo odczuwania bezradno ci w zwi zku z problemowymi
zachowaniami uczniów w szkole, w ród wychowawców i pedagogów szkolnych pracuj cych
w gimnazjach i szko ach ponadgimnazjalnych.
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Oceniaj c kondycj zawodow badanych zapytano ich m.in. o to jak cz sto
czuj si bezradni w zwi zku z problemowymi zachowaniami uczniów w szkole.
Cz sto lub bardzo cz sto, jak pokazuje wykres 69, takie uczucie prze ywa 7%
respondentów – w obu typach badanych szkó .
Wi ksz grup wychowawców, którzy przyznaj czasami towarzyszy o im
poczucie bezradno ci zwi zanej z problemowymi zachowania uczniów - odnotowano

ród nauczycieli gimnazjum. Co trzeci z nich (38%) stwierdzi e mia takie
odczucia. W grupie wychowawców i pedagogów pracuj cych w szko ach PG odsetek
ten by ni szy. Trzech na dziesi ciu w tej frakcji badanych (30%) przyzna o, i
czasami towarzyszy y mu w pracy takie emocje.
48% nauczycieli i pedagogów pracuj cych w gimnazjach oraz 55% ze szkó
ponadgimnazjalnych stwierdzi o, e takie sytuacje zdarza y si rzadko lub bardzo
rzadko rednio co czternasty badany wychowawca i pedagog/psycholog nigdy nie
mia uczucia bezradno ci w zwi zku z problemowymi zachowaniami swoich
uczniów.
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8.2.  Poczucie bezradno ci  w zwi zku 
z postawami rodziców uczniów  
sprawiaj cych problemy wychowawcze

Wykres 70: Cz stotliwo odczuwania bezradno ci w zwi zku z postawami rodziców
uczniów sprawiaj cych problemy wychowawcze - w ród wychowawców i pedagogów
szkolnych pracuj cych w gimnazjach oraz szko ach ponadgimnazjalnych.
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Analizuj c kondycj zawodow badanych nauczycieli zapytano ich równie
o to, jak cz sto czuj si bezradni w zwi zku z postawami rodziców uczniów
sprawiaj cych problemy wychowawcze w szkole. Wspó praca z rodzicami jest
w takiej sytuacji jednym z kluczowych elementów maj cych istotny wp yw na
ca okszta t podj tych oddzia ywa pedagogicznych.
Jak pokazuje wykres 70, cz sto lub bardzo cz sto bezradno odczuwa w takiej
sytuacji co trzeci badany wychowawca i pedagog pracuj cy w ódzkim
gimnazjum (33%) i co pi ty nauczyciel ze szko y ponadgimnazjalnej (20%).
Niemal 1/3 wychowawców m odzie y gimnazjalnej (33%) i tyle samo ich kolegów
pracuj cych w szko ach ponadgimnazjalnych (34%) przyzna o, i takie odczucia
towarzysz im w pracy czasami, a 28% badanych w gimnazjach i 42% w szko ach
ponadgimnazjalnych) twierdzi, e dzieje si to rzadko lub bardzo rzadko. Jedynie
4-6% wychowawców i pedagogów/psychologów pracuj cych w ódzkich gimnazjach
i szko ach ponadgimnazjalnych nigdy nie mia o uczucia bezradno ci w zwi zku
z postaw rodziców uczniów sprawiaj cych problemy wychowawcze.
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8.3.  Poczucie zw tpienia  w znaczenie 
swojej pracy 

Wykres 71: Cz stotliwo poczucia zw tpienia w znaczenie swojej pracy - w ród
wychowawców i pedagogów szkolnych pracuj cych w gimnazjach oraz szko ach
ponadgimnazjalnych.
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Poczucie zw tpienia w sens swojej pracy jest jednym z istotnych elementów
decyduj cych o kondycji zawodowej badanych nauczycieli.

Ponad 2/3 wychowawców i pedagogów pracuj cych w gimnazjach (69%)
i niemal trzy czwarte nauczycieli ze szkó ponadgimnazjalnych (72%) przyznaje,

zdarza o im si prze ywa zw tpienie w znaczenie swojej pracy.

