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Część I 

Badanie statystyczne na temat: „Uczestnictwo młodzieży w kulturze” 

1. Cel badania. 

Celem badania jest poznanie zakresu i form uczestnictwa w kulturze uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie, zwanego dalej szkołą,  

w okresie ostatnich 12 miesięcy licząc od momentu przeprowadzenia badania w dniu  

1 grudnia 2010 r. Badaniem objęto następujące działy życia kulturalnego: 

Dział 1. Telewizja, film, radio 

Dział 2. Korzystanie z komputera 

Dział 3. Czytelnictwo 

Dział 4. Muzyka, teatr 

Dział 5. Rozrywka 

Dział 6. Zwiedzanie 

Dział 7. Domy kultury, inne lokalne instytucje kultury, działalność amatorska  

i hobbystyczna 

Uzyskane wyniki badania powinny dostarczyć materiału umożliwiającego realizację 

następujących celów szczegółowych: 

- wskazanie działań dla dyrektora szkoły kształtujących i korygujących odpowiednio nawyki, 

postawy i potrzeby kulturalne uczniów,  

- dostarczenie materiału dla wychowawców klas i nauczycieli poszczególnych przedmiotów 

realizujących wybrane zagadnienia z zakresu edukacji kulturalnej, 

- wskazanie działań dla nauczycieli informatyki w celu upowszechnienia sposobów 

korzystania z Internetu, 

- dostarczenie materiału dla mediów szkolnych (gazeta „Echo Dwójki”, radiowęzeł, strona 

internetowa szkoły) w celu upowszechnienia pożądanych form uczestnictwa w kulturze 

młodzieży szkoły,  

- przekazanie wniosków z badań organizatorom wycieczek szkolnych w celu uwzględnienia 

w programie wycieczek odpowiednich form uczestnictwa w kulturze, 

- omówienie wyników badań na spotkaniach z rodzicami uczniów szkoły,  

- udział zespołu konkursowego w posiedzeniu Rady Pedagogicznej szkoły w celu 

przedstawienie wyników badań wraz z wnioskami, 

- przekazanie wyników badań wraz z wnioskami do Rady Powiatu Krotoszyńskiego, jako 

organu prowadzącego i ewentualny udział zespołu konkursowego w posiedzeniu Komisji 

Spraw Społecznych. 
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2. Charakterystyka zastosowanych metod zbierania i opracowywania danych. 

Badanie zostało przeprowadzone metodą reprezentacyjną na próbie statystycznej obejmującej 

80 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie.  

Do badania został wykorzystany formularz „Uczestnictwa młodzieży w kulturze” 

przygotowany przez organizatorów Konkursu. Formularze zostały wypełnione przez 

respondentów na specjalnych spotkaniach pozalekcyjnych z udziałem zespołu konkursowego 

i opiekuna zespołu w dniu 1 grudnia 2010 r. Doboru jednostek do próby dokonano w sposób 

celowy, aby zapewnić reprezentatywność próby wobec całej zbiorowości uczniów szkoły. 

Dokonując doboru jednostek do próby uwzględniono następujące cechy charakteryzujące 

zbiorowość uczniów szkoły: 

- typy szkół wchodzących w skład szkoły, 

- strukturę płci uczniów szkoły, 

- miejsce zamieszkania uczniów szkoły. 

Zestawienie tych elementów zawiera poniższa tabela: 

 

Struktura zbiorowości oraz próby statystycznej uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie wg typów szkół, płci oraz miejsca zamieszkania  

 

Rodzaj struktury Zbiorowość Próba statystyczna 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

jednostek 

% 

jednostek 

Wg typów szkół: 
     Liceum Ogólnokształcące 
     Technikum 
     Liceum Profilowane 
     Razem 
Wg płci: 
     chłopcy 
     dziewczęta 
     Razem 
Wg miejsca zamieszkania: 
     Miasto 
     Wieś 
     Razem 

