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I. Wstęp
Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2014r o zapobieganiu patologiom w szkołach wykazał, że tylko 1/5 skontrolowanych szkół korzystała z
gotowych rekomendowanych programów profilaktycznych, a szkolne programy profilaktyki, które szkoły mają obowiązek opracowywać od
2002 roku, nie były aktualizowane i nie opierały się na diagnozie zagrożeń w danej szkole. Dyrektorzy opierali się na ogólnodostępnych danych
lub powielali te same działania w ciągu kolejnych lat (podano przykład gimnazjum, które realizowało ten sam program przez 10 lat). Programy
były zbyt ogólnikowe i sformułowane w sposób, który nie pozwalał na ocenę ich skuteczności. 1/3 szkół nie uczyła swoich nauczycieli, jak
prawidłowo sporządzać i skutecznie realizować programy profilaktyczne mimo, że wszystkie skontrolowane szkoły organizowały szkolenia
dotyczące sposobu reagowania na zjawiska patologiczne.
Informacja dotycząca staniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w bydgoskich placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych zawarta w
uchwale nr XLVIII/1053/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013r mówiła o tym, że zdecydowana większość szkół i placówek
oświatowych (84) miała opracowane procedury postępowania w przypadku podejrzenia ucznia o zażywanie środków odurzających. Brak jest
jednak norm ustawowych czy rozporządzeń przewidujących możliwości przeprowadzania w szkole badań za pomocą alkotestów czy
narkotestów. Najbardziej rozpowszechnionymi programami profilaktycznymi realizowanymi w bydgoskich szkołach były: „Trzymaj formę”
(realizowało 45 szkół), „Spójrz inaczej” (realizowało 35 szkół), „III elementarz, czyli 7 kroków” (realizowało 40 szkół), „Cyberprzemoc”
(realizowało 37 szkół). Przez kolejne lata realizowano również takie programy, jak: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, „Razem bezpieczniej”,
„Na ścieżkach zdrowia”, „Spotkajmy się w realu”, „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej
konfrontacji”, „Już wiem, co zrobić?”, „Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego”, „Przyjaciele Zippiego”, „Szkolna interwencja profilaktyczna”,
„Profilaktyka a TY”, „Chronimy dzieci”.
NIK w raporcie o zapobieganiu patologiom w szkołach przypomniała o konieczności doskonalenia zawodowego nauczycieli nie tylko w zakresie
profilaktyki uzależnień, ale również w zakresie umiejętności prowadzenia diagnozy środowiskowej. Również Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U z 2015r, poz.1249) zobowiązało szkoły i
placówki do opracowywania w każdym roku diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz
czynników ryzyka występowania zachowań stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania
społecznego uczniów i wychowanków.
Zmiany w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły/placówki zostały również określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
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programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356). Do 30
września 2017r szkoły i placówki musiały opracować Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów
2)treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną
diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy w Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 została
wyznaczona na koordynatora działania 2.5.4.5 pt: „Wspieranie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji”. Dotychczas z różnymi partnerami takimi jak: UKW, Policja, Straż Miejska,
Prokuratura, Zakład Karny, BORPA, PTZN, MOEN, K-P CEN, ZS nr 5 MS, ZSM nr 1, MCK, Fundacją Oddech Nadziei, ZS Drzewnych zorganizowała 9
seminariów profilaktycznych dla nauczycieli i rodziców z cyklu „(Nie)rzeczywisty świat”. Seminaria dzięki gościnności ZS nr 5 Mistrzostwa
Sportowego odbyły się w kinie „Jeremi” pod następującymi tytułami:
- „(Nie) rzeczywisty świat, czyli… w świecie sieci naszych dzieci” ( z uwagi na duże zainteresowanie zostało powtórzone)
- „(Nie) rzeczywisty świat, czyli… na haju, ale czy do raju?” (zostało poszerzone o debaty uczniowskie na temat legalizacji narkotyków, w których
udział wzięło 25 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
-„(Nie) rzeczywisty świat, czyli… nastolatek w objęciach seksbiznesu”
-„(Nie)rzeczywisty świat, czyli… nastolatek w pułapce hazardu”
-„(Nie)rzeczywisty świat, czyli… nastolatek pod wpływem alkoholu”
-„(Nie)rzeczywisty świat, czyli… nastolatek w pułapce odchudzania” ( z uwagi na duże zainteresowanie zostało powtórzone)
-„(Nie)rzeczywisty świat, czyli… dziecko w dymie z papierosa”
28.11.2017r odbędzie się X seminarium pt: „(Nie)rzeczywisty świat, czyli… multimedialne dziecko multimedialnych rodziców”, które ze względu
na duże zainteresowanie zostanie powtórzone następnego dnia.
Na seminarium pt: „(Nie)rzeczywisty świat, czyli… nastolatek w objęciach seksbiznesu”, które odbyło się 28 kwietnia 2015r. w MCK, został po
raz pierwszy zaprezentowany w naszym mieście projekt „Falochron na rzecz młodzieży województwa śląskiego”. Został on opracowany przez
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach na podstawie programu pt: „Falochron dla województwa dolnośląskiego”,
którego autorem jest prof. Jacek Kurzępa z SWPS we Wrocławiu. W ciągu 8 lat do projektu przystąpiło 77 śląskich szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: przeszkolono 280 realizatorów, zdiagnozowano 1397 nauczycieli, 5048 uczniów, 963 rodziców.
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Program zakłada nakładanie na jednostkę wzmocnień przeciw „falom zagrożeń”. Wzmocnieniami są: wiedza na temat zagrożeń, postawy,
system wartości, kapitał życiowy, klimat szkoły, spójne działania wychowawczo-profilaktyczne, współpraca z rodziną, interdyscyplinarność
działań. Obejmuje strefy szkoleniowe takie jak:





