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Szanowni Państwo, 

 

 Jubileusz dwudziestopięciolecia istnienia Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki 

KUL skłania do podjęcia debaty dotyczącej stanu badań pedagogicznych nad rodziną i dla rodziny. 

Jest okazją do identyfikacji ośrodków naukowych, ich pól badawczych i stosowanej metodologii 

prowadzonych w nich badań.   

 Pedagogiczna refleksja nad wychowaniem w rodzinie obejmuje różnorakie zagadnienia 

dotyczące funkcjonowania rodziny, ma wieloaspektowy charakter i własny kontekst interdyscyplinarny. 

Posiada też bogatą tradycję w zakresie rozwoju teorii i formułowania rekomendacji dla praktyki 

edukacyjnej. Badania prowadzone w pedagogice nad wychowawczym funkcjonowaniem rodziny 

odwołują się do założeń z zakresu między innymi antropologii filozoficznej, aksjologii i metodologii 

badań społecznych. Zorientowane są one wokół współczesnych przemian i zjawisk, zarówno tych, które 

mogą służyć rodzinie jak i tych, które są wyzwaniem lub jej zagrożeniem. Proponujemy, aby w ramach 

 



konferencji przedmiot refleksji i analiz prowadzonych nad wychowawczym funkcjonowaniem rodziny 

w dobie współczesnych przemian i zjawisk, uwzględniał teorię i praktykę w zakresie obszarów: 

 

• Wychowanie w rodzinie formalnym przedmiotem poznania w pedagogice – pedagogika rodziny, 

nauki o rodzinie i konteksty interdyscyplinarne – historia i współczesność 

• Prężność i zasoby rodziny a wychowanie - rodzina siłą osoby, społeczeństwa i narodu 

• Czynniki ryzyka i sytuacje trudne w wychowaniu w rodzinie – opieka, pomoc i wsparcie   

• Wychowanie w rodzinie – potrzeby na dziś i wyzwania na jutro 

 

Zasygnalizowane powyżej zagadnienia nie wyczerpują obszarów refleksji, są one raczej zachętą 

do podjęcia dyskusji i podzielenia się wynikami badań oraz przykładami dobrych praktyk. 

Wyrażamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i do namysłu 

nad wychowaniem w rodzinie w czasie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz będzie źródłem 

inspiracji do projektowania działań praktycznych na rzecz wychowania w rodzinie. 

Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko pedagogów, ale także filozofów, teologów, 

prawników, psychologów oraz osoby zainteresowane tą problematyką. 
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Informacje ogólne 

 Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej 

 Konferencja jest BEZPŁATNA 

 

Kartę zgłoszenia oraz tekst do publikacji prosimy przesłać na adres: kulpedagogikarodziny1@gmail.com 
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Ważne terminy: 

27.05.2022 – przesłanie zgłoszenia 

02.06.2022 – przesłanie programu konferencji 

15.06.2022 – przesłanie tekstu do publikacji 

 

Adres do kontaktu: 

magdalena.parzyszek@kul.pl 

lesniakpatrycja09@gmail.com /tel. 721278555 
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