 
82 
378 
57 
517 
 
207 
310 
517 
 
314 
203 
517 

 
15,9 
73,1 
11,0 
100,0 
 
40,0 
60,0 
100,0 
 
60,7 
39,3 
100,0 

 
13 
58 
9 
80 
 
32 
48 
80 
 
49 
31 
80 

 
16,3 
72,5 
11,3 
100,0 
 
40,0 
60,0 
100,0 
 
61,3 
38,7 
100,0 

Źródło: arkusz organizacji szkoły 
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Liczebność próby statystycznej oraz zastosowane kryteria jej doboru stwarzają podstawę  

do uogólnienia wyników badania próby na całą zbiorowość uczniów szkoły, co znajdzie swój 

wyraz przy analizie i interpretacji wyników oraz wnioskach końcowych. Wypełnione przez 

respondentów formularze zostały zebrane bezpośrednio przez członkinie zespołu 

konkursowego, a następnie zebrany materiał został poddany kontroli: 

- kontroli kompletności – nie stwierdzono braków, 

- kontroli zupełności zapisu – stwierdzono 8 braków, 

- kontroli zgodności rachunkowej – w formularzu nie wystąpiła konieczność przeliczeń, 

- kontroli logicznej poprawności zapisów – stwierdzono 2 zapisy nielogiczne, 

Stwierdzone braki zostały uzupełnione lub poprawione przez respondentów. Następnie  

na podstawie formularza „Uczestnictwo młodzieży w kulturze” opracowane zostały  

w programie MS Word przez członkinie zespołu konkursowego wzory tablic wynikowych  

do poszczególnych pytań. Zliczenie danych do poszczególnych grup w tablicach wynikowych 

dokonano metodą kreskową, a następnie przy użyciu kalkulatora w programie MS Excel 

dokonano wyliczeń wskaźników procentowych. 

Analizę i interpretację wyników, wnioski końcowe oraz wykresy sporządzone w toku pięciu 

3-godzinnych spotkań zespołu konkursowego w konsultacji z opiekunem zespołu. Materiały 

biurowe oraz sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zadań konkursowych zapewniła 

szkoła. 

3. Analiza i interpretacja wyników. 

Dział 1. Telewizja, film, radio 

Częstotliwość oglądania telewizji i słuchania radia przez młodzież Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie, zwanego w dalszej części 

opracowania szkołą lub ZSP nr 2 w Krotoszynie przedstawiona została w tablicach 

wynikowych nr 1 nr 5. Częstotliwość korzystania z kina, wideo lub DVD przez uczniów 

szkoły przedstawiona została w tablicach wynikowych nr 3 i nr 4. 

Jak wynika z powyższych tabel, zdecydowanie najczęściej oglądanym środkiem medialnym 

jest telewizja, którą codziennie lub kilka razy w tygodniu ogląda aż 92,5% uczniów szkoły, 

przy czym ani jeden uczeń nie zadeklarował, że nie ogląda telewizji. Mniejszą popularnością 

cieszy się radio, które codziennie lub kilka razy w tygodniu słucha 85% uczniów szkoły. 

Porównując natomiast korzystanie z kina i DVD, zdecydowanie większym zainteresowaniem 

młodzieży szkoły cieszy się wideo lub DVD, z którego co najmniej raz w miesiącu korzysta 

70% uczniów szkoły wobec 10% zainteresowania kinem. Kino przegrało konkurencję z 
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DVD, stało się rzadko odwiedzanym ośrodkiem kultury. Nie korzysta z kina lub korzysta 

kilka razy w roku aż 82,5% uczniów szkoły. Częstotliwość oglądania telewizji oraz 

korzystania z radia, kina, wideo lub DVD prezentują wykresy nr 1 i nr 2 stanowiące 

załączniki. 

Dane dotyczące oglądalności poszczególnych typów programów telewizyjnych oraz 

słuchanych programów radiowych zawarte są w tablicach wynikowych nr 2 i nr 6 oraz  

na wykresach nr 2a i 2b. 

