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Wprowadzenie 
 

Bezpieczeństwo stanowi jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, bez 
względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status społeczny. Obejmuje jednostki, 
grupy społeczne, jak i całe społeczeństwa, zarówno w wymiarze fizycznym, jak  
i psychicznym. Wielu badaczy zalicza ją do podstawowych, niezbędnych do 
realizacji potrzeb wyższego rzędu. 

Współczesne definicje leksykalne określają bezpieczeństwo jako „stan 
pewności, zabezpieczenia, brak zagrożenia, ochronę przed niebezpieczeństwami” 
(A. Hejza 2005, s. 49), „zapewnienie stabilizacji, zależności, opieki, uwolnienia od 
strachu, lęku i chaosu” (L. Kacprzak 2005, s. 64).  

Przeciwieństwem poczucia bezpieczeństwa jest poczucie niebezpieczeństwa, 
zagrożenia, które niesie ze sobą wzmożony lęk. Prowadzi on do zaburzeń  
w realizacji zadań życiowych jednostki; czasami wręcz paraliżuje człowieka, 
prowadząc do wycofania bądź podejmowania działań sprzecznych z oczekiwanymi 
i pożądanymi.  

Potrzeba bezpieczeństwa jest ważna dla człowieka na każdym etapie jego 
rozwoju, począwszy od pierwszych chwil życia. W sposób szczególny dotyczy dzieci 
i młodzieży w okresie dorastania i dojrzewania, najbardziej złożonym z racji 
kumulacji zmian psychicznych i fizycznych w krótkim, kilkuletnim okresie.  

Niniejszy raport stanowi efekt badań poczucia bezpieczeństwa młodych 
mieszkańców Poznania. Badania lokują się w głównej problematyce Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa w Poznaniu, a ich pomysł powstał podczas seminarium 
licencjackiego, realizowanego w grupie studentów pedagogiki. Główną inspiracją do 
podjęcia badań były analizy opracowań i doniesień, wskazujące na wzrost 
czynników zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 
nasilające się zjawisko agresji i przemocy rówieśniczej, czy wzrost zjawiska 
cyberprzemocy.  

Przedmiotem badań uczyniono poczucie bezpieczeństwa uczniów  
w poznańskich szkołach. Celem badań było: 

- poznanie subiektywnie ocenianego poczucia bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży; 

- poznanie sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu w szkole; 
- poznanie sposobów radzenia sobie przez uczniów w sytuacjach lęku; 
- poznanie propozycji młodzieży dotyczących podniesienia bezpieczeństwa w 

szkole i mieście.  
W badaniu poszukiwano odpowiedzi na następujące problemy badawcze: 
1. Jak uczniowie oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole? 
2. Czy – a jeśli tak, to czego – obawiają się uczniowie w szkole? 
3. Jakie sytuacje zaburzają poczucie bezpieczeństwa badanych uczniów?     
4. Czy – i ilu – uczniów doświadczyło pobicia na terenie szkoły, bądź  

w drodze do/ze szkoły? 
5. Kto, zdaniem uczniów, jest najbardziej narażony na przemoc ze strony 

rówieśników? 
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6. Jak – w odniesieniu do poczucia własnego bezpieczeństwa, uczniowie 
postrzegają nauczycieli? 

7. Czy – i jakie – zachowania nauczycieli mogą zaburzać poczucie 
bezpieczeństwa uczniów? 

8. Jak uczniowie radzą sobie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa? 
9. Jakie są propozycje uczniów dotyczące zwiększenia ich bezpieczeństwa  

w szkole i poza szkołą?  
Badania przeprowadzone były w roku 2013, objęto nimi 2439 uczniów 

poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. 

Wyrażam nadzieję, że wyniki badań zamieszczone w niniejszym raporcie 
wykorzystane zostaną do opracowania programów profilaktycznych w szkołach  
i środowisku lokalnym.  
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