Cz ste lub bardzo cz ste poczucie zw tpienia, jak pokazuje wykres 71, odczuwa o
ok. 2% nauczycieli gimnazjów oraz 3% respondentów pracuj cych w szko ach
ponadgimnazjalnych. Co szósty badany wychowawca i pedagog PG (16%)
przyzna , czasami towarzyszy o mu poczucie zw tpienia
w znaczenie swojej pracy. Rzadko lub bardzo rzadko takie odczucia
towarzyszy y 46% badanych w gimnazjach i 53% w szko ach
ponadgimnazjalnych.
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8.4.  Poczucie emocjonalnego wyczerpania 
prac  

Wykres 72: Cz stotliwo poczucie emocjonalnego wyczerpania prac ród
wychowawców i pedagogów/psychologów szkolnych pracuj cych w gimnazjach oraz
szko ach ponadgimnazjalnych.
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Badanych zapytano tak e, czy maj poczucie emocjonalnego wyczerpania swoj
prac . Jak pokazuje wykres 72 zdecydowana wi kszo badanych mia a ju w
swoim yciu poczucie emocjonalnego wyczerpania prac (84% w gimnazjach
i 82% w szko ach ponadgimnazjalnych).

rednio co siódmy badany wychowawca i pedagog w gimnazjach przyznaje, i
cz sto lub bardzo cz sto mia poczucie emocjonalnego wyczerpania swoj
prac . 33% w gimnazjach i znacznie mniej- 15% w szko ach
ponadgimnazjalnych stwierdzi o, i czasami towarzyszy o im poczucie
emocjonalnego wyczerpania prac .
Jednocze nie odnotowano istotnie wi kszy odsetek nauczycieli szkó
ponadgimnazjalnych w porównaniu z gimnazjami, którzy stwierdzili, e rzadko lub
bardzo rzadko mieli poczucie emocjonalnego wyczerpania swoj prac
(55% vs. 38%).
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8.5.  Przekonanie o dobrym  wykonywaniu 
swojej pracy 

Wykres 73: Przekonanie o dobrym wykonywaniu swojej pracy w ród wychowawców
oraz pedagogów/psychologów szkolnych pracuj cych w gimnazjach oraz szko ach
ponadgimnazjalnych.
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Badani odpowiadali tak e na pytanie dot. ich osobistego przekonania nt. dobrego
wykonywania swojej pracy.

Niemal jedna czwarta nauczycieli pracuj cych w gimnazjach (26%) bardzo
cz sto jest przekonana o dobrym wykonywaniu swojej pracy zawodowej.

ród nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych odsetek ten by wyra nie wy szy.

38% by o zdania, e bardzo cz sto ma poczucie, e dobrze wykonuje swoj
prac . Ponad 3/5 badanych nauczycieli z ódzkich gimnazjów (61%) stwierdzi o,

cz sto ma takie odczucia. Podobn opini wyrazi o tak e 54% pedagogów
i nauczycieli ze szkó ponadgimnazjalnych.

W populacji nauczycieli pracuj cych w gimnazjach odsetek badanych, którzy
czasami mieli poczucie, e dobrze wykonuj swoj prac kszta towa si na
poziomie 10%, a w szko ach ponadgimnazjalnych - 7%.
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8.6.  Poczucie  skuteczno ci  w realizacji 
zada   zawodowych

Wykres 74: Poczucie skuteczno ci w realizacji zada zawodowych w ród wychowawców i
pedagogów/psychologów szkolnych pracuj cych w gimnazjach oraz szko ach
ponadgimnazjalnych.
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Jedno z pyta zrealizowanego badania dotyczy o tak e poczucia skuteczno ci
realizacji zada zawodowych przez wychowawców i pedagogów szkolnych.

29% nauczycieli pracuj cych w gimnazjach bardzo cz sto jest przekonana
o swojej skuteczno ci w realizacji zada zawodowych. W szko ach
ponadgimnazjalnych tak wysoki poziom samooceny – w sferze skuteczno ci dzia ania
w szkole - ma wy szy odsetek nauczycieli (35%).
Co drugi badany pracuj cy w ódzkim gimnazjum (55%) i po owa wychowawców
i pedagogów ze szkó ponadgimnazjalnych (50%) wyrazi o przekonanie, e cz sto
skuteczni w swojej pracy zawodowej.

W populacji nauczycieli pracuj cych w gimnazjach odsetek badanych, którzy
jedynie czasami byli zdania, e skutecznie realizuj swoj prac zawodow by
podobny jak w szko ach ponadgimnazjalnych (odpowiednio: 14% oraz 11%).
Jedynie kilku nauczycieli ze szkó ponadgimnazjalnych stwierdzi o, i rzadko
towarzyszy im poczucie skuteczno ci w swojej pracy zawodowej (1 %).
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8.7.  Poczucie  sensu  pracy  

Wykres 75: Poczucie sensu wykonywanej pracy ród wychowawców
i pedagogów/psychologów szkolnych pracuj cych w gimnazjach oraz szko ach
ponadgimnazjalnych.
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Badanych zapytano tak e, czy maj poczucie sensu swojej pracy. Jak pokazuje

wykres 75, zdecydowana wi kszo nauczycieli cz sto lub bardzo cz sto ma

poczucie, e ich praca zawodowa ma sens. Taki pogl d wyrazi o w badaniu 77%

nauczycieli pracuj cych w gimnazjach oraz ponad 4/5 nauczycieli szkó

ponadgimnazjalnych (84%).
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8.8.  Przekonanie o umiej tno ci 
rozwi zywania problemów w pracy  