diagnozę środowiska szkolnego
upowszechnienie wiedzy dotyczącej znaczenia czynników chroniących obejmujących właściwe więzi rodzinne młodych ludzi,
wzmacniające relacje
korygowanie niewłaściwych zachowań, modelowanie konstruktywnych działań wychowawczych w środowiskach szkolnych
związanych z szeroko rozumianym klimatem szkoły
tworzenie systemowych, interdyscyplinarnych oddziaływań w zakresie działalności instytucji i służb pracujących na rzecz
edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Z uwagi na szeroki zakres oddziaływań (77 szkół), rekomendacje (SWPS we Wrocławiu, Śląski Kurator Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji) i
metodykę badań opracowaną na podstawie materiałów szkoleniowych prof. Zbigniewa Gasia, dotyczącą różnych obszarów zachowań
ryzykownych (diagnoza i działania skrojone na miarę danej szkoły) spróbowaliśmy przenieść „Falochron” na grunt województwa kujawskopomorskiego. Zimą 2015/2016r odbyło się w PPP nr 2 szkolenie dla instruktorów i realizatorów projektu, w którym udział wzięły 23 osoby z: K-P
CEN w Bydgoszczy i Toruniu, PPP nr 2, PPP w Żninie, bydgoskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych.
Szkolenie przeprowadziła p. Magdalena Wieczorek z ROM-E Metis i prof. Jacek Kurzępa pod tytułem: „Wygrać młodość... czyli jak
przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży? Falochron dla kujawsko – pomorskiego”. Na prośbę uczestników szkolenia ankiety
zostały zaktualizowane i dostosowane do nowych ryzykownych zjawisk. Poproszono o to prof. Jacka Kurzępę, który w swoich badaniach na
próbce 1220 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłonionych na podstawie doboru losowego, korzystał z konsultacji
specjalistycznych dotyczących kwestionariusza stosowanej w badaniach ankiety: psychologa dziecięcego, Kuratorium Oświaty oraz Rzecznika
Praw Dziecka. Firmowany przez niego moduł pytań zawarty w narzędziu upowszechnianym przez ROM-E Metis gwarantował więc
bezpieczeństwo badań, nie był zaś indywidualną twórczością zatroskanych o profilaktykę osób, pytających w ankietach młodzież o zachowania
seksualne „wprost i bez ogródek”, uczęszczającą zwłaszcza do szkół położonych blisko centrów handlowych, jak miało to miejsce w niektórych
miastach Polski po premierze filmu „Galerianki”. W ankietach wdrażanych przez ROM-E Metis dodano więc pytania o sexting, korzystanie z
treści erotycznych w internecie, niepokoje związane z zachowaniami obyczajowo-cielesnymi uczniów/dzieci, rozsyłanie przez smsy i maile
obraźliwych, upokarzających i kompromitujących treści/materiałów/zdjęć, hejtowanie na stronach www i portalach społecznościowych.
Ankieta dla uczniów dotyczyła:
 poziomu zadowolenia
 niewłaściwych zachowań
 obecności tych zachowań wśród kolegów/koleżanek
 wyznawanych wartości
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 spędzania czasu wolnego
 osób znaczących
Uczniowie udzielali odpowiedzi: tak- nie wiem- nie, nigdy- rzadko-często, bardzo ważne-średnio ważne-mało ważne
Ankieta dla nauczycieli i rodziców dotyczyła:
 poziomu zadowolenia uczniów/dzieci
 występowania niewłaściwych zachowań w szkole
 wyznawanych wartości przez uczniów/dzieci
 spędzania wolnego czasu przez uczniów/dzieci
 osób znaczących
Nauczyciele i rodzice udzielali odpowiedzi: tak- nie wiem- nie, nigdy- rzadko-często, bardzo ważne-średnio ważne-mało ważne
W założeniach projektu realizatorzy ankietowali: 30% uczniów, 30% nauczycieli i 30% rodziców.
Z uwagi na to, że pilotażem zainteresowały się tylko szkoły bydgoskie „Falochron dla kujawsko-pomorskiego” w rezultacie stał się „Falochronem
dla Bydgoszczy”. W raporcie z I edycji uwzględniono wyniki 2026 osób: 1068 uczniów (w wieku 13-19 lat), 662 rodziców i 296 nauczycieli.
W pilotażu I edycji wzięło udział 15 szkół z Bydgoszczy:
- 6 gimnazjalnych: G nr 1 Sportowe, G nr 8 Sportowe, G nr 9, G nr 56, G nr 53, G nr 54 Mistrzostwa Sportowego
- 7 ponadgimnazjalnych: XV LO, XX LO Mistrzostwa Sportowego, ZS Samochodowych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr 1, ZS Mechanicznych
nr 2, I LO
- ZS nr 30 Specjalnych (nie uwzględniono wyników w raporcie zbiorczym)
- SOSW nr 3 (nie uwzględniono wyników w raporcie zbiorczym)
W dniu 13 .12.2016 r odbyła się konferencja pt: „Wartości i postawy w wychowaniu i profilaktyce”, na której podsumowano I edycję projektu.
7 szkół przedstawiło swoje falochrony:
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 –falochron pt: „Ocalić młodość”
Gimnazjum nr 8 Sportowe-falochron pt: „Gramy razem”
Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego –falochron pt: „Koło ratunkowe”
I Liceum Ogólnokształcące-falochron pt: „Mam pomysł na siebie”
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3-falochron pt: „Parasol”
Zespół Szkół Drzewnych-falochron pt: „W szkole, przyjemnie i zdrowo”
G nr 9-falochron pt: „Profilaktyka i My”
12 grudnia 2016r w PPP nr 2 ruszyła II edycja projektu „Falochron dla Bydgoszczy”. Szkolenie rozpoczęło 20 osób, ostatecznie w projekcie
wytrwało 6 szkół. W raporcie z II edycji uwzględniono wyniki 905 osób: 503 uczniów ( w wieku 13-20 lat), 110 nauczycieli i 292 rodziców.
W II edycji udział wzięli:
-SP nr 46 (oddziały gimnazjalne)-falochron pt: „Młodość, wolność, rozsądek””
-G nr 37 Integracyjne (ZS nr 14)-falochron pt: „ Spadochron”
-ZS nr 24 (G nr 40 i XII LO)-falochron pt: „Jesteśmy razem”
-SP nr 57(oddziały gimnazjalne)-falochron pt: „Mała iskra zapala las”
-ZS Budowlanych (Technikum)-falochron pt: „Łagodząc meandry dorastania”
-SP dla Dorosłych ( oddziały gimnazjalne) –falochron pt: „Działajmy tak, żebyśmy nie żałowali”
„Falochron dla Bydgoszczy” objął więc łącznie 2931 respondentów: 1571 uczniów (w wieku 13-20 lat), 406 nauczycieli i 954 rodziców.
Szkolne falochrony zbudowało 13 szkół.