Do najczęściej oglądanych programów telewizyjnych przez młodzież szkoły należą: 

programy muzyczne (72,5% młodzieży), seriale i programy rozrywkowe (po 63,8%) oraz 

filmy fabularne (37,5%). Młodzież rzadko lub nigdy nie ogląda następujących typów 

programów: programy religijne (96,3%), teatr telewizji (95,1%), programy publicystyczno-

kulturalne (92,5%), inne programy publicystyczne (83,8%), programy informacyjne (78,8%). 

Oglądając telewizję młodzież korzysta więc przede wszystkim z funkcji rozrywkowej tego 

środka przekazu. Niekorzystnym zjawiskiem natomiast z punktu widzenia potrzeb 

edukacyjnych i rozwoju intelektualnego jest bardzo niska oglądalność programów 

informacyjnych, teatru telewizji, szeroko rozumianej publicystyki, programów edukacyjnych 

i dokumentalnych. Preferencje oglądalności programów telewizyjnych znajduje swoje odbicie 

w preferencjach słuchania programów radiowych. Do najczęściej słuchanych przez młodzież 

szkoły programów radiowych należy: muzyka rozrywkowa i programy rozrywkowe. 

Młodzież szkoły rzadko słucha lub nigdy: programów religijnych, programów edukacyjnych, 

programów publicystycznych, muzyki poważnej, słuchowisk i programów informacyjnych. 

Potwierdza to, jak w przypadku telewizji, korzystanie głównie z funkcji rozrywkowej obu 

środków przekazu, przy rzadkim korzystaniu z ich funkcji edukacyjnej, informacyjnej  

i kulturotwórczej.  

 Dział 2. Korzystanie z komputera 

Częstotliwość używania komputera oraz korzystanie z Internetu przez uczniów szkoły 

zawierają tablice wynikowe nr 7 i nr 8. 

Najwięcej uczniów używa komputera codziennie lub kilka razy w tygodniu w celach 

rozrywkowych (91,25% uczniów szkoły) oraz w ramach realizacji zajęć szkolnych (66,25%). 

Zwraca uwagę stosunkowo mała częstotliwość używania komputera dla kształcenia się i 

pogłębiania wiedzy. Rzadziej niż raz w tygodniu lub wcale nie używa komputera w tym celu 

aż 37,50%, natomiast codziennie lub kilka razy w tygodniu 28,75%. Bardzo powszechnym 

zjawiskiem jest korzystanie z Internetu przez uczniów szkoły. Codziennie lub kilka razy w 

tygodniu korzysta z Internetu aż 97,50% uczniów, przy czym żaden z uczniów nie 
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zadeklarował, że nie korzysta z Internetu. Częstotliwość korzystania z Internetu ilustruje 

wykres nr 3 stanowiący załącznik .Cele używania Internetu przez uczniów szkoły zawarte są 

w tablicy wynikowej nr 9 oraz na wykresie nr 4.  

Najczęściej Internet jest używany: 

- odwiedzanie portali społecznościowych np. Facebook, Nasza Klasa - 97,5% uczniów 

- udział w czatach, grupach i forach dyskusyjnych   - 95% uczniów 

- odtwarzanie lub pobieranie filmów, muzyki, gier   - 87,5% uczniów 

- poczta elektroniczna, słuchanie radia lub muzyki  - 85% uczniów  

- kopiowanie lub pobieranie darmowych programów   - 73,75% uczniów 

- uzupełnianie wiedzy  - 67,50% uczniów 

Natomiast najrzadziej młodzież szkoły korzysta z następujących możliwości Internetu: 

- uczestnictwo w szkoleniu on-line,  

- oglądanie stron partii politycznych i urzędów, 

- wyszukiwanie aktów prawnych, 

- oglądanie stron samorządu lokalnego, 

- czytanie on-line lub pobieranie gazet, 

- korzystanie z usług bankowych. 