Wykres 76: Przekonanie o umiej tno ci rozwi zywania problemów w pracy w ród
wychowawców i pedagogów/psychologów szkolnych pracuj cych w gimnazjach oraz
szko ach ponadgimnazjalnych.
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Zdecydowana wi kszo badanych w obydwu typach szkó jest przekonana

o swoich umiej tno ciach w zakresie rozwi zywania problemów w pracy. 76%

nauczycieli pracuj cych w gimnazjach i 75% w szko ach ponadgimnazjalnych

stwierdzi a, i cz sto lub bardzo cz sto ma przekonanie, e potrafi rozwi zywa

problemy w swojej pracy.

Warto jednak zwróci uwag , i co pi ty nauczyciel z gimnazjum oraz ze szko y

ponadgimnazjalnej nie mia w tej kwestii jednoznacznego zdania (20%).

Wybieraj c odpowied „czasami” pedagodzy ci wskazywali jednocze nie, i w wielu

sytuacjach nie umieli satysfakcjonuj co poradzi sobie z problemami w pracy.
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8.9.  Poczucie  wypalenia  zawodowego  

Wykres 77: Poczucie wypalenia zawodowego ród wychowawców
i pedagogów/psychologów szkolnych pracuj cych w gimnazjach oraz szko ach
ponadgimnazjalnych.
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Co czwarty nauczyciel uczestnicz cy w badaniu - w obydwu kategoriach szkó –
stwierdzi , i nigdy jeszcze nie czu si wypalony swoj prac (27% w gimnazjach
i 24% w szko ach ponadgimnazjalnych). Zdecydowana wi kszo badanych, od czasu
do czasu, z ró cz stotliwo ci odczuwa wypalenie zawodowe. Sytuacja ta jest
szczególnie niepokoj ca, kiedy taki stan pojawia si cz sto lub jest d ugotrwa y. Mo e
wówczas mie istotny wp yw zarówno na efektywno nauczania, jak i na dzia ania
wychowawcze podejmowane przez nauczycieli.
Co szesnasty badany nauczyciel pracuj cy w gimnazjum (6%) przyznaje, i
cz sto lub bardzo cz sto ma poczucie wypalenia zawodowego. Kolejne 38%
badanych w tej kategorii respondentów stwierdzi o, i takie miewa takie odczucia –
czasami.
W grupie nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych odsetek badanych, którzy przyznaj , i
czasami maj poczucie wypalenia swoj prac jest wyra nie ni szy (13%), 7%
deklaruje, e cz sto lub bardzo cz sto prze ywa takie emocje.
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8.10. Ocena klimatu spo ecznego szko y 
a kondycja zawodowa badanych  

Tabela 15: Kondycja zawodowa badanych - porównanie rednich - gimnazja
i szko y ponadgimnazjalne.

Analizy wykaza y, e wska nik sumaryczny z 10 skal dotycz cych zadowolenia
i satysfakcji z wykonywanej pracy stanowi dobr samodzieln skal .

Utworzono wi c zmienn pn. Kondycja badanych, sumuj c punkty wyliczone na
podstawie odpowiedzi na pytanie 21 A- J. Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla skali
wynosi 0,850 w gimnazjach i 0,833 w szko ach ponadgimnazjalnych. Zmienna mo e
przyjmowa warto ci od 10 - 60. rednia warto zmiennej wynios a: w gimnazjach
M=44,74, SD=7,18, a w szko ach ponadgimnazjalnych: M=46,53, SD=6,69.
W badaniu nie odnotowano istotnej statystycznie ró nicy pomi dzy kondycj
zawodow ród badanych ucz cych w gimnazjach oraz szko ach
ponadgimnazjalnych. Jak pokazuje tabela 15, odnotowano natomiast siln
korelacj dodatni pomi dzy ocen klimatu spo ecznego szko y a kondycj
zawodow badanych. Kondycja ta by a tym lepsza, im wy sza by a ocena
klimatu spo ecznego szko y formu owana przez badanych.

Korelacje istotne statystycznie na poziomie p<0,01. 

