
Opracowanie badania wśród młodzieży

Czy przyjmujesz postawę lidera, obserwatora czy uczestnika wydarzeń?Podczas ankiety off-line odpowiedź "lider" zaznaczyło ponad 2 razy więcej osób (43%) niż podczas badania internetowego. Najprawdopodobniej wynikało to z tego, że badany chciał zaimponować ankieterowi. (W piramidzie Masłowa: "szacunek i uznanie"). Młodzi często chcą być postrzegani jako przywódcy i jednostki wyróżniające się na tle grupy. Możemy tu mieć do czynienia z przewartościowaniem. Jak wynika z badania istnieją także półliderzy, czyli takie osoby, które potrafią pociągnąć nnych za sobą, jednak same także potrzebują zwierzchnika.
Jak spędzasz czas po szkole?Młodzież niezwykle ceni sobie spotkania z rówieśnikami. Chce być postrzegana jako "towarzyska". Widać, że zgodnie z piramidą Masłowa większość młodych zatrzymuje się na szczeblu "przynależność do grupy". Ponad trzy razy mniej osób przyznaje się do nauki i uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Postrzeganie tych tematów wydaje się mniej atrakcyjne.
W jakich zajęciach dodatkowych uczestniczysz?Więcej młodzieży uczestniczy w zajęciach sportowych niż naukowych. Młodzi potrafią sobie zorganizować czas dodatkowymi zajęciami.
Ile czasu poświęcasz na zajęcia dodatkowe w tygodniu?
Czy masz wystarczające dostęp do informacji odnośnie zajęć w twoim 
mieście/kraju/szkole?Prawie ½ badanych uczestniczy w zajęciach mniej, niż 2 godziny tygodniowo. Jednak znajdziemy także gro tych, którzy swojemu hobby poświęcają znacznie więcej czasu (ok. 6 h). Młodzi w około połowie przypadków chcą wiedzieć o dodatkowych możliwościach rozwiajania i zainteresowań, co świadczy o wysokiej aktywności obywatelskiej.
Czy zajęcia pozaszkolne wpłyną na twoją przyszłość?Prawie połowa badanych myśli o swojej przyszłości zawodowej i wiąże z nią swoje zainteresowania. To wielkie grono osób, w które warto inwestować i właściwie ukierunkować, najlepiej przy pomocy specjalisty.
Jakie wykształcenie planujesz zdobyć?Przeważająca większość osób planuje uzyskać wykształcenie wyższe. Oznacza to napływ ogromnej liczby specjalistów na rynek pracy. Jednocześnie warto podkreślić, że by się wyróżnić, potrzeba dodatkowej aktywności, społecznego udzielania się i rozwijania własną drogą – uczenia tego, czego nie da nam szkoła.
Czy chcesz zarabiać pieniądze w swoim wolnym czasie?Prawie wszyscy badani wyrazili chęć zarabiania pieniędzy w swoim wolnym czasie. To bardzo pozytywny wynik biorąc pod uwagę fakt, że byli ankietowani także gimnazjaliści. Mamy tu do czynienia z wcześniejszym dojrzewaniem młodzieży, planach na przyszłość i odpowiedzialnym myśleniem. Brakuje jednak ukierunkowania, pomysłu i umiejętności organizacyjnych, które są niezbędne podczas kreowania własnych przedsięwzięć. Pragnienie zarabiania własnych pieniędzy nie jest tożsame z rzeczywistym zabraniem się do działania, a jedynie wyrażeniem zainteresowania.



Czy udzielasz się w życiu społecznym?Co ciekawe, większość badanych uważa, że udziela się w życiu społecznym. Wynik ten nastawia nas bardzo pozytywnie. Istnieje jednak pytanie o konkret – co to znaczy udzielanie się społeczne? Nie zostało to zdefiniowane, natomiast wiemy, że młodzi chcą być postrzegani jako aktywni działacze.
Jakiego rodzaju obiektu sportowego brakuje w Twojej okolicy?Większość wymienionych obiektów sportowych istnieje, może być tylko utrudniony do nich dostęp (ze względu na dojazd bądź niewystarczający poziom [jakość] obiektów). Nie ma jednak większego problemu, aby podjechać do innej dzielnicy i skorzystać z tamtejszego obiektu (np. kręgielnia na Pradze).
Uwagi, które się najczęśniej powtarzały (120 odpowiedzi)Badani uczą się języków i uważają je za podstawę, co stawia targówkowską młodzież w bardzo dobrym świetle. Młodzież uskarża się jednak na zbyt dużo nauki, co utrudnia jej realizowanie swoich pasji na dodatkowych zajęciach. Szkoły nie inwestują wystarczająco w zajęcia artystyczne wymagające kreatywności, a także pracy zespołowej, co stanowi kolejną bolączkę uczniów. Warto organizować dodatkowe kółka i warsztaty, bo to najlepsza z możliwych inwestycji w aktywnych obywateli.Co ciekawe wypełnienie pola "Uwagi" było nieobowiązkowe i nieskonkretyzowane, a kilkanaście procent ankietowanych wypełniło je opisując problem dość konkretnie. Świadczy to o ich zaangażowaniu i chęci współpracy, a także umiejętności wypowiedzenia własnego zdania.
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