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Wstęp
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Janusz Korczak

Pamięci Prorektora dr. Tadeusza Gracy
Współczesny świat to rzeczywistość, która dla dziecka jest bardzo często otoczeniem wyzwań, nowych perspektyw, możliwości, jak również
może być miejscem zagrożeń. W zależności od okoliczności, czasu,
miejsca funkcjonowanie dziecka może przybierać różną postać niezależnie, czy mamy na myśli dziecko pełnosprawne, niedostosowane społecznie czy przejawiające zaburzenia rozwoju. Obecny czas to
także czas pandemii, który przysporzył sporo problemów zarówno
w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, jak i szkolnym. Sytuacja spowodowana Covid-19 wymusiła na rodzicach, nauczycielach,
pedagogach niejednokrotnie wejście w nowe role, które pozwoliły na
udzielanie adekwatnej pomocy dziecku w rozwiązywaniu jego bieżących kłopotów związanych zarówno ze strachem, obawami natury
psychologicznej czy odnalezieniu się w nowym zdalnym nauczaniu,
jak i przetrwaniem w izolacji od rówieśników. Funkcjonowanie dzieci w nowych warunkach postawiło nie tylko przed rodziną, ale także
przed szkołą nowe wyzwania. Istotna, a wręcz nieodzowna we współczesnym świecie staje się współpraca z rodziną. Warto zadbać o to, by
współdziałanie było od samego początku bezpieczne i efektywne oraz
oparte na zasadach szacunku, lojalności, partnerstwa i poufności. To,
w jaki sposób współpraca z rodzicem będzie się układała i przebiegała, będzie miało wpływ na cały proces pomocy dziecku niezależnie od
miejsca i czasu, w jakim przyszło mu funkcjonować.
Publikacja oddana do rąk Czytelników jest zbiorem rozważań wielu autorów, zarówno prawników, jak i pedagogów resocjalizacyjnych,
społecznych i terapeutycznych, co stanowi o jej interdyscyplinarnym
charakterze. Poniższa książka zawiera studia teoretyczne, badania
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empiryczne, krytyczne analizy, rozwiązania metodyczne związane
z funkcjonowaniem dziecka we współczesnym świecie i współpracą
z rodziną. Jeśli dziecko napotka na swojej drodze konstruktywnych,
odpowiedzianych pedagogów, ludzi, którzy zadbają przed wszystkim
o jego szeroko rozumiane bezpieczeństwo, to istnieje szansa, że będzie
szczęśliwe i funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie stanie
się prostsze.
Poniższa monografia kierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się pedagogiką, psychologią i innymi naukami społecznymi
oraz do studentów wyżej wymienionych dyscyplin.
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