Ocena klimatu 
spo ecznego szko y Kondycja zawodowa

Korelacja Pearsona 1 ,501
Istotno  
(dwustronna)

,000

N 68 68

Korelacja Pearsona ,501 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 68 84

Korelacja Pearsona 1 ,475
Istotno  
(dwustronna)

,000

N 50 50

Korelacja Pearsona ,475 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 50 74

PONADGIMNAZJALNA Ocena klimatu 
spo ecznego szko y

Kondycja zawodowa

TYP SZKO Y

GIMNAZJUM Ocena klimatu 
spo ecznego szko y

Kondycja zawodowa
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Aby okre li wewn trzn struktur skali sk adaj cej si ocen stopnia trudno ci
w radzeniu sobie z ró nymi problemami w codziennej pracy w szkole, zosta a
wykonana eksploracyjna analiza czynnikowa metod ównych sk adowych.
Do okre lenia liczby sk adowych u yto kryterium osypiska, na podstawie którego
ustalono, e nale y wyodr bni 4 czynniki. Wyja niaj one oko o 69% wariancji
wyników.
Po wykonaniu analizy rotacj czynników metod Varimax stwierdzono, e:
Pierwszy czynnik silnie aduje pytania o trudno w radzeniu sobie z:
•Przemoc rówie nicz w szkole

• Przemoc i agresj uczniów w stosunku do nauczycieli

•Przemoc elektroniczn po mi dzy uczniami

Czynnik drugi silnie aduje pytania o trudno ci w radzeniu sobie z :

•Sytuacjami zwi zanymi z piciem,

• Paleniem i u ywaniem narkotyków przez uczniów

Czynnik trzeci silnie aduje pytania o trudno w radzeniu sobie z:
• Niszczeniem mienia szkolnego

• Agresj elektroniczn wobec nauczycieli oraz wagarowaniem

•Czynnik czwarty silnie aduje pytania o trudno w radzeniu sobie z :
•Prac z uczniami maj cymi problemy w nauce

• Wspó prac z rodzicami uczniów

• Ze wspó prac z innymi osobami z grona pedagogicznego
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8.11.  Ocena stopnia trudno ci  w  radzeniu  
sobie z sytuacjami problemowymi  
w szkole
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Interpretuj c czynniki w kategoriach psychologicznych mo na stwierdzi e:

a/Czynnik pierwszy okre la trudno w radzeniu sobie z rozwi zywaniu problemu
agresji i przemocy ze strony uczniów.

b/Czynnik drugi okre la trudno ci w radzeniu sobie z rozwi zywaniu problemu
ywania substancji w ród uczniów

c/ Czynnik trzeci okre la trudno ci w pracy z uczniami wagaruj cymi i niszcz cymi
mienie szkolne oraz stosuj cymi przemoc elektroniczn wobec nauczycieli

d/ Czynnik czwarty okre la trudno ci w pracy z uczniami maj cymi problemy w nauce
oraz we wspó pracy z rodzicami i innymi nauczycielami.

Wska niki zmiennych o nazwach:

• trudno ci w radzeniu sobie z problemem agresji uczniów

• trudno ci w radzeniu sobie z zaburzeniami zachowania (u ywaniem substancji)

• trudno ci w pracy z uczniami z syndromem negacji szko y

• trudno ci we wspó pracy z rodzicami i innymi nauczycielami

- zosta y przygotowane za pomoc metody regresyjnej uwzgl dniaj cej adunki

czynnikowe poszczególnych pyta w ka dym czynniku.
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8.11.  Ocena stopnia trudno ci w  radzeniu  
sobie z sytuacjami problemowymi  
w   szkole
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8.11.  Ocena stopnia trudno ci w  radzeniu  
sobie z sytuacjami problemowymi  
w  szkole a jako  klimatu szko y

Tabela 16: Macierz korelacji pomi dzy zmiennymi: trudno w radzeniu sobie z
agresywnymi zachowaniami uczniów a zmienn : jako klimatu spo ecznego
szko y w ocenie badanych.

Korelacje istotne statystycznie na poziomie p<0,01. 

Jak pokazuje tabela 16, odnotowano siln negatywn korelacj pomi dzy takimi

zmiennymi jak trudno w radzeniu sobie z problemem agresji uczniów a ocen

klimatu szko y. Im wy ej oceniany jest klimat spo eczny szko y, tym mniejsze jest

u badanych poczucie trudno ci w radzeniu sobie z agresywnymi zachowaniami

uczniów (i odwrotnie).

Ocena klimatu 
spo ecznego szko y

Trudno ci w radzeniu
sobie z problemem
agresji  uczniów 

Korelacja Pearsona 1 -,436
Istotno  
(dwustronna)

,000

N 68 66

Korelacja Pearsona -,436 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 66 81

Korelacja Pearsona 1 -,511
Istotno  
(dwustronna)

,000

N 50 44

Korelacja Pearsona -,511 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 44 65

GIMNAZJUM Ocena klimatu 
spo ecznego szko y

Trudno ci w radzeniu 
sobie z problemem 
agresji  uczniów 

PONADGIMNAZJALNA Ocena klimatu 
spo ecznego szko y

Trudno ci w radzeniu 
sobie z problemem 
agresji  uczniów 

TYP SZKO Y
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Tabela 17: Macierz korelacji pomi dzy zmiennymi: trudno w radzeniu sobie
z zaburzeniami zachowania u uczniów ze wspó prac z innymi nauczycielami
a zmienn : jako klimatu spo ecznego szko y w ocenie badanych.

