
PPPeeedddaaagggooogggiiikkkaaa   ssspppooołłłeeeccczzznnnaaa   
wwwooobbbeeeccc   ppprrrooobbbllleeemmmóóówww   

wwwssspppóóółłłccczzzeeesssnnneeejjj   rrrooodddzzziiinnnyyy   

Polska pedagogika społeczna 
na początku XXI wieku 

redakcja naukowa 

Małgorzata Ciczkowska-Giedziun 
Ewa Kantowicz 

 

Toruń 2010 



 2 

Spis treści 

Wprowadzenie  

Część I 

Perspektywy badań nad rodziną  

Danuta Opozda 

Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną  

Mariusz Jędrzejko 

Rodzina w „wektorze przesuniętego czasu”. Zmiana społeczna a zmiany 
relacji w polskiej rodzinie po 1989 roku – ujęcie socjopedagogiczne  

Lidia Willan-Horla 

Refleksje nad macierzyństwem w społeczeństwie zmiany 
– wybór czy los  

Barbara Kromolicka 

Małoletnia matka – ogląd zjawiska  

Teresa Olearczyk 

Specyfika młodocianego macierzyństwa oraz sytuacja życiowa 
nastoletnich matek  

Wioletta Danilewicz 

Transnarodowe rodzicielstwo jako alternatywna forma 
„organizacji” rodziny  

Ewa Sierankiewicz-Miernik 

Obraz społeczno-demograficznych cech środowiska wychowawczego 
rodziny niepełnej czasowo  



 3 

Część II 

Współczesna rodzina w procesie zmiany  

Beata Maj 

Rodzina współczesna – kierunki przemian oraz nowe obszary 
zadań socjalnych  

Grażyna Orzechowska 

Seniorzy w rodzinie: O potrzebie wspierania funkcji opiekuńczej 
rodziny  

Małgorzata Ciczkowska-Giedziun 

Tworzenie „spirali życzliwości” wobec rodzin w sytuacji rozwodu 
(doświadczenia polskie i zagraniczne)  

Krzysztof Szatrawski 

Obraz rodziny w polskich serialach telewizyjnych. 
Propozycja ujęcia kulturologicznego  

Aleksandra Szweda 

Związki nieformalne jako alternatywa dla małżeństw  

Anetta Roszak-Cyrson 

Postawy rodziców a zachowania wobec dzieci  

Kornelia Hübscher 

Rodzicielskie strategie edukacyjne w kontekście uczestnictwa 
chłopców w treningach piłki nożnej  

Część III 

Rodzina i dziecko 
jako podmiot wsparcia społecznego  

Bożena Matyjas 

Osamotnione dzieciństwo w rodzinie dysfunkcjonalnej 

Alina Rozłucka 

Krzywdzenie dzieci i wrażliwość społeczna na krzywdę  



 4 

Grażyna Szabelska 

Krzywdzenie dziecka w środowisku rodzinnym: diagnoza zjawiska 
na podstawie rozpoznań nauczycieli-wychowawców  

Czesław Lewicki 

Marginalizacja i wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży 
w obliczu choroby – przejawy, uwarunkowania i konsekwencje  

Katarzyna Białobrzeska 

Dziecięcia bieda – między marginalizacją a automarginalizacją  

Paulina Broża 

Socjalizacja dziecka w rodzinie biednej – problem dziedziczenia biedy 
i możliwości jego przezwyciężenia  

Cezary Kurkowski 

„Socjalizacja” w rodzinie z przemocą – drogą ku przemocy  

Paulina Forma 

Czynniki socjalizacji dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole 
(na przykładzie gimnazjum)  

Kamila Zdanowicz-Kucharczyk 

Życie dziecka ulicy w społeczeństwie ponowoczesnym  

Monika Martyn-Pisarska 

Rodzina jako wyznacznik zachowań ryzykownych 
– zjawisko nadużywania alkoholu przez młodzież  

Krystyna Kutiak-Zakrzewska 

Wybrane problemy wychowawcze współczesnej rodziny w Polsce  

Część IV 

Działania społeczno-pedagogiczne 
i instytucjonalne formy pomocy dziecku i rodzinie  

Mirosława Gawęcka 

Terapia second-order family (narracyjna) jako nowe podejście 
do interwencji socjalnej zorientowanej na rodzinę  



 5 

Jolanta Biała 

Wielopodmiotowy model relacji placówki socjalizacyjnej, 
rodziny, szkoły i środowiska lokalnego w pokonywaniu 
barier społecznych wychowanków  

Magdalena Zmysłowska 

Dom dziecka placówką sprzyjającą czy zapobiegającą 
wykluczeniu społecznemu młodzieży?  

Małgorzata Wolska-Długosz  

Rozmiary i formy pomocy społecznej wobec rodzin w kryzysie 
świadczone przez MOPR w Kielcach  

Edyta Januszewska 

Dzieci czeczeńskie w polskiej szkole  

Iwona Samborska 

Urynkowione doświadczenie dzieciństwa – koteksty edukacyjne  

Władysław Łuczak 

Prawne możliwości wspomagania rodziny 
niewydolnej wychowawczo  

 

 

 