Projekt „Falochron” otrzymał również środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i będzie realizowany przez 2 lata w wymiarze ogólnopolskim
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między ludźmi” (zgodnie z umową nr MEN/2016/DWKI/1221 z dnia 8.11.2016r).
w 16 województwach. Ankiety edycji „Falochron PL” zostały rozbudowane m.in. o takie zjawiska, jak: samookaleczenia, restrykcyjne ćwiczenia,
stosowanie wielu diet odchudzających.
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II. Wyniki badań uczniów bydgoskich szkół podstawowych (z oddziałami gimnazjalnymi) i wygasających gimnazjówzankietowano 224 uczniów ( w wieku 13-16 lat) z 4 szkół
1. Zadowolenie ucznia wkleić nową tabelkę

Zadowolenie ucznia
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0,00
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NIE

Znaczna liczba respondentów wskazuje, że jest zadowolona z:
- dzielnicy, w której mieszka (95%),
- kontaktów z kolegami (94%)
- możliwości rozwoju swoich zainteresowań (92%) i ze sposobu spędzania wolnego czasu (92%)
- poczucia bezpieczeństwa wśród kolegów w szkole (91%)
- poziomu życia rodziny (90%)
- sposobu traktowania ich przez nauczycieli (88%) i kontaktów z rodzicami (88%)
-atmosfery, jaka panuje w domu (87%)
-szkoły , do której chodzą (79%)
- funkcjonowania w szkole (76%)
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-oferty zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę(72%)
Wnioski: Uczniowie gimnazjalni podobnie jak w I edycji w większości są zadowoleni ze swojej rodziny, szkoły, dzielnicy, rówieśników ( I edycja w 10/12
kategorii wyniki powyżej 70% zadowolonych, w II edycji wszystkie kategorie powyżej 70%). Zmniejszył się odsetek osób niezadowolonych z oferty zajęć
dodatkowych proponowanych przez szkołę oraz ze sposobu traktowania ich przez nauczycieli ( w I edycji po 18%, w II edycji 5-6%)

2. Niewłaściwe zachowania (uczniowie mieli wybrać zachowania, które według nich są niewłaściwe) wstawić nową tabelkę

Niewłaściwe zachowania
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Według gimnazjalistów najbardziej niewłaściwym zachowaniem jest:
- celowe niszczenie jakiś przedmiotów, obiektów (92%)
-stosowanie przemocy dla osiągnięcia jakiegoś celu (91%)oraz zakłócanie porządku na stadionie, w parku, w innym miejscu publicznym (91%)
- palenie papierosów (90%)
-zamieszczanie cudzych zdjęć o treści erotycznej bez zgody właściciela- sexting (87%)
- rozsyłanie przez smsy i maile obraźliwych, upokarzających i kompromitujących treści/materiałów/zdjęć (87%)
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-przebywanie w nocy poza domem bez zgody rodziców (83%)
-nieobecność w szkole bez wiedzy rodziców (82%)
-brak porozumienia z rodzicami (81%)
-ukrywanie prawdy przed rodzicami na temat własnych doświadczeń (79%) i na temat kolegów (75%)
- używanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (76%), używanie wulgaryzmów
(76%) i picie alkoholu (76%)
-hejtowanie (71%)
-korzystanie z treści erotycznych w Internecie (70%)
Ponad połowa respondentów sądzi, że niewłaściwym jest przebywanie wśród członków subkultur (58%) i integrowanie się rówieśnikami za wszelką ceną
(50%) .W I edycji najrzadziej jako niewłaściwe zachowani uczniowie wskazywali ukrywanie prawdy przed rodzicami na temat kolegów, ukrywanie prawdy
przed rodzicami dotyczącej własnych doświadczeń oraz przebywanie wśród członków subkultur (ok.1/3 badanych)

Wnioski: Podobnie jak w I edycji najczęściej wskazywanym zachowaniem niewłaściwym jest celowe niszczenie jakiś przedmiotów, obiektów (92%),
stosowanie przemocy dla osiągnięcia jakiegoś celu oraz zakłócanie porządku na stadionie, w parku, w innym miejscu publicznym ( po 91%).
W I edycji najczęściej wskazywanym zachowaniem niewłaściwym było stosowanie przemocy w świecie wirtualnym – zamieszczanie cudzych zdjęć o treści
erotycznej bez zgody właściciela- sexting, a także stosowanie przemocy, by osiągnąć jakiś cel, celowe niszczenie obiektów i przedmiotów, zakłócanie
porządku, a także używanie środków psychoaktywnych i alkoholu (prawie 2/3 respondentów)
W II edycji o 20% więcej respondentów wskazało na palenie jako niewłaściwe zachowanie.

3. Deklarowane wartości wstawić nową tabelke
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Deklarowane wartości
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Do wartości bardzo ważnych dla uczniów gimnazjów należą:
- zapewnienie swoim bliskim miłości (91%)
- realizowanie swoich zainteresowań i pragnień (88%)
-bycie człowiekiem godnym zaufania (87%)
-powstrzymywanie się od używania narkotyków, innych substancji uzależniających (84%), wygodne urządzenie się w życiu dorosłym (84%).
-posiadanie przyjaciół bardziej niż bycie bogatym (83%),
- posiadanie dobrego zawodu (79%)
-działanie dla dobra innych ludzi (77%).
- posiadanie lub poszukiwanie celu w życiu (76%)
-osiąganie sukcesów w nauce (71%)
- kierowanie się w życiu zasadami etycznymi (65%)
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Podobnie jak w I edycji tylko 1/3 ankietowanych wskazuje na bycie bogatym (33%) jako wartość bardzo ważną. W II edycji zaobserwowano wyższy odsetek
osób wskazujących na działanie dla dobra innych, kierowanie się w życiu zasadami etycznymi (o 20%), powstrzymywanie się od używania narkotyków i
innych substancji uzależniających i posiadanie przyjaciół (o 50%)
Wnioski: Podobnie jak w I edycji najważniejszą wartość stanowi dla uczniów zapewnienie bliskim miłości, bycie człowiekiem godnym zaufania,
realizowanie swoich zainteresowań i pragnień. Najrzadziej wskazywaną wartością jest bycie bogatym.

4. Własne doświadczanie zachowań ryzykownych wstawić nową tabelke

Własne doświadczenie zachowań ryzykownych
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Podobnie jak w I edycji zdecydowanej większości respondentów nie zdarzyły się zachowania ryzykowne (I edycja-od 52% do 90% poza kategorią
wulgaryzmy, które nie zdarzyły się 45%, II edycja- od 67% do 86% poza kategoriami: wulgaryzmy nie zdarzyły się -19% i integrowanie się z rówieśnikami za
wszelką cenę nie zdarzyło się -30%)
Uczniowie deklarują, że zdarzają im się następujące zachowania:
- używanie wulgaryzmów (73%)-2 razy więcej niż w I edycji
- bunt wobec rodziców (52%)
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-ukrywanie prawdy przed rodzicami dotyczącej własnych doświadczeń (50%)
-integrowanie się z rówieśnikami za wszelką cenę (41%)
- picie alkoholu (28%) i przebywanie wśród członków subkultur (28%)
-ukrywanie prawdy przed rodzicami na temat kolegów (22%)
- hejtowanie na stronach WWW i portalach społecznościowych (19% )
- korzystanie z treści erotycznych w Internecie (16%),
- stosowanie przemocy i agresji wobec innych (13%) i przebywać w nocy poza domem bez zgody rodziców (13%),
-nieobecność w szkole bez wiedzy rodziców (11%) i celowe niszczenie jakieś przedmiotów, obiektów (11%),
-palenie papierosów (10%)
- zakłócanie porządku w miejscu publicznym (9%)
Znacznie rzadziej zdarzyło się: używać narkotyków i innych substancji uzależniających (3% ) ,zamieszczać i rozsyłać cudze zdjęcia o treści erotycznej bez
zgody właściciela- sexting (5%),rozsyłać przez smsy, maile obraźliwe, upokarzające i kompromitujące treści/materiały/zdjęcia (4%), stosować przemoc dla
osiągnięcia jakiegoś celu (6%)

