Szczecin, styczeń 2022r.

Szanowni Państwo,
Rektorzy uczelni / Dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych
Uprzejmie informujemy, że Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie jest realizatorem
badań p.n. „Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków
wobec

stref

ryzyka

społeczno-kulturowego

w

perspektywie

komparatystycznej

w świetle teorii resilience” – pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4.0”.
Projekt MŁODZIEŻ 4.0 to ogólnopolski projekt badawczy, który realizowany jest w latach
2021 – 2023, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a jego celem jest zdiagnozowanie
aktualnych tendencji zachowań, a także tendencji w obszarze wyborów aksjonormatywnych
oraz społeczno – polityczno - kulturowych młodych Polaków w wieku 13-25 lat.
Celem badania jest wypracowanie modelu analitycznego, koniecznego do identyfikacji
podmiotowości

młodego

pokolenia.

To

największe

od

dziesięcioleci

holistyczne,

ogólnopolskie badanie MŁODYCH.
W ramach projektu planowane jest przebadanie 25 tysięcy młodych Polaków, ze wszystkich
typów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, młodzieży studiującej, pracującej,
bezrobotnej oraz ich rodziców. Badania będą przeprowadzane na terenie całego kraju
w instytucjach szkolnych, miejscach pracy i w uczelniach. Dodatkowo na stronie projektu
udostępniona zostanie ankieta dla wszystkich potencjalnych respondentów, którzy kwalifikują
się do udzielenia odpowiedzi, a znajdują się poza formalnym systemem kształcenia.
Nasze badania sportretują młode pokolenie Polaków w następujących obszarach:
•

JA – JA, czyli portretowanie samego siebie – autoportret i samoocena młodzieży
w różnorodnych obszarach i aspektach życia społecznego,

•

JA – DOM – RODZINA - RÓWIEŚNICY - podejmiemy próbę identyfikacji relacji
interpersonalnych młodego człowieka w jego najbliższym otoczeniu, zarówno
w realnym świecie jak i cyberprzestrzeni,

•

JA – SZKOŁA - ŚRODOWISKO LOKALNE - MIEJSCE PRACY - obejmie
zagadnienia związane z opisem sytuacji szkolnej, społecznej, zawodowej oraz wyborów
politycznych młodego pokolenia Polaków,

•

JA – OJCZYZNA – ŚWIAT – LUDZKOŚĆ - MATKA ZIEMIA - spróbujemy
odpowiedzieć na pytanie, wokół jakich kontekstów wymiaru życia społecznego
koncentruje się aktywność młodych ludzi.

By zagwarantować poczucie bezpieczeństwa respondenta, ankiety są oczywiście anonimowe.
Zapewniamy pełną poufność i dyskrecję.
Uprzejmie prosimy o Państwa współpracę i pomoc przy realizacji badań, poprzez
umożliwienie ich realizacji na terenie kierowanych przez Państwa instytucji.
Zaangażowanie Państwa i życzliwe potraktowanie naszej prośby będzie kluczowym
warunkiem powodzenia tego ambitnego, wyjątkowego i ponadczasowego przedsięwzięcia.
Przesłaniem projektu jest hasło: POZWÓLCIE STARSZYM ZROZUMIEĆ SIEBIE. Przy
Państwa pomocy istnieje duża szansa na to, by Polacy lepiej się rozumieli, niezależnie od różnic
pokoleniowych.
Badania będą realizowane poprzez ankietę internetową (CAWI). Wykonawcami badań będą
akredytowani przez naszą uczelnię partnerzy w całym kraju, którzy w najbliższym czasie
podejmą próbę kontaktu z Państwem. Nad metodologią badania pieczę sprawuje zespół
badawczy, w skład którego weszli wybitni i cieszący się dużym autorytetem naukowcy z kraju
i Europy, reprezentujący takie dyscypliny naukowe jak socjologia, psychologia, pedagogika,
politologia i medioznawstwo.
Z nadzieją na Państwa współpracę
Z wyrazami szacunku

Rektor ANS TWP w Szczecinie
dr hab. prof. ANS TWP Waldemar Urbanik

