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DIAGNOZA WSiP:  
Jak żyją i uczą się gimnazjaliści, a jak – licealiści? 

Podsumowanie badań etnoview 
prowadzonych od marca do października 2015 



METODOLOGIA 

PRÓBA: PRÓBA: 

LICEALIŚCI 

LOKALIZACJE: LOKALIZACJE: 

CZĘŚĆ I 
 6 całodniowych obserwacji uczestniczących 
 wakacyjny dzień z życia grupy gimnazjalistów 
 podążanie za gimnazjalistami i proponowanymi przez nich 

aktywnościami 
CZĘŚĆ II 
 10 DIAD, 2,5h (główny rozmówca sam wybierał 

współtowarzysza wywiadu i miejsce spotkania) 
 wszyscy uczestnicy badania to uczniowie gimnazjów 

(uczniowie I, II i III klas równomiernie rozłożeni w próbie) 
 płeć 50/50 
 
 
CZĘŚĆ I –Jastarnia, Legionowo, Piotrków Trybunalski, Teresin, 
Warszawa (Praga), Wielogóra 
CZĘŚĆ II – Radom (4 diady), Warszawa (4), Włocławek (2) 
 

 

 14 DIAD, 2 -2,5h (główny rozmówca 
sam wybierał współtowarzysza 
wywiadu i miejsce spotkania) 

 wszyscy uczestnicy badania to 
uczniowie liceów –  
I, II i III klas równomiernie rozłożeni 
w próbie 

 płeć 50/50 

Siedlce (4 diady), Warszawa (7), 
Włocławek (3) 

GIMNAZJALIŚCI 

wywiadom i obserwacjom towarzyszyła min. miesięczna obserwacja rozmówców w serwisach społecznościowych 



JAK CZYTAĆ PODSUMOWANIE? 
Raport można czytać jako osobny dokument, podsumowanie 
najważniejszych elementów potrzebnych do zrozumienia różnic  
i podobieństw pomiędzy gimnazjalistami a licealistami. 
Rekomendujemy jednak czytanie go jako uzupełnienia do 
szczegółowych raportów z badań ETNOVIEW dotyczących 
gimnazjalistów i licealistów (źródło przykładów, zdjęć, opowieści  
i cytatów obrazujących opisane prawidłowości). 

 

Dodatkowym elementem jest „ściąga” – tabela podsumowująca 
kluczowe różnice i podobieństwa pomiędzy gimnazjalistami 
 i licealistami (spis). 

PODOBIEŃSTWA 

legenda: 

RÓŻNICE 



METANARRACJE 



LICEUM GIMNAZJUM 

 
Fizyczna przemiana z dziecka w dorosłego.  
Ani dzieci ani dorośli – gimnazjalista jako hybryda. 

 Zawieszenie między dzieciństwem a dorosłością 
jest źródłem wielu napięć (kontakty z rodzicami, 
ze szkołą) - raz oczekuje się od nich dorosłych, 
a raz dziecięcych zachowań.  

 Jednoczesna fascynacja światem dzieciństwa 
i niegrzecznością kojarzoną z dorosłością  
(rozumianą jako to, co zakazane dla dzieci). 

Silna potrzeba otaczania się rówieśnikami, wspólnego 
przechodzenia przez „czas przepoczwarzania się”.  
Brak potrzeby jednoznacznego odcięcia się od  
czasów podstawówki.  
Czas eksperymentowania, poznawania świata 
(poszukiwania online i offline). 
Koncentracja na bieżących problemach,  
przyszłość jako odległy abstrakt. 

 
 

 Określenie się po stronie dorosłości 
(rozumianej jako dojrzałość, zaradność, a 
często wręcz stateczność).  

 Poczucie bycia inną osobą niż  
w gimnazjum. Odcinanie się od gimnazjalnej 
niedojrzałości – nowe „ja” wytwarza się w 
kontrze do „ja” gimnazjalnego. 

 Staranniejszy dobór znajomych i 
zainteresowań (częściowo wymuszony przez 
zbliżającą się maturę / konieczność myślenia 
o przyszłości).  

 Myślenie o podejmowanych aktywnościach 
w odniesieniu do przyszłości. 

CZAS PRZEJŚCIA SAMOOKREŚLENIE 

różnice wynikające z wieku / etapu życia, na którym się znajdują 



grupa jako punkt odniesienia  
vs nastoletni self made man 



LICEUM GIMNAZJUM 

TU I TERAZ 

JESZCZE NIE WIEM 

OGARNIANIE JAKO WZÓR 

PRAGMATYZM 

podejście do świata 

 
Najważniejsze jest to, co „właśnie się wydarza” 
– bieżące problemy w szkole, w kontaktach z 
rodziną i rówieśnikami. 

 
Nieokreślenie – większość nie ma 
sprecyzowanych zainteresowań, jest otwarta na 
poznawanie nowych rzeczy, ciekawa świata.  
Poczucie, że wszystko jest jeszcze możliwe 
(wzmacniane przez sieć – przykłady 
oszałamiających karier; niekończący się zestaw 
możliwości rozwoju). 
Przeświadczenie, że na określenie się  
i poważne życiowe decyzje przyjdzie jeszcze 
czas. 

 
Wzorem są osoby, które w harmonijny sposób potrafią 
zarządzać wszystkimi sferami swojego życia (znajdują czas 
na szkołę, pierwszą pracę, znajomych, rodzinę, 
zainteresowania, samodoskonalenie się) – ideałem / wzorem 
jest zachowywanie work life balance.  
Brak rówieśniczego przyzwolenia na zaniedbywanie jednych 
aktywności kosztem innych (wyraz niedojrzałości, 
„nieogarniania”). 

