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1  Nazwa zajęć po polsku i 

angielsku 
Nowe studia nad dzieciństwem 

2 Imię i nazwisko 
wykładowcy, 
tytuł/stopień naukowy 

Dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk 

3  Język wykładowy  polski 
4 Strona WWW    
5 Semestr Zimowy 
6  Godzinowe ekwiwalenty 

punktów ECTS  
  

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)   
Wykład 30h, 2 ECTS 
Konsultacje i zaliczenie  2h 
Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego  32h 
Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1 
 
Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)  
Studiowanie literatury 10 h 
Przygotowanie się do zaliczenia  18h 
Łączna liczba godzin niekontaktowych 28h 
Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1 
  
Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 

7  Wymagania wstępne  Brak 
8  Opis zajęć  Co to znaczy być dzieckiem we współczesnym świecie? Jak 

dotrzeć do dziecięcych doświadczeń i perspektyw w formie 
badań społecznych?  
 
W trakcie zajęć dokonamy wstępnej eksploracji obszaru 
interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem. Będą nas 
interesowały zarówno konteksty historyczne, z których 
wyłaniała się kategoria dzieciństwa, jak i głosy eksperckie, które 
dzieciństwa współkonstruują (psychologia, psychiatria, 
pedagogika, pediatria itd.). Zapoznamy się z zagadnieniami 
formującymi debaty nowych studiów nad dzieciństwem 
(podmiotowość, prawa, partycypacja, głos, socjalizacja, 
materialność, przestrzeń itd.). Poznamy specyficzne dla tego 
obszaru badań zagadnienia etyczne i metodologiczne.   
 

9 Zakres tematów 1. Dzieciństwo jako idea 
2. Dziecko jako obiekt obserwacji naukowych  
3. Dzieci w badaniach socjologicznych i project nowych 

studiów nad dzieciństwem  
4. Podmiotowość/sprawczość 
5. Głos 
6. Socjalizacja 
7. Przestrzenie i miejsca dla dzieci  
8. Materialność współczasnego dzieciństwa 
9. Zmedykalizowane dzieciństwa 
10. Dzieci i konsumpcjonizm 
11. Pedagogiki 
12. Metodologie 
13. Etyka 
14. Etnografie 

10  Literatura (z podziałem na 
obowiązkową i 
uzupełniającą) 

Literatura obowiązkowa:  
1. Witeska-Młynarczyk Anna, Dziecięce doświadczenia ADHD. 

Etnografia spornej jednostki diagnostycznej 
2. Radkowska-Walkowicz Magda, Reimann Maria (red.), Dzieci i 



zdrowie. Wstęp do childhood studies 
3. Marta Rakoczy, Polityki pisma. Szkice plenerowe 

pajdocentrycznej nowoczesności 
Literatura uzupełniająca: 
1. Corsaro William, The Sociology of Childhood 
2. Prout Alan (2005) The Future of Childhood. Towards the 
Interdisciplinary Study of Childhood  
3. Spyros Spyrou, Disclosing childhoods: Research and knowledge 
production in Critical Childhood Studies 
4. Allison James and Alan Prout (eds.), Constructing and 
Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological 
Study of Childhood 
5. Chris Jenks (1996), Childhood.  
 

11  Efekty uczenia się z 
przyporządkowaniem do 
efektów uczenia się 
kierunkowych   

Efekty dla Socjologii: 
 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i 
zjawiska z zakresu subdyscyplin socjologicznych oraz pozostałe 
szczegółowe zagadnienia społeczne (K_W02) P6U_W P6S_WG 
 
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę socjologiczną w warunkach 
przewidywalnych i wymagających niestandardowych rozwiązań 
(K_U01) P6U_U P6S_UW 
 
Potrafi dyskutować na tematy społeczne i krytycznie oceniać 
stanowiska innych dyskutantów (K_U06) P6U_U P6S_UK  

12 Sposób weryfikacji 
efektów uczenia się 
(oddzielnie dla każdego 
efektu) 

Dla socjologii: 
 
K_W02: Przygotowanie i partycypacja (regularne quizy), praca 

semestralna 
K_U01: Przygotowanie i partycypacja (regularne quizy), praca 

semestralna 
K_U06: Przygotowanie i partycypacja (regularne quizy), praca 

semestralna 
 

13  Metody dydaktyczne  Wykłady, konwersatoria, dzienniki 

14 1 Metody oceniania 
2 Kryteria oceniania  
 

Przygotowanie i partycypacja (regularne quizy), praca semestralna 

15  Uwagi 
  

Forma zajęć pozostaje uzależniona od sytuacji pandemicznej i 
rozwiązań, jakie zostaną przyjęte dla dydaktyki w przyszłym  
semestrze 

 
 