Wnioski: Zachowania, do których uczniowie najczęściej się przyznają to przede wszystkim używanie wulgaryzmów (w I edycji 32%, w II edycji 73%).
Następnie bunt wobec rodziców, ukrywanie prawdy przed rodzicami na temat własnych doświadczeń, integrowanie się z rówieśnikami za wszelką cenę.
W porównaniu z I edycję 2 razy mniej respondentów wskazało na wagary jako zachowania, które się im zdarzyły.

5. Świadomość obecności zachowań ryzykownych wśród rówieśników wstawić nową tabelkę
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Ponad połowa respondentów do zachowań niewłaściwych najczęściej występujących wśród rówieśników zalicza używanie wulgaryzmów (53% -I edycja
62%).
1/3 respondentów zalicza do nich: trudności w nauce wynikające z nieuczenia się (36%), bunt wobec rodziców (35%), palenie papierosów (33%), ukrywanie
prawdy przed rodzicami (31%), picie alkoholu (31%), celowe niszczenie przedmiotów, obiektów (31%),
Następnie: wagary (27%), rozsyłanie przez smsy i maile obraźliwych, upokarzających i kompromitujących treści/materiałów/zdjęć (26%), stosowanie
przemocy dla osiągnięcia jakiegoś celu (23%), przebywanie wśród członków subkultur (23%), hejtowanie na stronach WWW i portalach społecznościowych
(19%), korzystanie z treści erotycznych w Internecie (17%), używanie narkotyków i innych substancji uzależniających (16%),
Wnioski: Zachowania niewłaściwe najczęściej występujące wśród rówieśników to podobnie jak w I edycji używanie wulgaryzmów.

6. Spędzanie czasu wolnego przez gimnazjalistów wstawić nową tabelkę
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Ponad połowa gimnazjalistów najczęściej spędza czas wolny: słuchając muzyki młodzieżowej (68%) i spotykając się z kolegami, koleżankami na podwórku ,
w parku (68%), leżąc, nic nie robiąc (55%), uprawiając sport (54%), grając w gry komputerowe lub serfując po Internecie (53%), pomagając innym (51%),
oglądając telewizję (50%),

Wnioski: Podobnie jak w I edycji najczęstszą forma spędzania wolnego czasu i sposobem na nudę dla nastolatka jest świat muzyki, sportu i świat wirtualny.
Połowa nastolatków lubi też w czasie wolnym nic nie robić.

14

III. Wyniki badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych- zankietowano 279 uczniów (w wielu 16-20 lat) z 3 szkół
1. Zadowolenie ucznia

Zadowolenie ucznia
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Znaczna liczba respondentów wskazuje, że jest zadowolona z:
- kontaktów z kolegami (93%)
-ze szkoły, do której chodzą (86%)
- z atmosfery, jaka panuje w ich domu (85%)
-kontaktów z rodzicami (84%)
- poczucia bezpieczeństwa wśród kolegów w szkole (79%),
-możliwości rozwoju swoich zainteresowań (78%)
-oferty zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę (73%)
-poziomu życia swojej rodziny (63%) i funkcjonowania w szkole (63%)
-sposobu traktowania przez nauczycieli (61%)
-dzielnicy, w której mieszkasz (57%),
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Wnioski: Podobnie jak w I edycji uczniowie w większości są zadowoleni ze swoich kolegów, szkoły, rodziny, szkoły, dzielnicy ( w 11/12 kategorii od 57% do
86% zadowolonych, w I edycji były to wartości od 61% do 88% w 11/12 kategrii. W II edycji tylko 28% było zadowolonych ze sposobu spędzania czasu
wolnego, zaś w I edycji 36% było zadowolonych z oferty zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę)
Uczniowie 3 krotnie rzadziej niż w I edycji są zadowoleni ze sposobu spędzania czasu wolnego (w II edycji 28%, w I edycji 80%), a 2 krotnie częściej są
zadowoleni z oferty zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę (73% -II edycja, 36%-I edycja).
2. Niewłaściwe zachowania (uczniowie mieli wybrać zachowania, które według nich są niewłaściwe) wstawić nową tabelkę

Niewłaściwe zachowania
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Według nastolatków najbardziej niewłaściwym zachowaniem jest:
- zamieszczanie cudzych zdjęć o treści erotycznej bez zgody właściciela- sexting (98%)
-rozsyłanie przez smsy i maile obraźliwych, upokarzających i kompromitujących treści/materiałów/zdjęć (98%)
- celowe niszczenie jakiś przedmiotów, obiektów (98%)
- używanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (94%)
- zakłócanie porządku na stadionie, w parku, w innym miejscu publicznym (96%)
-stosowanie przemocy dla osiągnięcia jakiegoś celu (93%)
- hejtowanie na stronach WWW i portalach społecznościowych (85%)-wzrost o 25% w porównaniu z I edycją
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- brak porozumienia z rodzicami (84%)
-opuszczanie szkoły bez wiedzy rodziców (81%)-wzrost o 30% w stosunku do I edycji,
-korzystanie z treści erotycznych w Internecie (78%)-wzrost o 38% w stosunku do I edycji)
-integrowanie się z rówieśnikami za wszelką cenę (63%),
- palenie papierosów (58%)-tak samo, jak w I edycji
-picie alkoholu (56%)-w I edycji 31%
Mniej niż połowa respondentów sądzi, że nie należy wchodzić w subkultury młodzieżowe(48%), przebywać w nocy poza domem bez zgody rodziców (46%),
następnie ukrywać prawdę przed rodzicami na temat własnych doświadczeń (35%) i kolegów (25%). Na używanie wulgaryzmów jako zachowanie
niewłaściwe wskazuje 13% ( w I edycji 29% badanych).
Wnioski: Podobnie jak w I edycji najczęściej wskazywanym zachowaniem niewłaściwym jest stosowanie przemocy w świecie wirtualnym – zamieszczanie
cudzych zdjęć o treści erotycznej bez zgody właściciela- sexting ,rozsyłanie przez smsy i maile obraźliwych, upokarzających i kompromitujących
treści/materiałów/zdjęć, hejtowanie na portalach społecznościowych, korzystanie z treści erotycznych w internecie oraz w świecie realnym: celowe
niszczenie jakiś przedmiotów, zakłócanie porządku w miejscu publicznym oraz stosowanie przemocy dla osiągnięcia jakiegoś celu. Zdecydowana większość
respondentów za niewłaściwe uważa także używanie środków odurzajacych i psychoaktywnych, brak porozumienia z rodzicami, wagary
Najrzadziej, jako niewłaściwe, uczniowie podobnie jak w I edycji wskazali używanie wulgaryzmów(29%-I edycja, 13% II edycja)