Korelacje istotne statystycznie na poziomie p<0,01. 

Jak pokazuje tabela 17, odnotowano negatywn korelacj pomi dzy takimi zmiennymi

jak ocena klimatu szko y a trudno ci w radzeniu sobie z uczniami z syndromem

negacji szko y. Im wy ej oceniany jest klimat spo eczny szko y, tym mniejsze jest

u badanych poczucie trudno ci w radzeniu sobie z uczniami wagaruj cymi,

niszcz cymi mienie szkolne i stosuj cymi agresj elektroniczn wobec

nauczycieli. Wspomniana korelacja by a istotna w szko ach

ponadgimnazjalnych. Z kolei w gimnazjach stwierdzono istotn ujemn

korelacj pomi dzy ocen klimatu szko y a trudno ci w radzeniu sobie ze

wspó prac z rodzicami i innymi nauczycielami.

8.11.  Ocena stopnia trudno ci w  radzeniu  
sobie z sytuacjami problemowymi  
w  szkole a jako  klimatu szko y

Ocena klimatu 
spo ecznego szko y

Trudno ci w pracy  z 
uczniami z syndromem 

negacji szko y
Korelacja Pearsona 1 -,231
Istotno  
(dwustronna)

,062

N 68 66

Korelacja Pearsona -,231 1

Istotno  
(dwustronna)

,062

N 66 81

Korelacja Pearsona 1 -,490

Istotno  
(dwustronna)

,001

N 50 44

Korelacja Pearsona -,490 1

Istotno  
(dwustronna)

,001

N 44 65

PONADGIMNAZJALNA Ocena klimatu 
spo ecznego szko y

Trudno ci w pracy  z 
uczniami z syndromem 
negacji szko y

TYP SZKO Y

GIMNAZJUM Ocena klimatu 
spo ecznego szko y

Trudno ci w pracy  z 
uczniami z syndromem 
negacji szko y
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9. Potrzeby szkoleniowe
w zakresie wsparcia 

zawodowego i psychologicznego 
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Wykres 78: Wiedza badanych na temat funkcjonowania na terenie miasta grup wsparcia
dla nauczycieli i pedagogów; G=84 PG=74.
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9.1.  Dost pno  ró nych form wsparcia dla  
wychowawców i pedagogów/psychologów  
szkolnych  w  rodowisku   lokalnym

Badanych zapytano, czy w odzi s organizowane jakie grupy wsparcia dla
nauczycieli/pedagogów szkolnych, podczas których mo na porozmawia o
trudnych sytuacjach zwi zanych z prac w szkole.

W grupie nauczycieli pracuj cych w gimnazjach, prawie 3/5 badanych
przyzna o, i nie ma w tym zakresie adnej orientacji. Co trzeci by zdania, e
takie grupy istniej , a 9% uzna o, e tego typu grup nie ma.

W szko ach ponadgimnazjalnych wi kszo respondentów nie by a
zorientowana(60%). Co trzeci badany (35%) stwierdzi e tego typu grupy
dzia aj . Co dwudziesty by przeciwnego zdania (5%).
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9.1.  Dost pno  ró nych form wsparcia dla  
wychowawców i pedagogów/psychologów  
szkolnych  w  rodowisku   lokalnym

Wykres 79: Wiedza badanych na temat dost pno ci sta ego, specjalistycznego wsparcia
dla nauczycieli i pedagogów (psycholog, terapeuta, trener osobisty); G=84 PG=74
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Jedn z analizowanych w badaniu kwestii by a dost pno sta ych (mniej wi cej
raz w tygodniu) kontaktów ze specjalist (do wiadczonym psychologiem,
terapeut , trenerem osobistym), który pomaga/doradza, gdy pojawiaj si
trudno ci w codziennej pracy nauczyciela/pedagoga.