 Myślenie o podejmowanych aktywnościach  
w kategorii zysk / strata. 

 Potrzeba świadomego decydowania o sobie  
i gospodarowania swoim czasem (wzorem są znane 
m.in. z sieci osoby, które sobie z tym radzą) - nie 
zawsze trzeba robić wszystko „po coś”, ale trzeba mieć 
tego świadomość. 
 



STYL ŻYCIA 



brak rozdziału na świat offline  
i online – życie towarzyskie, 
rodzinne i uczuciowe toczy się 
najczęściej jednocześnie w obu 
tych przestrzeniach  



ŻYCIE TOWARZYSKIE 
LIC. GIM. 
 Znajomości i przyjaźnie zawierane  

zwykle w oparciu o podobne 
zainteresowania, charakter, plany na 
przyszłość, a nie możliwość częstego 
spotykania się.  

 Krąg znajomych nie ograniczony do 
najbliższej okolicy i klasy (znajomi często są 
spoza szkoły, spoza najbliższego 
sąsiedztwa). Podtrzymywanie kontaktu przez 
Messenger, Snapchat (nie trzeba być fizycznie 
razem, by być blisko).  

 Weekendy jako czas na spotkania 
towarzyskie. Po szkole nie ma na nie czasu - 
zwykle wraca się do domu, aby się uczyć / 
jedzie się na zajęcia dodatkowe.  

 Imprezy jako dodatek, a nie kwintesencja 
nastoletniości (osiemnastka nie jest inicjacją 
– ta odbywa się w gimnazjum). 

 Pierwsze wspólne wyjazdy (koncerty, 
festiwale, biwaki) bez rodziców. 

 

 
Grupa rówieśnicza jako najważniejszy punkt odniesienia. 
Utwierdzanie się w poczuciu, że „nigdy się to nie zmieni” (rytuały, 
stałe miejscówki i stałe szlaki).  
Grupowe odkrywanie świata – wspólne oswajanie dorosłości 
(pierwsze papierosy / alkohol / pornografia; odcinanie się od 
rodziców, poczucie niezależności). 
Intensywność kontaktu - stały kontakt w sieci (Messenger, 
Snapchat); znajomi dobierani przede wszystkim pod kątem 
możliwości częstego, najlepiej codziennego, spędzania czasu 
(dobierani z okolicy, z klasy): 

 monopłciowe lub mieszane ekipy, które w miarę 
możliwości spędzają cały wolny czas razem (wspólne 
szlajanie się, przesiadywanie w nieodwiedzanych 
przez dorosłych „miejscówkach”, „przegadywanie 
spraw”, spotkania toczące się często jednocześnie 
online i offline – np. w miejscówce i na Snapie; w grze). 

 dla dziewczyn wzorem jest posiadanie najlepszej 
przyjaciółki (BFF – best friends forever), z którą 
wszystko robi się razem (upodobnianie się do siebie). 



ZWIĄZKI 
GIM. LIC.  
 Posiadanie chłopaka / dziewczyny nie jest 

oczywiste. Osoby będące z kimś w związku 
są wystawione na nieustanne komentarze 
i docinki otoczenia (beka). Jest to silnie 
wzmacniane przez sieć (zdjęcia, uwagi, 
ocena rówieśników). 

 Duża część osób nie wie po co miałaby z 
kimś być. Przeświadczenie, że „przyjdzie 
jeszcze czas na związki” (lepiej poczekać niż 
ryzykować bycie wystawionym na hejt). 

 Bycie w związku postrzegane jako wyraz 
robienia „halo” wokół siebie (określenie  
z terenu): 

 konieczność posiadania chłopaka / 
dziewczyny przez osoby, które chcą się 
wylansować (lansiarze /niegrzeczni) 

 związki „na brechty” –  
dla żartów. 

 

 Posiadanie chłopaka / dziewczyny postrzegane jako 
naturalny, pożądany stan rzeczy (otwarte pisanie  
o swoich uczuciach w serwisach społecznościowych, 
pozytywny odzew / podziw rówieśników).  

 Związki traktowane jako wyraz dojrzałości.  
 Traktowanie związków na poważnie (prawie jak 

małżeństwo) - przeświadczenie, że uczucie przetrwa na lata, 
odwiedzanie „teściów”, wspólne planowanie przyszłości.  

 Zrytualizowanie relacji - celebrowanie rocznic, rytuały 
(kłódki miłości), odwoływanie się do kodów 
romantyczności (świece, serduszka, róże, kwiaty, 
niekończący się ciąg inspiracji z sieci). 

 Miłość zremediowana (podgrzewanie relacji w sieci, 
dzielenie się nią na forum publicznym). 

 Przypadkowe relacje, eksperymentowanie - to coś, co się 
robi, ale czym się nie chwali, nie mówi się publicznie (to 
nie sposób na wylansowanie się jak w gimnazjum). 
„Oficjalny”, „dojrzały” związek jako wzór /powód do dumy. 



RODZINA 
LIC. GIM. 

 Za wzór uchodzi partnerska relacja  
z rodzicami (nie zawsze ją się ma). To powód 
do dumy, a nie obciach. 

 Dbanie o jakość życia rodzinnego (wspólne 
spędzanie czasu, rozmowy, wyjścia) jako 
istotny element holistycznego zarządzania 
wszystkimi sferami życia (kulturowy wzór 
ogarniania). 

 Korzystanie ze wsparcia rodziców jako jeden 
 z elementów ogarniania (nie kłóci się z 
samodzielnym zarabianiem). 