3. Deklarowane wartości wstawić nową tabelkę
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Do wartości bardzo ważnych dla uczniów należą:
- posiadanie dobrego zawodu (94%) i realizowanie swoich zainteresowań i pragnień (94%)
- bycie człowiekiem godnym zaufania (92%)
- zapewnienie swoim bliskim miłości (88%)
-posiadanie przyjaciół bardziej niż bycie bogatym (87%)
- wygodne urządzenie się w życiu dorosłym(82%)
2/3 ankietowanych wskazuje na posiadanie lub poszukiwanie celu w życiu (71%) i powstrzymywanie się od używania narkotyków, innych substancji
uzależniających (70%).Ponad połowa na działanie dla dobra innych ludzi (62%)i kierowanie się w życiu zasadami etycznymi (59%).
Mniej niż połowa ankietowanych wskazuje na bycie bogatym (31%)i osiąganie sukcesów w nauce (24%-w I edycji 45%) jako wartości bardzo ważne.
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Wnioski: Najważniejszą wartość stanowi dla uczniów posiadanie dobrego zawodu, realizowanie swoich zainteresowań i pragnień, bycie człowiekiem
godnym zaufania, zapewnienie swoim bliskim miłości, posiadanie przyjaciół bardziej niż bycie bogatym i wygodne urządzenie się w życiu dorosłym.
Najrzadziej wskazywaną wartością jest osiąganie sukcesów w nauce i bycie bogatym.

4. Własne doświadczanie zachowań ryzykownych wstawić nową tabelkę

Własne doświadczanie zachowań ryzykownych
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Podobnie jak w I edycji większości respondentów nie zdarzyły się zachowania ryzykowane (w I edycji od 57% do 92% poza kategoriami: wagary nie zdarzyły
się 47%, ukrywanie prawdy przed rodzicami na temat kolegów (42%) i własnych doświadczeń (40%), bunt wobec rodziców nie zdarzył się 42%, picie alkoholu
nie zdarzyło się 31%, wulgaryzmy nie zdarzyły się 18%, w II edycji od 55%-98% poza kategoriami: wagary-nie zdarzyły się 37%, bunt wobec rodziców-nie
zdarzył się 35%, picie alkoholu 21%, ukrywanie prawdy przed rodzicami na temat własnych doświadczeń i kolegów-po 9%, używanie wulgaryzmów-nie
zdarzyło się 4%).
Uczniowie deklarują, że zdarzają im się następujące zachowania:
- używanie wulgaryzmów (94%)-wzrost o 20% w stosunku do I edycji
-ukrywanie prawdy przed rodzicami na temat kolegów i własnych doświadczeń (po 90%)-wzrost o 45% w stosunku do I edycji
- picie alkoholu (77%)-wzrost o 15% w stosunku do I edycji
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-wagary (61%)
-bunt wobec rodziców (59%)
Mniej niż połowie badanych zdarzyło się: przebywanie wśród członków subkultur (44%), palenie papierosów (42%- w I edycji 36%), korzystanie z treści
erotycznych w Internecie (37%). Mniej niż 1/3 badanych zdarzyło się: przebywanie w nocy poza domem bez zgody rodziców (28%), hejtowanie na stronach
WWW portalach społecznościowych (12% ).
Znacznie rzadziej zdarzyło im się: integrowanie z rówieśnikami za wszelką cenę (5%), używanie narkotyków i innych substancji uzależniających (4%),
stosowanie przemocy dla osiągnięcia jakiegoś celu (3%), stosowanie przemocy i agresji wobec innych (3%), zakłócanie porządku w miejscu publicznym (2%),
rozsyłanie przez smsy, maile obraźliwych, upokarzających i kompromitujących treści/materiałów/zdjęć (2%), celowe niszczenie jakiś przedmiotów
(1%)zamieszczanie i rozsyłanie cudzych zdjęć o treści erotycznej bez zgody właściciela- sexting (1%),
Wnioski: Zachowania, do których uczniowie najczęściej się przyznają to przede wszystkim używanie wulgaryzmów, ukrywanie prawdy przed rodzicami, bunt
wobec rodziców, picie alkoholu, wagary.
5. Świadomość obecności zachowań ryzykownych w otoczeniu wstawić nową tabelkę
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Zdecydowana większość respondentów do zachowań najczęściej występujących wśród rówieśników zalicza :
-używanie wulgaryzmów (98%)-wzrost o 19% w stosunku do I edycji
-picie alkoholu (84%)-wzrost o 7% w stosunku do I edycji
-ukrywanie prawdy przed rodzicami (72%)-wzrost o 17% w stosunku do I edycji
-palenie papierosów (70%)-spadek o 11% w stosunku do I edycji
-bunt wobec rodziców (58%)
Mniej niż połowa zalicza do nich: trudności w nauce wynikające z nieuczenia się (50%,) wagary (43%)-spadek o 20% w stosunku do I edycji, przebywanie w
nocy poza domem bez zgody rodziców (41%), korzystanie z treści erotycznych w Internecie (35%), przebywanie wśród członków subkultur (25%), hejtowanie
na stronach WWW i portalach społecznościowych (20%)-spadek o 18%, używanie narkotyków i innych substancji uzależniających (8%)-spadek o 28% w
stosunku do I edycji
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Wnioski: Podobnie jak w I edycji zachowania ryzykowne najczęściej występujące wśród rówieśników to używanie wulgaryzmów, picie alkoholu i palenie
papierosów. Dodatkowo wskazano na ukrywanie prawdy przed rodzicami i bunt wobec nich.