W grupie nauczycieli z gimnazjów ponad 2/5 (42%) pozytywnie odpowiedzia na
pytanie w sprawie dost pno ci sta ego, specjalistycznego wsparcia dla
nauczycieli. 11% badanych w tej grupie by o przeciwnego zdania, a 47% nie
mia o w tym zakresie adnej orientacji.

ród nauczycieli ze szkó ponadgimnazjalnych ponad 1/2 badanych (53%)
stwierdzi o, i odzi jest mo liwo utrzymywania sta ych kontraktów ze
specjalistami, którzy mog pomaga lub doradza wychowawcom w pracy. Co
jedenasty mia w tej kwestii inn opini (9%), a co trzeci (38%) – przyzna , i nie
ma w tym zakresie adnej orientacji.
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Wykres 80: Ocena asnych potrzeb w zakresie wsparcia zawodowego, G=84
PG=74
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9.2.  Ocena osobistych potrzeb w zakresie  
wsparcia zawodowego

Badanych zapytano tak e, czy sta e wsparcie specjalisty jest potrzebne im
samym. W grupie nauczycieli pracuj cych w gimnazjach 1/3 badanych (37%)
uzna o, e taka pomoc by aby im potrzebna. ród nauczycieli szkó
ponadgimnazjalnych podobn opini wyrazi o prawie 2-krotnie mniej
respondentów (22%).
Co czwarty badany wychowawca gimnazjalisty (27%) uzna e nie potrzebuje takiej
pomocy, wy szy odsetek nie mia w tej kwestii wyrobionego zdania (36%). W grupie
nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych 2/5 badanych (43%) deklarowa o, e taka
pomoc nie jest im potrzebna. 35% nie mia o w tym zakresie orientacji, wybieraj c
odpowied „nie wiem”.
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9.2.  Ocena osobistych potrzeb w zakresie  
wsparcia zawodowego

Wykres 81: Ocena potrzeb innych nauczycieli z grona pedagogicznego szko y
w zakresie specjalistycznego wsparcia zawodowego G=84 , PG=74
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Na zako czenie zapytano tak e respondentów, czy ich zdaniem ze specjalistycznej

pomocy/wsparcia chcia yby skorzysta tak e inne osoby z grona pedagogicznego

szko y? Ponad 2/5 nauczycieli pracuj cych w gimnazjach (44%) i 29% ucz cych

w szko ach ponadgimnazjalnych twierdz co odpowiedzia o na to pytanie.

Po owa nauczycieli gimnazjalistów i 2/3 ze szkó ponadgimnazjalnych nie mia a

zdania na ten temat ( odpowiednio: 50% i 66%).
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9.3.  Potrzeby szkoleniowe wychowawców 
i pedagogów/psychologów szkolnych            

Wykres 82: Udzia w szkoleniach podnosz cych kompetencje osobiste i zawodowe
w ci gu ostatnich 2 lat. G=79, PG=64.
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wychowawcy/pedagodzy w gimnazjum wychowawcy/pedagodzy w szko ach
ponadgimnazjalnych

n.i.

Jak pokazuje wykres 82, nie odnotowano istotnej ró nicy pomi dzy odsetkami

badanych nauczycieli w gimnazjach i szko ach ponadgimnazjalnych, którzy

deklarowali, e uczestniczyli w ostatnich 2 latach w jakimkolwiek szkoleniu

podnosz cym ich kompetencje zawodowe lub osobiste.

W pierwszym typie szkó takie szkolenia odby o 39% , za w drugim 42%, a wi c

mniejszo respondentów.
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Wykres 83: Preferowana tematyka szkole , w których badani chcieliby uczestniczy ,
G=79 PG=64.
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9.4.  Tematy szkole  preferowane przez 
badanych 
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9.4.   Tematy szkole  preferowane przez 
badanych 

Badani zapytani, w jakich szkoleniach chcieliby wzi udzia wskazywali
przede wszystkim takie tematy jak:
• okre lanie celów, poznanie swoich mocnych i s abych stron;
G - 70% PG – 50%

• porozumiewanie si i utrzymywanie dobrych relacji; G – 84% PG – 70%
• problemy zwi zane z przemoc w rodzinie; G – 73% PG – 59%
• programy profilaktyczne dotycz ce zapobiegania u ywania substancji

przez m odzie ; G – 71% PG – 59%

Ponad po owa nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych (57%) i niemal 60%
pracuj cych w gimnazjach wskaza a na potrzeb udzia u w szkoleniu
pog biaj cym kompetencje w pracy z dzie mi maj cymi problemy w nauce.

Oznacza to, e zapotrzebowanie na udzia w takich formach podnoszenia
kompetencji jest w ród nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych

odzi bardzo wysokie.
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9.5.  Czy dokonuj c raz jeszcze wyboru 
zawodu wybra by   ponownie zawód  
nauczyciela ?