 Traktowanie rodziców / starszego rodzeństwa 
jako przewodników: 

 pomysł na przyszłość (wybór szkoły, 
studiów, kursów, zawodu) 

 inicjacje w dorosłość (wspólne wyjazdy 
na koncerty, wspólne picie alkoholu). 

 Wrzucanie do sieci zdjęć z rodzicami (np. ze 
wspólnych wyjazdów), dodawanie ich do 
znajomych, chwalenie się partnerską relacją. 

 
 

 Relacja dziecko – rodzic. Traktowanie gimnazjalisty 
raz jako dziecka, raz jako dorosłego (częste rozmijanie 
się oczekiwań): 

 karanie (np. „kara na telefon” / „kara na komputer”) , 
kontrolowanie – poczucie nieustannej (i niepożądanej) 
zależności 

 oczekiwanie nadmiernej bliskości ze strony rodziców 
(vs gimnazjalna potrzeba odcięcia się, zaznaczenia 
odrębności). 

 Ambiwalentny stosunek do rodziców – z jednej strony 
wciąż duża potrzeba bliskości i opieki, z drugiej 
potrzeba samodzielności, oddzielenia, przebywania  
w grupie rówieśniczej (odcinanie się od rodziców, 
spędzanie czasu w miejscach nieznanych rodzicom / 
dorosłym, własne miejscówki, kody, grupowe rytuały). 

 Sieć jako sfera intymna (korzystanie z kanałów 
komunikacji nieużywanych przez dorosłych - uciekanie 
z FB na nieużywanego przez rodziców Snapchata, 
komunikatory w grach).  
 
 
 

 
 



WIZJA DOROSŁOŚCI 
LIC. GIM. 

 Dorosłość rozumiana jako to, co niedostępne, zakazane 
dla dziecka. 

 Eksperymentowanie, próbowanie tego, co zakazane 
(często w obrębie grupy rówieśniczej – ekipa). 

 Niegrzeczność jako sposób na lans, zwrócenie na siebie 
uwagi otoczenia. 

 Fascynacja (często połączona z przerażeniem  
i zniesmaczeniem tym co widzi się w sieci i w 
realu) osobami, które „łamią” zasady – piją, palą, 
biorą narkotyki, imprezują, ubierają się w 
wyzywający sposób. 

 Vouyeryzm: często wystarczy samo oglądanie, nie 
trzeba współuczestniczyć. 

 Pogarda (zwykle podszyta fascynacją) dla osób, 
które „udają dorosłych” – nieadekwatność 
zachowań do wieku. 

 Odległa, rozmyta wizja przyszłości – poczucie, że 
jeszcze wszystko jest możliwe, i że nie trzeba jeszcze  
się na nic decydować.  

 Dziecięce marzenia pełne rozmachu. 

 
 

 Dorosłość jako dojrzałość – konieczność 
świadomego zarządzania sobą, wchodzenia w 
odpowiedzialne związki, zarabiania… 

 Odcinanie się od gimnazjalnej wizji dorosłości 
(wyraz niedojrzałości), podkreślanie, że ten etap 
ma się już za sobą.  

 Za wzór / wyraz dojrzałości przedstawiane są 
osoby, które w pełni kontrolują wszystkie sfery 
swojego życia i potrafią nim zarządzać. Osoby, 
które tylko imprezują nie mogą być wzorem. 

 Pierwsze prace – duma z własnej samodzielności  
i zaradności; duży wachlarz możliwości 
(informacje o tym, że można i że da się zarabiać 
powszechnie dostępne w sieci).  

 Bliska wizja przyszłości – konieczność 
skonfrontowania się z nią w związku ze zbliżającą 
się maturą / studiami. 

 Pragmatyczne marzenia (konkretne plany na 
przyszłość, zwykle szyte na miarę możliwości). 



świat nie kończy się na najbliższym 
otoczeniu – sytuacja nieustannego 
konfrontowania się z ogromem 
możliwości (mody, inspiracje, wizje 
przyszłej kariery) oferowanych 
przez sieć 



POTRZEBA MOTYWACJI 
 Nieustanne wystawienie na treści (stacje tematyczne, filmiki na youtubie) zachęcające do ciągłej pracy nad 

sobą. 

 Powszechne przeświadczenie o tym, że trzeba ciągle się zmieniać, ulepszać, rozwijać na wszelkich 
poziomach (być lepszą przyjaciółką, kolegą, synem, siostrą, uczennicą, sportowcem, itd.). Motywacja jest 
ważna zarówno na poziomie relacji z rówieśnikami, jak i w szkole, czy przy podejmowaniu pozaszkolnych 
aktywności. Młodzi dużo mówią też o rozwoju duchowym (praca nad charakterem, silną wolą).  

 Chętne podejmowanie wyzwań (challenge, internetowe łańcuszki): 

 dążenie do określonych celów służy samorozwojowi, podejmuje się je indywidualnie 
(niezaobserwowane grupowe challenge), ale postępami / sukcesami dzieli się z grupą (często w 
serwisach społecznościowych)- potrzeba poklasku i wsparcia ze strony otoczenia. 

 cele są często policzalne, możliwe do wizualnego przedstawienia (i dzielenia się nimi w sieci). 

 Szukanie wzorów, przykładów postaci, które „dobrze radzą sobie w życiu” (mogą być to zarówno osoby znane 
ze szkolnego korytarza, jak i youtuberzy, czy serialowi aktorzy). Docenianie umiejętnej autokreacji (wyraz 
sprawnego poruszania się po świecie – każdy ma te same narzędzia, nie każdy potrafi zrobić z nich użytek). 

