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WSTĘP
Rodzina od wieków stanowi nieodzowny „potencjał” rozwoju i funkcjonowania
społeczeństwa. Jako fundamentalne ogniwo i instytucja społeczna – poddawana jest wielu
dyskusjom, analizom, penetracjom i eksploracjom w wieloaspektowym wymiarze. Badacze
traktują, ją jako pierwotną (i trwałą) grupę społeczną złożoną z jednostek powiązanych przez
wspólnych przodków, małżeństwo i/lub adopcje. Jako podstawowe i zasadnicze środowisko
wychowawcze i kulturalne człowieka. Jako wspólnotę wartości, norm, wzorów i modeli zachowań,
kształtującą sposób myślenia, działania oraz postrzegania świata.
Refleksje i badania naukowe prowadzone wokół rodziny dowodzą, że rodzina to pierwsze a
przede wszystkim najważniejsze środowisko życia dziecka, w którym uczy się ono wzorów
społecznego postępowania, przyswajania wartości moralnych, kształtowania postaw wobec
małżeństwa, rodziny, wobec innych ludzi. Jest ona miejscem zdobywania pierwszych doświadczeń,
pozyskiwania podstawowej wiedzy o świecie, normach moralno-społecznych. A także miejscem
wdrażania podstawowych wartości nadających sens życiu i harmonijnego rozwoju uczuciowości,
emocjonalności, zdolności do życia w społeczeństwie, dialogu z różnymi kulturami a także życia w
tolerancji – a zatem – jest ona podstawowym miejscem intensywnego oddziaływania
socjalizacyjno-wychowawczego. Jest to pierwsza szkoła wychowania i edukacji dziecka, która w
sposób samorzutny, okolicznościowy i niezamierzony wprowadza je w świat życia społecznego.
Poprzez czynności – początkowo – opiekuńczo-pielęgnacyjne względem dziecka, a później –
czynności w pełni wychowawcze, na które składają się m.in. działania związane z wychowaniem
fizyczno-zdrowotnym, intelektualnym, moralno-społecznym, religijnym, estetycznym, rodzina
rozwija osobowość i konstruuje tożsamość dziecka, które jako jednostka dorosła będzie
oddziaływać i koncypować społeczeństwo. A więc, rodzina stanowi niezbędny faktor holistyczno
pojmowanej socjalizacji i wychowania, obejmujących wszelkie wpływy i oddziaływania czynników
w niej tkwiących na jednostkę, czyli dziecko. Jest ona doskonałym środowiskiem stwarzania
wielorakich i często niepowtarzalnych sytuacji kształtujących zainteresowania i odkrywających
talenty dziecka. Jak wskazują badacze, w rodzinie oprócz wielorakich i heterogenicznych
czynników afirmatywnych oddziałujących na dziecko, istnieją także faktory ujemne (pejoratywne),
które nie zawsze sprzyjają wychowaniu. Aspekt ten, poruszają w tekście pt. Wszystko zaczyna się w
rodzinie…Kilka uwag na temat wychowania Małgorzata Przybysz-Zaremba oraz Maciej
Kołodziejski, wskazując na dwie antagonistyczne grupy faktorów: diagnozujących, rozwijających i

wzmacniających proces wychowania i edukacji dziecka w rodzinie oraz dezorganizujących,
osłabiających i utrudniających realizowanie tego procesu.
Wychowanie i edukacja dziecka we współczesnej rodzinie ma wymiar zróżnicowany i
interdyscyplinarny, na co ukazuje niniejszy tom „Studiów nad Rodziną”. Autorzy, proces ten
analizują m.in. w kontekście diagnozowania i rozwijania kreatywności oraz twórczości dziecka
(Lidia Kataryńczuk-Mania, Rodzina jako medium wychowawczo-muzyczne; Urszula Szuścik,
Rodzina – dziecko – twórczość plastyczna; Beata Oelszlaeger-Kosturek, Środowisko rodzinne
dziecka – nowe konteksty pedagogicznej diagnozy (komunikat z badań)), jego roli w rodzinie i jej
oddziaływania na dziecko (Izabela Bieńkowska, Małgorzata Kitlińska-Król, Dziecko we
współczesnej rodzinie), edukacji w zakresie bezpieczeństwa (Waldemar Ziarek, Edukacja dziecka w
zakresie bezpieczeństwa). Podkreślają niezwykłą złożoność tego procesu i konieczność włączania
się rodziców we współpracę z instytucjami współuczestniczącymi w wychowaniu i edukacji
dziecka

(Aleksandra

Siedlaczek-Szwed,

Agata

Jałowiecka-Frania,

Rodzina

w

aspekcie

postępowania logopedycznego; Kęstutis Trakšelys, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Tomas Butvilas,
Parental Inclusion Into The Pedagogization of Child’s Environment – Application of Andragogy
Systems).
Mam nadzieję, że obecny tom „Studiów nad Rodziną” będzie jednym z ważnych głosów w
dyskursie na temat wychowania i edukacji dziecka we współczesnej rodzinie.
Małgorzata Przybysz-Zaremba
Redaktor tematyczny