Wykres 84: Gotowo ponownego wyboru zawodu nauczyciela /pedagoga
szkolnego, G=84 PG=74.
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Ponad 1/3 badanych nauczycieli z obu typów szkó (38%) stwierdzi a, i maj c
raz jeszcze mo liwo dokonania wyboru zawodu zdecydowanie wybra aby
profesj nauczyciela/pedagoga szkolnego.

rednio co czwarty badany pracownik gimnazjum (27%) i prawie 2/5 nauczycieli PG
(37%) - cho z nieco mniejszym przekonaniem – deklarowa o równie e wybra oby
zawód nauczyciela/pedagoga.
26% nauczycieli z gimnazjów i 20% pracuj cych w szko ach ponadgimnazjalnych
nie umia o jednoznacznie odpowiedzie na to pytanie.
Co dwudziesty (5%) nauczyciel z ódzkiego liceum, technikum lub szko y
zawodowej – maj c jeszcze jedn szans dokonania wyboru zawodu – nie
zosta by nauczycielem. Spo ród nauczycieli pracuj cych w gimnazjum podobn
opini wyrazi o 9% badanych.
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IV.  PODSUMOWANIE 
WYNIKÓW
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• Badanie przeprowadzono na cznej próbie 158 wychowawców
i pedagogów/psychologów z losowo wybranych szkó znajduj cych na terenie odzi.
W badaniu uczestniczyli wychowawcy trzecich klas gimnazjum (66 osób) oraz drugich
szkó ponadgimnjazjalnych (58 osób), a tak e pedagodzy/psychologowie szkolni (18
osób w gimnazjach i 16 w szko ach ponadgimnazjalnych).
• Trzy najpowa niejsze zachowania problemowe uczniów w opinii badanych
nauczycieli z gimnazjów to: wagary, wulgarne zachowania uczniów i brak kultury
osobistej oraz przemoc i agresja pomi dzy uczniami. Palenie papierosów
wymieniane jest na czwartym miejscu w „rankingu”.
• W przypadku badanych ze szkó ponadgimnazjalnych najcz ciej wymieniane
zachowania to: palenie papierosów, wagarowanie oraz wulgarne zachowania
uczniów i brak kultury osobistej. Czwart pozycj w „rankingu” zajmuje picie
alkoholu przez uczniów.
• W opinii 32% badanych ze szkó ponadgimnazjalnych alkohol pije wi kszo
uczniów, w szko ach gimnazjalnych tak opini formu owa o znacznie mniej – 6%
respondentów.

• Zdaniem 4% badanych w gimnazjach upija si wi kszo lub wszyscy uczniowie
w ich szkole, w szko ach ponadgimnazjlanych tak uwa o 12%. Zdaniem wi kszo ci
badanych w obu grupach po narkotyki si ga tylko kilku uczniów w ich szkole.

• 65% respondentów pracuj cych w gimnazjach i 80% ucz cych starszych
uczniów deklarowa o, e uczniowie w ich szkole si gaj po dopalacze.

• Rozpowszechnienie u ywania substancji psychoaktywnych jest oceniane wy ej przez
osoby pracuj ce w grupie starszych uczniów. Ocena ta nie ma zwi zku ze sta em
pracy osób badanych.

• 62% badanych w gimnazjach i 68% w szko ach ponadgimnazjalnych
prowadzi o rozmowy interwencyjne z rodzicami w zwi zku z paleniem
papierosów przez uczniów. O piciu przez uczniów rozmawia o z rodzicami
odpowiednio 20% i 37%, o u ywaniu narkotyków - 11% i 17%, za o si ganiu po
dopalacze – 18% i 17%.

• A 83% badanych nauczycieli z gimnazjów i 80% ze szkó ponadgimnazjalnych
w ostatnim roku przed badaniem dowiadywa o si o przypadkach picia alkoholu przez
uczniów poza szko , o u ywaniu narkotyków znacznie mniej - 23% i 30%, natomiast
o udziale w bójce-76% i 35%.

Podsumowanie wyników
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Podsumowanie wyników

• Wychowawcy i pedagodzy ze szkó ponadgimnazjalnych istotnie wy ej
ocenili dost pno piwa, wina, wódki i papierosów dla m odzie y. Wy ej
ocenili tak e dost pno marihuany, amfetaminy, ecstasy, heroiny czy kokainy.
Podobnie oceniali natomiast dost pno dopalaczy.

• Najbardziej rozpowszechnion form przemocy w ród uczniów w opinii
badanych wychowawców i pedagogów jest ywanie przez uczniów
wulgaryzmów i obra liwych s ów. Prawie po owa nauczycieli pracuj cych
w gimnazjach (48%) i co pi ty ze szko y ponadgimnazjalnej (20%) stwierdzi e
takie zachowania wyst puj w ich szkole prawie codziennie lub codziennie.

• Drug w kolejno ci najbardziej rozpowszechnion zdaniem respondentów
form przemocy w ród uczniów jest wy miewanie si z innego ucznia.
W grupie nauczycieli pracuj cych w gimnazjach co czwarty (23%) przyzna e do
takich zachowa dochodzi prawie codziennie lub codziennie, a niemal co siódmy
(13%) e zdarzaj si raz w tygodniu. W szko ach ponadgimnajalnych
rozpowszechnienie tego typu zachowa jest zdecydowanie mniejsze. Kolejn
powa form przemocy, do której do cz sto dochodzi w ódzkich gimnazjach
jest zastraszanie lub gro enie innemu uczniowi.