 Potrzeba nieustannego coachowania się i szukania inspiracji. Niekończące się poszukiwania 
„inspirujących” zdjęć na Instagramie, mądrych cytatów, vlogowych poradników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



konieczność ciągłego balansowania 
między autokreacją  
a utrzymywaniem relacji w „realu” 

bycie nieustannie wystawionym na 
ocenę 



EGALITARNA SŁAWA 

Pochodną nieustannego szukania inspiracji i motywowania się jest chętne odwoływanie się do sławnych, 
znanych postaci i bycie z nimi w stałym (zarówno bezpośrednim jak i wirtualnym) kontakcie.  

 

Niegdyś utrudniona, wybitnie jednostronna relacja ze sławą (fan zabiegający o względy artysty) ewoluuje 
pod wpływem social media. Pojawia się nowy typ relacji ze słynną / znaną postacią – „fejm”.  

Fejm oznacza zarówno postać (ktoś sławny, znany) jak i typ relacji, w jaką się z nią wchodzi. 

Największą różnicą miedzy fejmem a sławą w tradycyjnym ujęciu jest jego egalitarność: 

 Fejmem może być zarówno gwiazda muzyki pop, polski Youtuber jak i kolega z klasy. Język 
podziwu, zarezerwowany wcześniej dla niedostępnych idoli egalitaryzuje się. Kolegów z klasy 
można "sławić” dziś językiem jakim kiedyś podziwiało się idola. 

 Przeświadczenie o tym, że „wybicie się” jest na wyciągnięcie ręki. Prawie każdy zna osobiście 
kogoś, kto się wybił.  

 Nastoletnie sławy muszą nieustannie zabiegać o kontakt ze swoimi odbiorcami, fanami. Relacja 
nie jest jednostronna – obie strony muszą w nią ciągle inwestować. Fejmy kręcą dla swoich 
fanów filmiki, odpowiadają na ich pytania, oznaczają ich na zdjęciach. Fani odwdzięczają się 
zainteresowaniem, wyrazami uznania i prezentami wysyłanymi do sław. 

 



non-stop komunikacja 

podglądanie i bycie 
wystawionym na widok 



KOMUNIKACJA 

Aplikacja służąca przede wszystkim szukaniu / wymianie inspiracji oraz nauce fotografii. Przykładanie dużej wagi do 
wyboru i jakości wrzucanych zdjęć – nie może ich być za dużo. Poprzez Instagram młodzi przyswajają sobie konkretne kody 

estetyczne.  

Messenger to podstawowy komunikator, który wypiera smsy. 

Najważniejsza aplikacja dla młodzieży pozwalająca na wysyłanie zdjęć (znikają po kilku sekundach od obejrzenia). To ona 
służy codziennemu kontaktowi, podtrzymywaniu relacji. Wyparła zdjęcia z facebooka. Ze swoją ulotnością idealnie wpisała 
się w gimnazjalne „tu i teraz” oraz nastoletni lęk przed oceną innych (na Snapie nie ma oceniania, nie ma rodziców - zaletą 
Snapa jest także nieobecność rodziców, zdjęcia mogą być niedbałe i nieprzemyślane). 

Gimnazjaliści i licealiści korzystają z tych samych komunikatorów. 

Konto na FB to oczywistość (prawie każdy je ma), ale FB nie jest głównym narzędziem komunikacji! 
Na FB wrzuca się niewiele zdjęć, niewiele się też na nim pisze (częściej się lajkuje / podlinkowuje treści). Służy przede 
wszystkim wymianie „oficjalnych” informacji (życzenia urodzinowe, grupa klasowa, zdjęcia z grupowych wydarzeń), a nie 
codziennemu kontaktowi. Dla gimnazjalistów miejsce na podkreślanie wagi konkretnych relacji (zdjęcia z BFF i ekipą, życzenia, 
wymiana inspirujących cytatów), dla licealistów miejsce wymiany informacji (miejsce na wrzucanie linków, a nie na własne 
komentarze, wymiana informacji ze świata i z życia szkoły i klasy). Minusem FB jest obecność rodziców i nauczycieli. 



konieczność konfrontowania się 
 z nieskończonym dostępem do 
treści 

podział na treści konsumowane 
indywidualnie i zbiorowo (zestaw 
wspólnych odniesień, temat do 
rozmów) 



TREŚCI KULTURY 
Gimnazjaliści i licealiści konsumują treści kultury w podobny sposób. To świat tych samych odwołań popkulturowych 
– nie ma kodów / treści zarezerwowanych tylko dla młodszych i starszych nastolatków.  

Niewielką różnicą jest tylko to, że gimnazjaliści chętniej powracają do filmów i książek zaadresowanych dla dzieci 
(gimnazjaliści odbierają je w dziecięcy sposób, z pełnym zaangażowaniem; licealiści traktują je bardziej jako podróż 
sentymentalną, powrót dla odległego już dla nich dzieciństwa). 

Youtube jako niekończący się zbiór filmików, vlogów, tutoriali – filmy na YT to idealne teksty kultury dla nastolatków 
(krótkie, motywujące, ze zrozumiałym przekazem, w luźnej formie – „beka” jako ich częsty element) 

Dla niektórych dziecięca radość czytania stopniowo zabijana przez szkolne lektury (swobodny dobór tekstów wypierany 
przez konieczność czytania niedopasowanych do potrzeb młodych ludzi lektur – patrz: lektury). 

Telewizyjne seriale i programy jako źródło wspólnych odwołań kulturowych – warto je oglądać (np. po szkole  
z rodzicami), żeby mieć o czym pogadać ze znajomymi. Seriale w Internecie służą zwykle własnej rozrywce – każdy ogląda 
inne, nie ma ich z kim „przegadywać”. 