Niekorzystnym zjawiskiem w tym zakresie, jest niewielki stopień wykorzystywania funkcji 

użytkowych Internetu np. korzystanie z usług bankowych, załatwianie spraw urzędowych 

przez Internet na stronach samorządu lokalnego, wyszukiwanie aktów prawnych, udział  

w szkoleniu. Wymaga to niewątpliwie nasilenia działań informacyjnych i szkoleniowych 

przez szkołę. 

 Dział 3. Czytelnictwo 

Wyniki badania poziomu czytelnictwa przez uczniów ZSP nr 2 w Krotoszynie zawarte 

zostały w tablicach wynikowych nr 10-13. Z zebranego materiału wynikają następujące 

prawidłowości: 

- głównym motywem czytelnictwa przez młodzież jest konieczność przeczytania lektury –  

z tego powodu czyta ponad 75% uczniów szkoły, natomiast w celu nauki poza lekturami  

i z innych powodów czyta poniżej 50% uczniów, 

- zwraca uwagę stosunkowo duży odsetek młodzieży nie czytających w ogóle książek  

np. lektur nie czyta 23,75% uczniów szkoły, a w celu nauki nie czyta aż 51,25% uczniów 

szkoły, 

- najczęściej młodzież szkoły w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytała po 1-3 książek  

w ramach celów objętych badaniem, 
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- najwięcej książek młodzież szkoły przeczytała z następujących dziedzin: inna dziedzina, 

literatura piękna, literatura naukowa, 

- najczęściej młodzież szkoły odwiedzała bibliotekę kilka razy w roku (48,75% uczniów), 

przy czym 16,25% uczniów szkoły nie była w ogóle w bibliotece, 

- czytelnictwo gazet codziennych jest rzadkim zjawiskiem wśród uczniów szkoły – 

codziennie gazety czyta tylko 12,5% uczniów szkoły, dominuje natomiast sporadyczne 

czytelnictwo gazet raz w tygodniu lub rzadziej co deklaruje 78,75% uczniów, 

- bardziej popularne jest czytelnictwo czasopism ilustrowanych, które raz w tygodniu lub 

codziennie czyta ponad 50% uczniów szkoły. 

Przedstawiona analiza poziomu czytelnictwa dostarcza istotnego materiału do wykorzystania 

w pracy biblioteki szkolnej i przez nauczycieli języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie 

w celu zwiększenia poziomu czytelnictwa książek i gazet codziennych. Częstotliwość 

czytelnictwa gazet codziennych i czasopism ilustrowanych przez uczniów szkoły przedstawia 

wykres nr 5.  

 Dział 4. Muzyka, teatr  

Dane dotyczące preferencji muzycznych oraz udziału w życiu teatralnym młodzieży ZSP nr 2 

w Krotoszynie zebrane zostały w tablicach wynikowych nr 14-16. Z tych materiałów 

wynikają następujące spostrzeżenia: 

- muzyka towarzyszy na co dzień uczniom szkoły, gdyż codziennie lub kilka razy w tygodniu 

słucha muzyki 100% uczniów szkoły, chociaż jest to muzyka o charakterze rozrywkowym, 

- najchętniej słuchanymi rodzajami muzyki przez młodzież szkoły są: rock, pop, dance/house, 

techno, rap/hip hop, 

- najrzadziej młodzież słucha następujących rodzajów muzyki: opera, operetka, hard 

rock/heavy metal, muzyka świata, jazz, blues i muzyka klasyczna. Częstotliwość słuchania 

muzyki oraz preferencje muzyczne młodzieży przedstawia wykres nr 6 i nr 7. 

- większość uczniów szkoły (około 90%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie była w operze, 

operetce, na przedstawieniu baletowym lub tanecznym, filharmonii oraz w teatrze 

dramatycznym, a jedynie ponad 50% młodzieży miała możliwość udziału w koncercie. 