6. Spędzanie czasu wolnego przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wstawić nową tabelkę
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Zdecydowana większość uczniów najczęściej spędza czas wolny:
- słuchając muzyki młodzieżowej (96%)-wzrost o 28% w stosunku do I edycji
- grając w gry komputerowe lub serfując po Internecie (85%)-wzrost o 29% w stosunku do I edycji
-leżąc, nic nie robiąc (80%)-wzrost o 43% w stosunku do I edycji
-chodzenie do kawiarni, klubu, pubu z kolegami/koleżankami (79%)-wzrost o 43% w stosunku do I edycji
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Mniej niż połowa: uprawiając sport (50%), spotykając się z kolegami, koleżankami na podwórku, w parku itp. (45%)-spadek o 10% w stosunku do I edycji,
pomagając innym ludziom(28%)-spadek o 20% w stosunku do I edycji.
Wnioski: Najczęstszą forma spędzania wolnego czasu dla nastolatka jest świat muzyki, świat wirtualny oraz spotkania towarzyskie. Zdecydowana
większość nastolatków lubi też w czasie wolnym nic nie robić (80%)

IV. Podobieństwa i różnice w wynikach badań szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Wnioski:
1. Poziom zadowolenia (wyniki w %):
1. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zdecydowanej większości są zadowoleni ze swojej rodziny, szkoły, dzielnicy, rówieśników, z
tym, że bardziej zadowoleni są uczniowie gimnazjów (we wszystkich kategoriach od 70%-95% odpowiedzi na „tak”) od uczniów szkół
ponadgimnazjalnych ( w 11/12 kategorii od 57% do 86% odpowiedzi na „tak”). Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych tylko w 28% są zadowoleni ze
sposobu
spędzania
wolnego
czasu,
zaś
uczniowie
szkół
gimnazjalnych
w
92%.
2. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych najbardziej są zadowoleni z kontaktów z kolegami (94% G i 93% pG). W I edycji byli najbardziej
zadowoleni z poziomu życia swojej rodziny (89% G i 88% pG)
3. O ile uczniowie szkół gimnazjalnych w znikomym stopniu nie są zadowoleni ze szkoły, do której chodzą (6% odpowiedzi na „nie”) i oferty zajęć
dodatkowych proponowanych przez szkołę (6% odpowiedzi na „nie”), to procent niezadowolenia wzrasta u uczniów szkół ponadgimnazjalnych w
takich kategoriach, jak: sposób spędzania czasu wolnego (60% odpowiedzi na „nie”), poziom życia Twojej rodziny (30% odpowiedzi na „nie”),
dzielnica, w której mieszkasz (23% odpowiedzi na „nie”), oferta zajęć dodatkowych proponowana przez szkołę- 13% odpowiedzi na „nie”), sposób
traktowania Cię przez nauczycieli 13% odpowiedzi na „nie”), możliwość rozwijania swoich zainteresowań (10% odpowiedzi na „nie”), atmosfera, jaka
panuje w Twoim domu (10% odpowiedzi na „nie”)
4. W porównaniu z I edycją o 10% w szkołach gimnazjalnych i 13% w szkołach ponadgimnazjalnych spadł poziom niezadowolenia z oferty zajęć
dodatkowych proponowanych przez szkołę oraz o 13% w gimnazjach i 4 % w szkołach ponadgimnazjalnych spadł poziom niezadowolenia ze
sposobu traktowania ich przez nauczycieli.
5. Nauczyciele szkół gimnazjalnych wyżej, a rodzice niżej postrzegają zadowolenie uczniów z oferty zajęć dodatkowych (N- 84%, RR- 51%, U-72%).
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych niżej, zaś rodzice tak samo jak dzieci postrzegają zadowolenie uczniów z oferty zajęć dodatkowych (N- 61%,
RR- 73%, U-73%)

6. Nauczyciele i rodzice szkół ponadgimnazjalnych wyżej niż uczniowie postrzegają ich zadowolenie ze sposobu traktowania ich przez nauczycieli(N-71%,
RR-73%, U-61%), zaś nauczyciele i rodzice szkół gimnazjalnych niżej (N-75%, RR-69%, U-88%)
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2. Niewłaściwe zachowania (pytanie zadane tylko uczniom-wyniki w %):
1. Niewłaściwymi zachowaniami według zdecydowanej większości uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są:
-zamieszczanie cudzych zdjęć o treści erotycznej bez zgody właściciela- sexting (G 87% i pG 98%)
-rozsyłanie przez smsy i maile obraźliwych, upokarzających i kompromitujących treści/materiałów/zdjęć (G 87% i pG 98%)
- celowe niszczenie jakiś przedmiotów, obiektów (G 92% i pG 98%)
- używanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych ( G 76% i pG 94%)
- zakłócanie porządku na stadionie, w parku, w innym miejscu publicznym (G 91% i pG 96%)
-stosowanie przemocy dla osiągnięcia jakiegoś celu (G 91% i pG 93%)
- hejtowanie na stronach WWW i portalach społecznościowych (G 71% i pG 85%)
- brak porozumienia z rodzicami (G 81% i pG 84%)
-opuszczanie szkoły bez wiedzy rodziców (G 82% i pG 81%)
2. Wraz z wiekiem wzrasta tolerancja na niewłaściwe zachowania takie jak:
- palenie papierosów (G 90% i 58% pG)
-przebywanie w nocy poza domem bez zgody rodziców (G 83% i 46% pG)
-picie alkoholu (G 76% i 56% pG)
-wulgaryzmy (G 76% i 13% pG)
-ukrywanie prawdy przed rodzicami dotyczącej kolegów (G 75% i 25% pG) i własnych doświadczeń (G 79% i 35% pG)
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3. Deklarowane wartości (wyniki w %):

1. Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych bardzo ważnymi wartościami są:
- zapewnienie swoim bliskim miłości (G 91%, 88% pG)
- realizowanie swoich zainteresowań i pragnień (G 88% i 94% pG)
-bycie człowiekiem godnym zaufania (G 87%i 92% pG)
-powstrzymywanie się od używania narkotyków, innych substancji uzależniających (G 84% i 70% pG),
-wygodne urządzenie się w życiu dorosłym (G 84% i 82% pG).
-posiadanie przyjaciół bardziej niż bycie bogatym (G 83% i 87% pG),
- posiadanie dobrego zawodu (G 79% i 94% pG)
-działanie dla dobra innych ludzi (77% i 62% pG).
- posiadanie lub poszukiwanie celu w życiu (G 76% i 74% pG)
- kierowanie się w życiu zasadami etycznymi (G 65% i 59% pG)