Nastolatkom łatwiej przyswoić treści, które są osadzone w konkretnym "świecie" np. świecie Harrego Pottera, 
Marvela, Średniowiecza, Londynu, Skandynawii. Podoba im się kiedy teksty ze sobą korespondują, nie kończą się na 
jednej książce, a mają swoje rozwinięcie w filmach, serialach, komiksach, liniach ubrań, grach (możliwość dowolnego 
zestawiania; długiego przeżywania; łatwość poruszania się po świecie odwołań, które się dobrze zna 
i rozumie). 

 



GRY 
 Gry jako jedne z podstawowych tekstów kultury. Nie są zawężone do samej gry, a rozciągają się na 

vlogi, blogi, komunikatory (w samych grach jak i osobne aplikacje - np. Twitch). To stały temat 
rozmów, ważny element spotkań towarzyskich (nawet jak gra się samemu, to zwykle jest się w 
stałym kontakcie z innymi graczami).  

 Gry jako platforma do komunikacji: 

 rozmawianie o grach w trakcie codziennych rozmów i aktywności 

 rozmawianie o innych sprawach przy okazji grania (komunikatory w grach nie służą tylko do 
rozmów o grze).  

 Gry jako płaszczyzna porozumienia międzypokoleniowego (zwłaszcza na linii ojciec – syn). 
Okazja do wspólnego bycia ze sobą, męskiej socjalizacji. 

 Poczucie, że granie nie jest czystą rozrywką, a może służyć zarabianiu. Grając można się „wybić”. 

 



nie zawsze trzeba mieć, ale powinno 
się wiedzieć co jest modne 
(kolekcje w sieci równie ważne co 
posiadanie rzeczy i marek w realu) 

zalew inspiracji – między 
selekcjonowaniem  
a wybieraniem tego co wszyscy  



MODY 
LIC. GIM. 

 Rzeczy i marki dobierane w bardziej 
świadomy niż w gimnazjum sposób. 

 Wybór konkretnej „stylówy” (np. stylizacje 
inspirowane znanymi osobami, cosplay, 
metale), a nie tylko noszenie konkretnych 
marek. Staranny dobór ubrań jako jeden ze 
sposobów na podkreślanie swojej 
dojrzałości i osobowości (wiem kim jestem, 
wiem co lubię). 

 Stylówa to przede wszystkim wybór 
estetyczny. Na podstawie samego ubioru 
trudno dekodować określone poglądy / 
postawę wobec świata. 

 Stylówę można zmieniać (łatwość 
metamorfoz w mozaikowej rzeczywistości) 

 
Liczy się to, żeby mieć określone (modne w tej chwili) 
rzeczy – buty, torebki, okulary, bluzy, itd., a nie ubierać 
się w konkretnym stylu.  
Posiadanie markowych rzeczy jako wyraz bycia 
modnym i sposób na zwrócenie na siebie uwagi. 
Dotyczyć to może zarówno konkretnych przedmiotów jak i 
np. wirtualnych kolekcji inspiracji (na Instagramie lub 
WeHeartIt), czy np. skórek w CSA. 
Upodabnianie się wyglądem do swoich znajomych 
(zwłaszcza przez BFF, dla których podobieństwo na 
wszystkich polach jest powodem do dumy). 
Gimnazjaliści zauważają, że wszyscy, którzy chcą 
wyglądać „modnie” wyglądają „tak samo”.  
Zazwyczaj jest to jednak neutralna obserwacja – 
wyglądanie jak inni jest oceniane raczej pozytywnie. 

 



NAUKA 



zadanie szkoły: 
 w gimnazjum zaciekawić, 

pokazać możliwości, 
poprowadzić uczniów 

 w liceum oferować użyteczną 
wiedzę, pomagać w planowaniu 
zadań 



PODEJŚCIE DO NAUKI 1/3 
GIM. 

 Nie mają jeszcze ściśle sprecyzowanych 
zainteresowań - są podatni na zmiany naukowych 
preferencji, łatwo się zaciekawiają i zrażają, są 
wciąż otwarci na różne dziedziny wiedzy (tli się 
jeszcze "dziecięca" ciekawość świata).  

 Potrzeba zachęty, "nakierowania", nauczyciela - 
przewodnika, który wprowadziłby i zainteresował 
danym polem wiedzy (przedmiotem).  

 Łatwo zniechęcić ucznia do określonego 
przedmiotu / tematu (złą oceną, złym podejściem 
nauczyciela, przypadkową sytuacją na lekcji itp.).  

 Wzorem dobrego ucznia jest ktoś, kto uczy się "jak 
przykazano"; gimnazjaliści nie mają jeszcze 
zwykle wyrobionej (tak istotnej dla licealistów) 
umiejętności oceny, czego warto się uczyć, a czego 
nie. 

 Wzorem jest świadome zarządzanie własną 
nauką (potrzeba posiadania "własnej metody 
nauki”). 

 Decydowanie o własnej frekwencji wedle kryteriów 
istotności i opłacalności.  

 Zapotrzebowanie na użyteczną wiedzę, uczenie 
się tylko tego, co przydatne - potrzeba jasnego 
określenia celów, tego "co mi da" przyswojenie 
określonej wiedzy. 

 Taka zmiana w podejściu do nauki wynika z 
potrzeby samookreślenia się licealistów, zarówno 
pod kątem zainteresowań (tego kim się jest), jak i 
naukowym (skupiam się na tym, co zdaję na 
maturze) oraz konieczności sprostania ideałowi 
osoby, która "ogarnia".  

 

LIC. PLASTYCZNOŚĆ PRAGMATYZM 



zadanie szkoły: 
 w gimnazjum dbać  

o koordynację przedmiotów 
(pokazywać różne strony 
danego problemu jednocześnie 
na różnych zajęciach) 

 w liceum pozwalać na 
elastyczne ustawianie zajęć 



PODEJŚCIE DO NAUKI 2/3 
GIM. 