Z zebranego materiału w wyniku badania wynika dość jednostronny obraz upodobań 

muzycznych młodzieży szkoły. Jest to jednocześnie wskazówka do podjęcia działań przez 

różne podmioty życia szkolnego oraz rodziców w celu popularyzacji bardziej ambitnych 

gatunków muzycznych poprzez edukację muzyczną w ramach imprez i uroczystości 

szkolnych, organizację koncertów, uwzględnianie w programach wycieczek szkolnych  

i wyjazdów rodzinnych  udziału w operze, operetce, filharmonii, teatrze itp.  
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 Dział 5. Rozrywka 

Z analizy wyników badań dotyczących rozrywki zawarty w tablicach wynikowych nr 17-21 

można dostrzec następujące prawidłowości: 

- młodzież szkoły bardzo rzadko uczestniczy lub wcale nie uczestniczy w imprezach 

estradowych lub kabaretowych. Taką deklarację złożyło ponad 90% uczniów szkoły. 

- podstawowymi formami rozrywki młodzieży szkoły to udział w przyjęciach i spotkaniach 

towarzyskich (ponad 66% młodzieży szkoły zadeklarowało udział w tej formie raz  

w miesiącu lub częściej) oraz udział w dyskotekach (udział raz w miesiącu lub częściej 

zadeklarowało 50% uczniów szkoły). 

- stosunkowo niewielka część młodzieży szkoły uczestniczyła w imprezach sportowych (raz 

w miesiącu lub częściej w imprezach sportowych uczestniczyło tylko 8,75% uczniów 

szkoły, a ponad 56% młodzieży szkoły stwierdziło nie uczestniczenie w imprezach 

sportowych). Udział w różnych formach rozrywki obrazuje wykres nr 8. 

- 80% młodzieży szkoły nie uczestniczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy w żadnym festiwalu. 

Z powyższych uwag wyłania się mało urozmaicony i jednostronny obraz życia 

rozrywkowego uczniów szkoły. Dominują bowiem spotkania towarzyskie i dyskoteki, przy 

niewielkim udziale form bardziej ambitnych, urozmaiconych, bawiących i kształcących 

jednocześnie. Wskazane byłoby, korzystając z wyników tego badania, w pracy 

wychowawczej z młodzieżą i w trakcie spotkań z rodzicami, upowszechniać bardziej 

urozmaicone i kształcące formy rozrywki dla młodzieży.  

 Dział 6. Zwiedzanie 

Zwiedzanie różnych zabytków i innych obiektów jako forma uczestnictwa w kulturze 

młodzieży ZSP nr 2 w Krotoszynie określone zostało w tablicach wynikowych nr 22-25 oraz 

na wykresie nr 9, z których wynikają następujące uwagi:  

- najczęściej zwiedzanym obiektem przez uczniów szkoły w kraju były zabytki historyczne 

(66,25% młodzieży szkoły uczestniczyło w zwiedzaniu tych obiektów), muzea (52,5% 

uczniów szkoły), w mniejszym stopniu ogrody zoologiczne, botaniczne, planetaria (35,5% 

młodzieży szkoły), a tylko w niewielkim stopniu galerie sztuki współczesnej (13,75% 

młodzieży szkoły), 

- w bardzo niewielkim stopniu młodzież szkoły uczestniczyła w zwiedzaniu tego typu 

obiektów zagranicą, 

- zwraca uwagę znaczny odsetek uczniów szkoły deklarujących nie uczestniczenie  

w zwiedzaniu w kraju ogrodów zoologicznych, botanicznych lub planetariów (65% 

uczniów), muzeów (47,5% uczniów) oraz zabytków historycznych (33,75% uczniów). 
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Powyższe wyniki badania uczestnictwa w zwiedzaniu uczniów ZSP nr 2 w Krotoszynie 

stanowią podstawę do przekazania wniosków organizatorom wycieczek szkolnych, 

wychowawcom klas, opiekunowi PTTK, a także rodzicom o uwzględnienie w większym 

stopniu w programie organizowanych wycieczek, a także w wyjazdach indywidualnych, tej 

bardzo kształcącej i atrakcyjnej formy uczestnictwa w kulturze. 