• Nasilenie przemocy w ród uczniów w ocenie nauczycieli z gimnazjów jest istotnie
wy sze ni w szko ach ponadgimnazjalnych. Analizy wykaza y, e istnieje dodatnia
zale no pomi dzy ocen nasilenia przemocy w ród uczniów a ocen
rozpowszechnienia w ród nich u ywania substancji psychoaktywnych. Im wi ksze
nasilenie przemocy w ród uczniów w percepcji badanych tym wy sza ocena
rozpowszechnienia u ywania substancji w ród uczniów.

• W badaniu odnotowano istotn ró nic w ocenach klimatu spo ecznego pomi dzy
badanymi pracuj cymi w gimnazjum i szko ach ponadgimnazjalnych. Respondenci
pracuj cy w szko ach ponadgimnazjalnychocenili ich klimat spo eczny wy ej
ni badani z gimnazjów.

• Co dwunasty nauczyciel pracuj cy w ódzkim gimnazjum (8%) deklaruje, e
cz sto b bardzo cz sto nie otrzymuje wsparcia od swoich
wspó pracowników w szkole. Ponad 82% czuje si przeci ona liczb
obowi zków w szkole. Prawie 2/3 nauczycieli gimnazjalnych (67%) i ponad 1/2
pracuj cych w szkole ponadgimnazjalnej (53%) uwa a, e prze eni w pracy
nie wspieraj ich. Cz sto lub bardzo cz sto tak sytuacj odnotowa o ok. 7%
nauczycieli PG (3%w gimnazjach).

•Niemal co trzeci nauczyciel w ódzkich szko ach (31% - dla obu typów szkó ) ma
poczucie zbyt ma ego wp ywu na to, co realizuje si w szkole.
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Podsumowanie wyników

• Ponad 2/3 wychowawców i pedagogów pracuj cych w gimnazjach (69%)
i niemal trzy czwarte nauczycieli ze szkó ponadgimnazjalnych (72%)
przyznaje, i zdarza o im si prze ywa zw tpienie w znaczenie swojej pracy.

• rednio co siódmy badany wychowawca i pedagog w gimnazjach przyznaje,
cz sto lub bardzo cz sto mia poczucie emocjonalnego wyczerpania swoj

prac .

• Co czwarty nauczyciel uczestnicz cy w badaniu - w obydwu kategoriach
szkó – stwierdzi , i nigdy jeszcze nie czu si wypalony swoj prac . Co
szesnasty badany nauczyciel pracuj cy w gimnazjum (6%) przyznaje, i cz sto
lub bardzo cz sto ma poczucie wypalenia zawodowego. W grupie nauczycieli
szkó ponadgimnazjalnych odsetek ten wynosi 7%.

• W badaniu nie odnotowano istotnej statystycznie ró nicy pomi dzy kondycj
zawodow ród badanych ucz cych w gimnazjach oraz szko ach
ponadgimnazjalnych. Jak pokazuje tabela 15, odnotowano natomiast siln korelacj
dodatni pomi dzy ocen klimatu spo ecznego szko y a kondycj zawodow
badanych. Kondycja ta by a tym lepsza, im wy sza by a ocena klimatu spo ecznego
szko y formu owana przez badanych.

• Wyniki badania wskazuj tak e, e im wy ej oceniany jest klimat spo eczny
szko y, tym mniejsze jest u badanych poczucie trudno ci w radzeniu sobie z:
agresywnymi zachowaniami uczniów, z uczniami z syndromem negacji
szko y oraz ze wspó prac z rodzicami i innymi nauczycielami.

• W grupie wychowawców szkó ponadgimnazjalnych ok. 2/3 badanych
wyrazi o przekonanie, e ma wystarczaj wiedz na temat programów
profilaktycznych dot. picia alkoholu, palenia papierosów i u ywania
narkotyków przez m odzie rednio co szósty nauczyciel tej frakcji (16%-18%)
przyznaje, i jego wiedza w tym zakresie jest niewystarczaj ca.

• Wyniki wskazuj e zapotrzebowanie na udzia w szkoleniach podnosz cych
kompetencje zawodowe jest w ród nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych

odzi bardzo wysokie. Najcz ciej wskazywane tematy to: porozumiewanie si
i utrzymywanie dobrych relacji; problemy zwi zane z przemoc w rodzinie;
programy profilaktyczne dotycz ce zapobiegania u ywania substancji
przez m odzie oraz pog bianie kompetencji w pracy z dzie mi maj cymi
problemy w nauce.


