
ZAINTERESOWANIA I POTRZEBY UCZNIÓW  
 
 
 W miesiącu październiku 2008r. przeprowadzona została w naszej  szkole ankieta na 

temat zainteresowań i potrzeb młodzieŜy z klas pierwszych. W badaniu wzięło udział 100 

uczniów z róŜnych klas pierwszych o róŜnych profilach. Badanym została przekazana do 

wypełnienia ankieta następującej treści: 

Ankieta dla ucznia 
Drogi wychowanku. Niniejsza ankieta ma na celu poznanie Ciebie i Twoich relacji z innymi. 
Proszę o szczere odpowiedzi. Odpowiedz lub podkreśl właściwe. 
 
1. Jakie masz zainteresowania?............................................ 
2. Czy uwaŜasz, Ŝe młodemu człowiekowi potrzebna jest znajomość malarstwa, sztuki, 
literatury ? 
TAK NIE 
3. Jakie programy telewizyjne najczęściej oglądasz?  
a. filmy  
b. teleturnieje 
c. programy edukacyjne (np. przyrodnicze)  
d. programy rozrywkowe  
e. sport 
f. programy typu: BAR, Big Brother  
g. wszystkie „jak lecą" 
4. Jak spędzasz czas wolny? 
a. oglądam programy telewizyjne 
b. czytam ksiąŜki 
c. gram na komputerze 
d. uprawiam sport 
e. spotykam się z koleŜankami, kolegami 
f. inne, jakie? ................................................... 
5. Gdzie wychodzisz najchętniej ?  
a. Na dyskotekę  
b. Na imprezę  
c. Do kina  
d. Do koleŜanki, kolegi  
e. Inne................................. 
6. Czy lubisz się uczyć ? 
a. Tak, uczę się systematycznie  
b. Tak, choć czasami ją zaniedbuję  
c. Nie, nie lubię się uczyć 
7. Jaki przedmiot lubisz najbardziej ?............................... 
8. Jakie są przyczyny opuszczania przez Ciebie zajęć lekcyjnych? 
a. choroba, 
b. wagary, 
c. lenistwo, 
d. symulacja choroby, 
e. potrzeby domowe, 
f. inne, jakie? ..................................................... 



9 Jak często rozmawiasz z rodzicami o swoich problemach? 
a. regularnie, 
b. zawsze, gdy jest taka potrzeba, 
c. sporadycznie, 
d. nigdy. 
10. Jak układają się Twoje relacje z rodzicami? 
a. Mam bardzo dobry kontakt z mamą i tatą 
b. W zasadzie rozumiemy się dobrze 
c. Relacje są poprawne 
d. Raczej złe 
e. Inne................................. 
11 Jakie są Twoje oczekiwania wobec: 
a. wychowawcy...................................................... 
b, Szkoły................................ 
12. Kim zamierzasz zostać po ukończeniu szkoły?....................................... 
 
 
 
 Wyniki ankiety pokazały, Ŝe uczniowie mają bardzo podobne zainteresowania i 

potrzeby, a istniejące między nimi róŜnice nie są bardzo duŜe. Większość uczniów w wolnym 

czasie lubi uprawiać sport, spotykać się z przyjaciółmi, słuchać muzyki, grać na komputerze, 

około 90% ogląda telewizję. Niestety około 40% badanych twierdzi, Ŝe młodemu 

człowiekowi nie jest potrzebna znajomość malarstwa, sztuki i literatury niezbędna przecieŜ do 

kreowania wyobraźni i wraŜliwości kaŜdego z nas. Badana młodzieŜ zdecydowanie częściej i 

chętniej spędza czas przed telewizorem czy komputerem niŜ sięga po ksiąŜki – jedynie 30% 

przyznało, Ŝe lubi czytać. 

 Uczniowie bardzo często spędzają czas poza domem: około 80% najbardziej lubi 

wychodzić na imprezy lub do koleŜanki/kolegi, około 40% wybiera dyskotekę, a jedynie 10% 

kino, co moŜe być związane z brakiem go w ofercie kulturalnej lokalnego środowiska. 