 

 Dział 7. Domy kultury, inne lokalne instytucje kultury, działalność amatorska  

i hobbystyczna 

Obszar uczestnictwa młodzieży ZSP nr 2 w Krotoszynie w działalności lokalnych instytucji 

kultury, a także działalność amatorska i hobbystyczna uczniów szkoły została ujęta  

w tablicach wynikowych nr 26-31 oraz na wykresach nr 10 i nr 11. Wyniki badania tego 

obszaru uczestnictwa w kulturze dowodzą, że: 

- młodzież szkoły w umiarkowanym stopniu uczestniczy w działalności lokalnych instytucji  

i ośrodków kultury. Brak uczestnictwa zadeklarowało 62,5% młodzieży szkoły, natomiast 

sporadyczny i dość rzadki udział kilka razy w roku lub raz na kwartał potwierdziło około 

1/3 młodzieży szkoły,  

- młodzież szkoły biorąc udział w działalności lokalnych instytucji kultury, najczęściej 

korzysta z następujących form: wycieczki, rajdy i inne imprezy turystyczne, kursy, imprezy 

folklorystyczne i festyny, wypożyczanie książek, imprezy sportowe, seanse filmowe, 

występy artystyczne, 

- indywidualnie uczniowie szkoły w ciągu ostatnich 12 miesięcy zajmowali się najczęściej 

następującymi rodzajami działalności: fotografowaniem i filmowaniem, śpiewaniem, 

wykorzystaniem komputera do działań twórczych, pisanie np. pamiętników, blogów, grą  

na instrumencie, malowaniem, projektowaniem grafiki komputerowej,  

- uczestnicząc w działalności w grupie/zespole młodzież szkoły najczęściej: śpiewała, grała  

w przedstawieniu teatralnym i tańczyła,  

- młodzież szkoły swój wolny czas najczęściej poświęcała następującym rodzajom 

działalności hobbystycznej: fotografia amatorska, taniec, inne zajęcia poza wymienionymi 

w badaniu, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, kolekcjonerstwo, 

- dokonując samooceny wykorzystania czasu w dniu powszednim, młodzież szkoły 

najczęściej (60% młodzieży) wybrała wariant: „robię wszystko, co muszę robić i mam 

jeszcze trochę czasu wolnego dla siebie”, a następnie wariant (21,25% młodzieży): „czasu 

starcza mi tylko na to, co muszę zrobić, ale nie mam czasu wolnego dla siebie”. 
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Strukturę samooceny wykorzystania czasu w ciągu dnia powszedniego przez młodzież szkoły 

przedstawia wykres nr 12.  

Zaprezentowane wyniki badania uczestnictwa młodzieży ZSP nr 2 w Krotoszynie  

w działalności lokalnych instytucji kultury potwierdzają umiarkowany udział  

i zaangażowanie młodzieży w tej działalności. Wyniki badań mogą być jednak wykorzystane  

w celu: 

- nasilenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej przez lokalne instytucje kultury  

o prowadzonych formach działalności, 

- uatrakcyjnienia tych form działalności i dostosowanie do oczekiwań młodzieży. Większość 

młodzieży stwierdza, iż ma tylko trochę wolnego czasu i tylko duża atrakcyjność zajęć i ich 

dostosowanie do możliwości czasowych może zachęcić do udziału w nich. 

- preferencje w zakresie zajęć hobbystycznych młodzieży szkoły, powinny zostać 

bezwzględnie wykorzystane przez dyrektora szkoły do organizacji zajęć pozalekcyjnych  

i kół zainteresowań. Występuje pewna rozbieżność między działającymi kołami 

zainteresowań, a preferencjami wynikającymi z badań. W szkole nie działa np. koło 

fotograficzne mimo, że fotografia amatorska cieszy się największą popularnością jako 

hobby wśród młodzieży szkoły. 