 Myślenie o nauce w kategoriach 
krótkoterminowych zysków i strat - każdy 
przedmiot traktowany osobno, w ramach każdego 
przedmiotu myślenie zadaniowe. 

 Typologia nauki ze względu na formę 
sprawdzania wiedzy (nauka do klasówki, nauka do 
pytania, nauka do egzaminu, praca domowa). 
Każdemu takiemu "typowi nauki" przypisane są 
określone źródła i techniki uczenia się.  
 
 

 
 Analogowa nauka + praca domowa z Internetu - 

podręcznik i zeszyt to pierwsze, oczywiste, 
wyczerpujące źródła wiedzy.  
Internet służy do "kserowania" pracy domowej.  

 Nauka jako zbiór definicji, wzorów zamkniętych 
w podręcznikach.  
Poczucie, że wiedza jest skończona. 

 Świadomość swoich mocnych i słabych stron - 
nauka staje się bardziej indywidualna 
podporządkowana konkretnym zainteresowaniom 
ucznia; wzorem nie jest już nauka "jak 
przykazano".  

 Konieczność wypracowania własnego systemu / 
metody uczenia się, obejmującego również 
zarządzanie własną maturą (sposoby 
przygotowania się do matury, wyznaczenie sobie 
szczegółowych maturalnych celów np. na ile punktów 
chce się zdać dany przedmiot - trend "mierzenia 
siebie”). 

 Nastawienie na korzystanie z możliwie wielu 
zróżnicowanych, uzupełniających się źródeł  
i form nauki (oczekiwanie wobec nauczycieli, że 
sprostają tej potrzebie). 

 Wciąż problem z krytyczną oceną źródeł przy 
korzystaniu z zasobów sieci przy odrabianiu pracy 
domowej.  

LIC. FRAGMENTARYCZNOŚĆ MOZAIKOWOŚĆ 

ZAMKNIĘTY ZBIÓR WIEDZY 



PODEJŚCIE DO SZKOŁY 3/3 
GIM. 

 Nauka jest jednoznacznie związana  
z instytucją szkoły (a nie np. umiejętnością 
uczenia się).  

 Postrzeganie nauki jako nieustannego 
sprawdzania, odpytywania, oceniania, mierzenia, 
przeliczania na punkty (brak czasu i siły na naukę 
dla siebie / dla przyjemności). 

 Szkoła rozlicza ucznia, a nie pokazuje, że można 
coś robić na różne sposoby. 

 Uczniowie nauczyli się żyć w tym szkolnym 
ekosystemie; mają poczucie, że sposobem na 
bezbolesne przejście przez szkołę jest sprawne 
poruszanie się po systemie regulaminów, ocen, 
przepisów, a także ich umiejętne wykorzystanie w 
walce ze szkołą (nauczycielami).  

 Gimnazjaliści znają swoje prawa i nie wahają się 
ich używać, co przez nauczycieli często odbierane 
 jest jako atak.  

 
 

 Nauka w szkole to tylko jeden z elementów 
"życiowej mozaiki", który musi współgrać z innymi 
(życiem towarzyskim, "robieniem czegoś", imprezami, 
pracą); oczekiwanie, że nauczyciele zrozumieją, że życie 
licealisty nie jest podporządkowane tylko szkole.  

 Uczniowie sami zarządzają swoją frekwencją; jeśli 
uznają, że lepiej pouczyć się w domu, albo spędzić czas 
inwestując go w życie towarzyskie - zrezygnują z lekcji. 

 Nauka w liceum jest podporządkowana maturze; 
zadaniem szkoły jest pomóc albo chociaż nie 
przeszkadzać w nauce do matury.  

 Nauka jest już w dużej mierze samodzielna  
i zindywidualizowana - nie tylko w szkole i w domu,  
ale również na kursach przedmaturalnych (zetknięcie 
z innym, często "studenckim" podejściem do nauki 
sprawia, że zmieniają się również oczekiwania co do 
szkoły).  

LIC. ZBIÓR ZASAD SZKOŁA W PLANIE ŻYCIA 



nauczyciel osobowość vs 
nauczyciel merytoryczny 

ideał: nauczyciel - coach 



ROLA NAUCZYCIELA 
GIM. 
 Ogromna odpowiedzialność nauczyciela - to od 

niego zależy czy uczeń, który nie ma jeszcze 
sprecyzowanych zainteresowań, zaciekawi się czy 
zniechęci do danego przedmiotu. Przedmiot / 
dziedzina wiedzy jest utożsamiana z osobą 
nauczyciela.  

 Potrzeba nauczyciela przewodnika, który opowie 
świat (dziecięca ciekawość, otwartość), przekaże 
wiedzę i pasję.  

 Na szacunek uczniów trzeba sobie zasłużyć 
(przejść szereg prób). Od nauczyciela nie oczekuje 
się partnerskiej relacji. Ma być autorytetem, 
pokazać siłę (bez agresji), trzymać się reguł, które 
sam ustala, być stanowczym i równocześnie 
wykazywać zainteresowanie i zrozumienie dla 
nastoletniego świata (chce rozmawiać z uczniami, 
jest ich ciekawy). 

 

 Nauczyciel nie pełni już kluczowej roli w procesie 
uczenia. Wspiera ucznia w jego indywidualnych 
wyborach i metodach uczenia się.  

 Musi zrozumieć, że uczyć się można też poza szkołą 
i jeśli lekcja nie będzie ciekawa to uczeń nie przyjdzie 
do szkoły.  