 Zadowalający wydaje się fakt, Ŝe około 70% uczniów odpowiedziało, Ŝe lubi się 

uczyć, ale czasami naukę zaniedbuje, 10% twierdzi, Ŝe uczy się systematycznie, natomiast 

20% uwaŜa, Ŝe nie lubi się uczyć.  

 Jeśli chodzi o najbardziej lubiane przedmioty odpowiedzi ankietowanych były róŜne, 

aczkolwiek moŜna zauwaŜyć pewne prawidłowości, związane z wybranym profilem danego 

ucznia. I tak uczniowie z klasy o profilu humanistycznym najbardziej lubią historię, język 

polski i język angielski, technikum hotelarstwa wybrało przedmioty zawodowe związane z 

tym profilem oraz język angielski, technik ekonomista najbardziej lubi rachunkowość i 

matematykę, technik logistyk i technik handlowiec matematykę i przedmioty zawodowe, 

technik informatyk – informatykę, technik organizacji usług gastronomicznych – przedmioty 



zawodowe. Wybory uczniów wskazują na to, Ŝe wybór klasy został dokonany zgodnie z 

zainteresowaniami. 

 Najczęstszymi przyczynami opuszczania zajęć lekcyjnych podanymi przez uczniów 

były choroba  oraz potrzeby domowe. Jedynie 10% uczniów przyznało się do wagarowania, 

lenistwa bądź symulowania choroby. 

 Uczniowie wydają się mieć dobry kontakt ze swoimi rodzicami: 60% twierdzi, Ŝe 

rozmawia z nimi o swoich problemach regularnie, 30% zawsze, gdy jest taka potrzeba, 5% 

rozmawia sporadycznie i 5% przyznało, Ŝe nie robi tego nigdy. Na pytanie, jak układają się 

ich relacje z rodzicami, aŜ 70% odpowiedziało, Ŝe w zasadzie rozumieją się dobrze, 10% 

twierdzi, Ŝe ma dobry kontakt z mamą i tatą, kolejne 10% uwaŜa, Ŝe relacje są poprawne i 

następne 10 % uwaŜa, Ŝe ich relacje z rodzicami są raczej złe. 

 Uczniowie mają podobne oczekiwania wobec szkoły i wychowawcy. Większość 

oczekuje od wychowawcy zrozumienia, pomocy w wypadku wystąpienia problemów, 

wyrozumiałości, bezstronniczości i sprawiedliwości. Od szkoły natomiast młodzieŜ oczekuje 

dobrych warunków do nauki, poczucia bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery i zapewnienia 

dobrego przygotowania do matury i dalszego kształcenia. 

 Zdecydowana większość ankietowanej młodzieŜy nie ma jeszcze sprecyzowanych 

planów dotyczących przyszłego zawodu, jednak przewaŜają zawody ściśle związane z 

wybranym profilem: prawnik, psycholog, księgowy, ekonomista, informatyk , bardzo duŜo 

osób chce prowadzić własną firmę.  

Na podstawie przedstawionych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe uczniowie są 

pozytywnie nastawieni do szkoły i nauki, mają wyraźnie ukierunkowane zainteresowania i 

potrzeby, jednak potrzebują pomocy i motywacji do wyznaczania sobie i osiągania 

określonych celów. Bardzo duŜa odpowiedzialność leŜy na rękach nauczyciela: odpowiedni 

dobór tematów, sposób przedstawiania danego materiału i sposób jego przekazania. Oprócz 

czynników szkolnych (naleŜą do nich nauczyciel i proces nauczania), które mają wpływ na 

motywację, występują równieŜ czynniki pozaszkolne.  Rodzice odgrywają waŜną rolę 

w procesie kształcenia i wychowania dziecka. Ich pozytywne nastawienie do szkoły ma 

równieŜ pozytywny wpływ na dziecko i w ten sposób motywuje je do nauki. Rodzice 

wyjaśniają dziecku konieczność uczenia się. Kiedy pojawiają się problemy, pomagają te 

trudności przezwycięŜyć. Atmosfera w domu ucznia motywuje go do nauki. Podobny wpływ 

na ucznia ma krąg przyjaciół  i społeczeństwo, które dają wsparcie, ale równieŜ pozytywnie 

„popychają” do działania.  
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