4. Wnioski końcowe. 

Na podstawie wyników badań na temat uczestnictwa młodzieży w kulturze 

przeprowadzonych na próbie statystycznej obejmującej 80 uczniów ZSP nr 2 im. Karola F. 

Libelta w Krotoszynie, uogólnionych następnie, biorąc pod uwagę reprezentatywność próby, 

na całą zbiorowość uczniów szkoły, można sformułować następujące wnioski końcowe: 

1) Badanie daje wszechstronny obraz uczestnictwa w kulturze młodzieży ZSP nr 2  

w Krotoszynie, uwzględniający wszystkie działy kultury i formy udziału oraz ich 

czestotliwość, wskazując jednocześnie w wielu przypadkach na dość jednostronny 

obraz uczestnictwa w kulturze. Jest to z jednej strony spowodowane 

małomiasteczkowym charakterem miejscowości i oddaleniem od dużych 

ośrodków miejskich oferujących bardziej różnorodne formy udziału w kulturze.  

Z drugiej strony jednak ten jednostronny model udziału w kulturze jest 

spowodowany brakiem działalności edukacyjnej, informacyjnej organizacyjnej ze 

strony lokalnych podmiotów życia kulturalnego. Wyniki przeprowadzonego 

badania dostarczają wiele materiału i wniosków, które mogą być wykorzystane  

w kształtowaniu przyszłości bardziej różnorodnego i bogatego życia kulturalnego 

młodzieży szkoły. 
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2) Z badania wynikają kierunki działań dla dyrektora szkoły w celu ukształtowania    

określonych potrzeb kulturalnych młodzieży szkoły lub skorygowania istniejących 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, organizowanie  

w szkole koncertów i innych imprez, odpowiednie zaopatrzenie biblioteki 

szkolnej. 

3) Wyniki badania powinny zostać omówione we wszystkich klasach szkoły przez 

wychowawców klas w celu przedstawienia obrazu udziału w kulturze uczniów 

szkoły i pożądanych zmian w tym zakresie. 

4) W ramach edukacji kulturalnej prowadzonej przez wychowawców klas, 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a zwłaszcza języka polskiego, 

organizatorów wycieczek szkolnych do dużych ośrodków miejskich, zachęcać 

należy do udziału w przedstawieniach teatralnych, operze, operetce, filharmonii, 

muzeum, galerii sztuki współczesnej, jako wartościowych formach uczestnictwa  

w kulturze.  

5) W procesie nauczania wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów ekonomicznych, 

geografii w większym stopniu uwzględniać konieczność orientacji w aktualnych 

wydarzeniach i zachęcać uczniów do codziennego oglądania programów 

informacyjnych i czytania gazet codziennych. 

6) W ramach edukacji informatycznej, na lekcjach informatyki, innych przedmiotów 

i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem komputera i Internetu, upowszechniać 

wszechstronne możliwości wykorzystania komputera i Internetu, ze szczególnym 

uwzględnieniem zastosowań użytkowych Internetu np. usługi bankowe, 

załatwianie spraw urzędowych na stronach samorządu lokalnego, wyszukiwanie 

aktów prawnych itp. 

7) Wyniki badania należy upowszechnić w mediach szkolnych: gazetce „Echo 

Dwójki”, poprzez radiowęzeł szkolny i na stronie internetowej szkoły w celu 

upowszechniania pożądanych form uczestnictwa w kulturze młodzieży szkoły.  

8) Wyniki badania powinny być omówione na spotkaniach z rodzicami 

organizowanych przez wychowawców klas, w celu przedstawienia aktualnego 

stanu uczestnictwa w kulturze młodzieży szkoły i wskazania pożądanych zmian  

w tym zakresie. 

9) Wskazany byłby udział zespołu konkursowego w posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

szkoły w celu przedstawienia wyników badań wraz z wnioskami. 
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