 Umie dostosować się do tego, że to uczniowie 
zarządzają swoją nauką - odpuszcza tym, którzy np. 
nie zdają na maturze danego przedmiotu. 

  Jest przewodnikiem po świecie niepewnej (ciągle 
się zmieniającej) matury (jest na bieżąco, potrafi 
zaproponować dobre repetytoria, zajęcia w 3 klasie 
podporządkowuje maturze). 

 

LIC. 

Nauczyciel powinien motywować, inspirować, zachęcać uczniów do "wchodzenia na wyższe poziomy", 
dopingować do zmieniania siebie na lepsze.  



brak rozdziału na online i offline  
w życiu vs analogowa szkoła 

szkoła i to co dzieje się poza nią  
to dwa osobne światy 



ONLINE & OFFLINE W SZKOLE 
SZKOŁA TYLKO OFFLINE ŻYCIE - PRZENIKANIE SIĘ 

ONLINE I OFFLINE 
 Szkoła nie zauważa / demonizuje zmiany zachodzące  

w obrębie nowych technologii – jest ślepa na to, że 
technologia nie jest jedynie dodatkiem do życia, a jego 
stałym elementem (naiwne przekonanie, że technologię 
można „wyłączyć” wraz z zabraniem uczniom telefonów). 

 Szkoła wymusza analogowe myślenie i analogowe 
uczenie się – nie wykorzystuje umiejętności uczniów, nie 
zachęca do kreatywnego podejścia do nauki  
i wykorzystywania nowych technologii. 

 Serwisy społecznościowe, YouTube, aplikacje, streamingi 
itp. nie wykorzystywane do nauki – szkoła widzi je jako 
źródło zła, a nie użyteczną pomoc. 

 Multimedia w szkole (np. tablice multimedialne) 
funkcjonują często jako „fajerwerki”, jako sprzęt, a nie jako 
kompetencje; złudne przekonanie, że wystarczy dać sprzęt 
a będzie "nowocześnie".  

 Jednoczesne utrzymywanie relacji  
w sieci jak i w realu – bycie  
w nieustannym kontakcie (przerywane 
jedynie chwilami na naukę). 

 Katalogowanie, wykorzystywanie 
nowych technologii (aplikacje, serwisy 
społecznościowe) do porządkowania 
inspiracji, zdjęć, filmików (kompletnie 
nieprzekładalne na to, co dzieje się w 
szkole). 



KORZYSTANIE Z SIECI 
Licealiści i gimnazjaliści w podobny sposób (nie)korzystają z zasobów sieciowych i możliwości jakie mogłaby dawać 
technologia w kontekście nauki: 

Niewykorzystywanie potencjału sieci - szkoła nie ukazuje możliwości jakie daje Internet (nie proponuje uczniom nauki 
z wykorzystaniem zasobów cyfrowych np. obserwowania fanpage’y, kanałów na YouTube, stron naukowców itp.). 
Niewykorzystane są również kompetencje nastolatków np. w zakresie korzystania z urządzeń mobilnych (Internet i 
nauka w szkole to dwa różne światy). 

Uczenie się języków mimochodem jako jeden z niewielu sposobów na wykorzystanie nowych technologii i 
mediów w kontekście nauki. Młodzież uczy się angielskiego np. oglądając kanały anglojęzycznych Youtuberów, grając w 
gry multiplayerowe w międzynarodowych składach czy korzystając z oryginalnych ustawień rozmaitych aplikacji i 
programów. Jest to zupełnie naturalna, powszechna forma "wchłaniania" języka zarówno wśród gimnazjalistów jak i 
licealistów. 

Trudność z krytyczną oceną źródeł - szkoła nie uczy tego, jak sobie radzić z selekcją informacji w sieci (np. na 
Wikipedii). Szkoła nie uczy życia w społeczeństwie cyfrowym.  

Analogowe korzystanie z sieci w kontekście nauki - dominującą praktyką wykorzystywania zasobów sieciowych jest 
"kserowanie Internetu" czyli przepisywanie prac domowych, rozwiązań zadań, kopiowanie definicji z Wikipedii czy 
czytanie streszczeń lektur; bezsens zadawania pracy domowej (uczniowie funkcjonują w rzeczywistości, w której 
wszystkie rozwiązania zadań ze wszystkich podręczników i zbiorów są dostępne w sieci).  

Młodzież nie rozumie problemu plagiatu w sytuacji gdy normą jest "przepisywanie Internetu do zeszytu"  
w ramach pracy domowej, (analogicznie do sytuacji, gdy na lekcji nauczyciel dyktuje podręcznik).  

Szkoła jest postrzegana przez uczniów jako zacofana technologicznie  
(chodzi przede wszystkim o kompetencje i podejście nauczycieli a nie o samo wyposażenie sal).  



nieumiejętność pracy w grupie  



PRACA W GRUPIE 
Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym najchętniej uczy się indywidualnie. Praca grupowa jest wciąż 
nieoswojoną, nienaturalną, niewygodną formą uczenia się.  

 

Nieumiejętność wspólnego uczenia się w domu (rozpraszanie, przeszkadzanie, brak wzorców - jak taka nauka 
miałaby wyglądać, skoro każdy uczy się ze swojego zeszytu i przepisuje wyniki zadania ze swojego komputera). 
Nastolatki najchętniej i najefektywniej uczą się same (wyjątkiem jest np. odpytywanie ze słówek).  

Uczenie się jako jeden z elementów walki ze sobą – poczucie, że jest to walka, którą trzeba stoczyć samemu ze 
sobą.  