2. W szkołach gimnazjalnych osiąganie sukcesów w nauce jako wartość bardzo ważną wybrało 3 krotnie więcej uczniów niż w szkołach
ponadgimnazjalnych (G 71% i 24% pG)
3. Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych bycie bogatym jako wartość bardzo ważną wybierano na ostatnim i przedostatnim miejscu (G
31% i 33% pG)
4. Nauczyciele i rodzice uczniów szkół gimnazjalnych postrzegają bycie bogatym za bardzo ważne dla uczniów wyżej niż oni sami (N 46%, RR 45%, U
31%). Nauczyciele uczniów szkół ponadgimnazjalnych postrzegają bycie bogatym za bardzo ważne dla uczniów wyżej niż oni sami, zaś rodzice niżej
(N 55%, RR 15%, U 33%)
5. W obu typach szkół zarówno w I jak i II edycji wystąpiło przeszacowanie przez nauczycieli bycia bogatym jako wartości bardzo ważnej dla uczniów.
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4. Własne doświadczenie zachowań ryzykownych (pytanie zadane tylko uczniom-wyniki w %):
1. Podobnie jak w I edycji większości respondentów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie zdarzyły się zachowania ryzykowne
2. Zachowania ryzykowne częściej nie zdarzyły się uczniom szkół gimnazjalnych ( w gimnazjach tylko w 2 kategoriach wskazano odpowiedzi poniżej
30% na „nie”, w szkołach ponadgimnazjalnych w 6 kategoriach wskazano odpowiedzi poniżej 37% na „nie” )

3. Uczniowie szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych deklarują, że z zachowań ryzykownych najczęściej zdarza im się używać
wulgaryzmów (G 73%, w pG 94%).
4. Wraz z wiekiem wzrasta doświadczanie zachowań ryzykownych- wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdarzyło się również:
ukrywanie prawdy przed rodzicami (90%), picie alkoholu (77%), wagary (61%), co wśród uczniów gimnazjów wystąpiło znacznie niżej
ukrywanie prawdy przed rodzicami na temat własnych doświadczeń- 50% i kolegów- 22 %, wagary i picie alkoholu- po 11%
5. Około połowa uczniów przeżyła bunt wobec rodziców (G 52% i pG 59%)

5. Świadomość obecności zachowań ryzykownych w otoczeniu (wyniki w %):

1. Zarówno uczniowie gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych wskazują na wulgaryzmy jako zachowania najczęściej występujące w ich
otoczeniu (G 53% i 98% pG)
2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wskazują dodatkowo na picie alkoholu (84%), ukrywanie prawdy przed rodzicami (72%), palenie
papierosów (70%) i bunt wobec rodziców (58%)
3. Rodzice i nauczyciele generalnie rzadziej niż uczniowie postrzegają częstość występowania zachowań ryzykownych wśród uczniów.
4. Nauczyciele postrzegają podobnie jak uczniowie następujące zachowania ryzykowne występujące wśród uczniów:
-wulgaryzmy: w G - 74% N, 44% RR, 73% , w pG - 98% N, 65% RR, 94% U
6. Spędzanie czasu wolnego uczniów/dzieci (wyniki w %)
1. Nastolatki z obu grup w wolnym czasie najczęściej słuchają muzyki(68% G i 96% pG), grają w gry komputerowe lub serfują po Internecie
(G 53% i 85% pG), spotykają się z kolegami i koleżankami na podwórku, w parku (68% G), chodzą do kawiarni, klubu, pubu z
kolegami/koleżankami (79%pG)
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2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (80% pG) częściej niż gimnazjaliścii (55 % G) w czasie wolnym leży, nic nie robiąc, co jest zgodne z
perspektywą nauczycieli gimnazjów -G (56% N, 21% RR, 55% U) i perspektywą rodziców szkół ponadgimnazjalnych -pG 57% N, 76%
RR, 80% U.
3. Uczniowie w czasie wolnym pomagają innym ludziom częściej w gimnazjum (51% G) niż w szkołach ponadgimnazjalnych( 28% pG)
4. Zdaniem dorosłych uczniowie w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych najczęściej: słuchają muzyki, grają w gry komputerowe i
surfują po Internecie, co jest zgodne z perspektywą samych uczniów.

V. Podsumowanie wyników badań
Wyniki badań II edycji „Falochronu dla Bydgoszczy” są porównywalne do wyników badań na Śląsku oraz do wyników badań I edycji. Młodzież
generalnie prezentuje wysoki poziom zadowolenia ze swojej rodziny, szkoły, dzielnicy i grupy rówieśniczej (powyżej 59 % respondentów w
11/12 kategoriach),co jest istotnym czynnikiem chroniącym. Młodzież gimnazjalna jest zadowolona we wszystkich kategoriach, zaś
ponadgimnazjalna jest najmniej zadowolona ze sposobu spędzania wolnego czasu, powydaje się korelować z wysokim wynikiem braku
pomysłu na ten czas (80% uczniów ponadgimnazjalnych w czasie wolnym często leży, nic nie robiąc-nie wiemy jednak, czy to z powodu
zmęczenia czy braku pomysłów)
Najbardziej niewłaściwym zachowaniem w opinii uczniów jest cyberprzemoc, celowe niszczenie przedmiotów, zakłócanie porządku w miejscu
publicznym, używanie środków psychoaktywnych, brak porozumienia z rodzicami i wagary.
-zamieszczanie cudzych zdjęć o treści erotycznej bez zgody właściciela- sexting (G 87% i pG 98%)
-rozsyłanie przez smsy i maile obraźliwych, upokarzających i kompromitujących treści/materiałów/zdjęć (G 87% i pG 98%)
- celowe niszczenie jakiś przedmiotów, obiektów (G 92% i pG 98%)
- używanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych ( G 76% i pG 94%)
- zakłócanie porządku na stadionie, w parku, w innym miejscu publicznym (G 91% i pG 96%)
-stosowanie przemocy dla osiągnięcia jakiegoś celu (G 91% i pG 93%)
- hejtowanie na stronach WWW i portalach społecznościowych (G 71% i pG 85%)
- brak porozumienia z rodzicami (G 81% i pG 84%)
-opuszczanie szkoły bez wiedzy rodziców (G 82% i pG 81%)

Wśród nastolatków z obu grup wysoki procent uczniów ma świadomość ryzyka płynącego z:
- krzywdzenia kogoś z wykorzystaniem nowych mediów: na sexting jako zachowanie niewłaściwe wskazało 87% uczniów G i 98% pG, zdarzył
się 5% uczniom G i 1 % pG, wśród rówieśników występuję w 3 % G i 3% pG.
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- używania narkotyków: na używanie narkotyków jako zachowanie niewłaściwe wskazuje 67% uczniów G i 94% pG, zdarzyło się 3% uczniów G
i 4% pG, wśród rówieśników występuje u 16% G i 8% pG.
- rozsyłania przez smsy i maile kompromitujących zdjęć i treści: jako zachowanie niewłaściwe wskazało 87% uczniów G i 98%pG, zdarzyło się
wśród 4% G i 2% pG, wśród rówieśników występuje w 26% G i 8% pG
- celowego niszczenia przedmiotów, obiektów: jako zachowanie niewłaściwe wskazało 92% G i 98% uczniów pG, zdarzyło się 11% G i 1% pG,
wśród rówieśników występuje w 31% G i 3 % pG.
Wraz z wiekiem wzrasta akceptacja dla niektórych zachowań ryzykownych-uczniowie w mniejszym stopniu uważają następujące zachowania
ryzykowne za niewłaściwe:
- palenie papierosów (G 90% i 58% pG)
-przebywanie w nocy poza domem bez zgody rodziców (G 83% i 46% pG)
-picie alkoholu (G 76% i 56% pG)
-wulgaryzmy (G 76% i 13% pG)
-ukrywanie prawdy przed rodzicami dotyczącej kolegów (G 75% i 25% pG) i własnych doświadczeń (G 79% i 35% pG)