Wbrew przekonaniu, ze technologia nauczy młodzież współpracy i współdziałania w dochodzeniu do celów, 
odnastoletnim wzorem są osoby, które doszły do czegoś same (Youtuberzy, gwiazdy Aska, szkolne sławy). 
Współczesnym bohaterem kulturowym młodzieży jest "self made man", ktoś kto "wybił się" sam.  

Praca projektowa jest traktowana bardziej jako zabawa niż „nauka” (rozproszenie, okazja do rozmów). Ani 
gimnazjaliści ani licealiści nie mają poczucia, że w ten sposób się „uczą”. 

Brak wykorzystywania nowych technologii do pracy grupowej (jak np. omawianie projektów na Skype czy 
FaceTime; kręcenie materiałów takich jak na Youtube). 



Są już często opowiedzeni po którejś ze stron: czytania bądź nie 
czytania.  
 Dłuższe poruszanie się w rzeczywistości wielu bodźców 

(wieloletnie wystawienie na treści mozaikowe) sprawia, że 
licealistom często trudniej niż gimnazjalistom fizycznie sprostać 
wyzwaniu jakim jest dłuższa forma literacka („odpadanie”).  

 Przeświadczenie, że lektury są niezrozumiałe, nieciekawe, 
niedostosowane do współczesnego świata (nieliczne wyjątki 
podkreślają regułę).  

Nie są jeszcze zupełnie "straceni" dla 
czytania.  
 Wspomnienie dziecięcej radości 

czytania nie jest jeszcze do końca 
zdławione przez lektury. 

 Żywe wspomnienia ulubionych książek 
z dzieciństwa i sytuacji czytania z 
rodzicami.  

LEKTURY 
GIM. LIC. 

 Mozaikowe przyswajanie dzieła - konsumowanie treści na różne sposoby np. przeczytanie kilku stron lektury + 
obejrzenie ekranizacji + przeczytanie streszczenia w Internecie + opowiedzenie przez koleżankę. Liczy się 
umiejętność nawigacji po treści, a nie ograniczenie do zamkniętej formy dzieła.  

 Przyswajanie lektury jest ułatwione gdy jest ona osadzona w konkretnym "świecie", do którego można się "dostać" 
na różne sposoby np. poprzez grę, kolekcję, film, komiks, taniec.  

 Łatwiej przyswoić lekturę, która odnosi się bezpośrednio do życia nastolatków (opowiada o ich świecie, 
problemach, codzienności, przedstawia zagrożenia współczesnego świata np. "My dzieci z Dworca Zoo"). 

 Łatwiej przyswoić lekturę o charakterze poradnikowym, mówiącą "jak żyć"  
(potrzeba motywacji, inspiracji) np. "Mały Książę".  



 Matura wyznacza rytm nauki w liceum (cała nauka 
podporządkowana maturze, straszenie maturą). 

 Przeświadczenie, że od matury zależy przyszłość, całe życie 
(wychyla to licealistę w przyszłość, przez cały okres liceum jest 
wystawiony na myślenie o tym, co będzie "potem"). 

 Indywidualizacja matury - przeświadczenie, że każdy zdaje inną, 
"swoją" maturę (wybór przedmiotów, zakładanie sobie pułapu 
punktowego, uczenie się samemu). 

 Uczenie się wielotorowe (w szkole, samemu w domu, na kursach, 
z repetytoriów).  

 Nie do końca jasne zasady maturalne (matura jako coś, co wciąż się 
zmienia, co roku jest inne). Dobry nauczyciel (dobry podręcznik, 
dobre repetytorium, dobry kurs) to taki, który będzie 
"przewodnikiem" po świecie niepewnej matury (określi 
szczegółowe wymagania, dostarczy tylko ściśle użytecznej 
wiedzy). 

EGZAMIN GIM. vs MATURA 

GIM. LIC. TOTALNOŚĆ MATURY PO PROSTU EGZAMIN  

 Egzaminu nie przeżywa się przez 
całą szkołę, co wynika m.in. z 
gimnazjalnego osadzenie w "tu i 
teraz".  

 Do egzaminów przygotowuje się  
w szkole, a nie poza nią; oczywiste 
jest, że wszelkie propozycje czy 
wskazówki związane  
z przygotowaniami (np. wybór 
repetytorium) wyjdą od nauczyciela.  

 Nie wyznacza kresu życiowej epoki 
(to nie koniec edukacji).  



WF jako symbol niedostosowania 
szkoły do zmian społeczno – 
kulturowych i potrzeb nastolatków 



WF 
WF to w wielu szkołach zaprzepaszczana szansa na to, aby w łatwy sposób wpisać się w to, co dla 
uczniów ważne. Najistotniejsze nie są bowiem "wypasione sale", ale podejście nauczyciela, który pomaga 
młodzieży zmierzyć się ze sobą.  

 Moda na bycie fit, odchudzanie, siłownię fitness, bieganie - szczególnie silna wśród badanych 
licealistów - nie znajduje odzwierciedlenia w zainteresowaniu lekcjami WF-u  
(zwolnienie z WF - szczególnie u dziewcząt - to już norma kulturowa; niekiedy również absurd, 
gdy zwolnienia mają maratończycy czy zawodnicy trenujący regularnie poza szkołą).  

 W porównaniu z osobistymi trenerami (czy nawet trenerami z YouTube) nauczyciele WF-u 
wypadają często blado.  

 Autorytetem cieszą się ci WF-iści, którzy sami angażują się w zajęcia, a nie stoją z boku, 
wydając polecenia ćwiczącym uczniom. 

 Dobry nauczyciel WF -u przede wszystkim motywuje, dopinguje, zachęca młodzież do 
podejmowania kolejnych challenge'y na drodze do zmiany swojego ciała.  
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