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych używają wulgaryzmów 6 razy częściej niż uczniowie gimnazjów ( w I edycji było 2 razy częściej).
Wulgaryzmy w najbliższym otoczeniu obie grupy wskazują jako najczęściej występujące(53% G i 98% pG)
Wraz z wiekiem wzrasta też częstość podejmowania zachowań ryzykownych takich jak: ukrywanie prawdy przed rodzicami dotyczącej
własnych doświadczeń i prawdy dotyczącej kolegów (G 22%-50%, pG po 90%,), picie alkoholu ( G 13%, pG 77%), wagary (G 11%, pG 61% ).
Rodzice i nauczyciele generalnie postrzegają częstość występowania zachowań niewłaściwych wśród uczniów rzadziej niż to robią uczniowie z
wyjątkiem wulgaryzmów, gdzie perspektywa nauczycieli jest spójna z perspektywą uczniów.
Nastolatki z obu grup w wolnym czasie najczęściej słuchają muzyki, grają w gry komputerowe lub serfują po Internecie, co jest spójne z
perspektywą osób dorosłych i wynikami z I edycji. Gimnazjaliści częściej niż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w czasie wolnym pomagają
innym.
Ważnymi wartościami dla nastolatków jest:
- zapewnienie swoim bliskim miłości (G 91%, 88% pG)
- realizowanie swoich zainteresowań i pragnień (G 88% i 94% pG)
-bycie człowiekiem godnym zaufania (G 87%i 92% pG)
-powstrzymywanie się od używania narkotyków, innych substancji uzależniających (G 84% i 70% pG),
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-wygodne urządzenie się w życiu dorosłym (G 84% i 82% pG).
-posiadanie przyjaciół bardziej niż bycie bogatym (G 83% i 87% pG),
- posiadanie dobrego zawodu (G 79% i 94% pG)
-działanie dla dobra innych ludzi (G 77% i 62% pG).
- posiadanie lub poszukiwanie celu w życiu (G 76% i 74% pG)
- kierowanie się w życiu zasadami etycznymi (G 65% i 59% pG)

Najrzadziej wskazywaną wartością przez uczniów jest bycie bogatym, co jest niespójne z perspektywą nauczycieli, którzy uważają zarówno w I
jak i II edycji, że jest to wartość bardzo ważna dla uczniów, podczas gdy uczniowie wybierają ją jako ostatnią lub przedostatnią.
Rekomendacje:
Poniższy raport przedstawia jedynie zestawienia zbiorcze. Wydaje się, że z uwagi na najwyższe wskaźniki wulgaryzmów w obu typach szkół,
należy nad nimi pracować, lecz trzeba też wziąć pod uwagę analizę jakościową innych wskaźników, nie tylko ilościową. Wyniki każdej ze szkół
powinny zostać poddane głębszej analizie, najlepiej w oparciu o panel ekspertów.
Na podstawie analizy ilościowej warto pracować nad:
-wśród uczniów gimnazjów: niewłaściwymi zachowaniami takimi jak wulgaryzmy
-wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych: sposobem spędzania czasu wolnego, ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę,
działaniem dla dobra innych oraz niewłaściwymi zachowaniami takimi jak wulgaryzmy, palenie papierosów, wagary, przebywanie w nocy poza
domem bez zgody rodziców.
Mimo, że bunt wobec rodziców może być rozwojowy, istotna wydaje się też praca nad komunikacją między nastolatkami a dorosłymi z uwagi
na wysokie wskaźniki ukrywania prawdy przed rodzicami(zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych)
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VI. Szkolne falochrony
Bydgoskie szkoły, biorące udział w projekcie, opracowały szkolne falochrony i przedstawiły je na konferencji pt: „Wartości i postawy w
wychowaniu i profilaktyce” w dniu 13.12.2016r(I edycja) i na konferencji pt: „Wzmacnianie wychowawczej funkcji szkoły poprzez działania
profilaktyczne” w dniu 20.11.2017r (II edycja)
Na stronie www.metis.pl oraz www.poradnia.bydgoszcz.pl można zapoznać się z falochronami bydgoskich szkół takich jak:
-Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 –falochron pt: „Ocalić młodość”
-Gimnazjum nr 8 Sportowe-falochron pt: „Gramy razem”
-Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego –falochron pt: „Koło ratunkowe”
-I Liceum Ogólnokształcące-falochron pt: „Mam pomysł na siebie”
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3-falochron pt: „Parasol”
-Zespół Szkół Drzewnych-falochron pt: „W szkole, przyjemnie i zdrowo”
-G nr 9-falochron pt: „Profilaktyka i My”
-SP nr 46 (oddziały gimnazjalne)-falochron pt: „Młodość, wolność, rozsądek””
-G nr 37 Integracyjne (ZS nr 14)-falochron pt: „ Spadochron”
-ZS nr 24 (G nr 40 i XII LO)-falochron pt: „Jesteśmy razem”
-SP nr 57 (oddziały gimnazjalne)-falochron pt: „Mała iskra zapala las”
-ZS Budowlanych (Technikum)-falochron pt: „Łagodząc meandry dorastania”
-SP dla Dorosłych ( oddziały gimnazjalne) –falochron pt: „Działajmy tak, żebyśmy nie żałowali”
Na stronie www.metis.pl można zapoznać się m.in. ze szkolnymi falochronami z Rybnika i Jaworzna takimi jak:
„Savoir- vivre, czyli przepis na kulturalnego człowieka”, „Estakada”, „Życie z pasją lepiej smakuje”, „Ja ty razem”, „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, „Nasza młodzież to przyszłość”, „Falochron na 6”, „Siła jest w nas”, „Szkoła po szkole”, „Szkoła bezpieczną przystanią” .
opracowała Hanna Łyszkiewicz- Krupa, dyrektor PPP nr 2
wsparcie graficzne: Aleksandra Tyburska, Katarzyna Kłoszewska (PPP nr 2)

30

