
Growing up in
transnational families.

Children’s perspectives on
“good childhood”

Dorastanie w rodzinach 
transnarodowych.

„Dobre dzieciństwo”
z perspektywy dzieci

Dwunarodowa 
i interdyscyplinarna
orientacja projektu

Projekt jest efektem współpracy 
naukowców z Polski i Niemiec. 

Składa się z ekspertów
w dziedzinie socjologii dzieciństwa
i literaturoznawstwa. Oba zespoły 
są zakotwiczone w badaniach nad 

dzieciństwem.
Polski zespół badawczy

Prof. dr Dorota Michułka (Uniwersytet 

Wrocławski, Wydział Filologiczny),

dr Zofia Zasacka (Instytut Książki

i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa, 

IBE), Justyna Zając (Uniwersytet 

Wrocławski, Wydział Filologiczny)

Niemiecki zespół badawczy
Prof. dr Alexandra König (PI),

dr Jessica Schwittek i Katarzyna 

Jendrzey (MA) [All University 

Duisburg-Essen, Wydział Nauk 

o Edukacji]

• Cele naukowe projektu 

• dostarczenie naukowych dowodów 

wzbogacających socjologiczną debatę 

nad "normatywnym wzorcem dobrego 

dzieciństwa" widzianym z perspektywy 

dzieci;

• wgląd w postrzeganie rodziny i 

transnarodowości przez dzieci poprzez 

analizy literaturoznawcze; 

• interdyscyplinarny dyskurs w ramach 

studiów nad dzieciństwem; 

• badania na skrzyżowaniu studiów nad 

dzieciństwem i migracją poprzez 

rekonstrukcję poglądów dzieci na 

transnarodowość i nasze zrozumienie 

perspektywy dzieci na dorastanie w 

rodzinach transnarodowych.

• Cele publiczne

• Projekt pomaga informować opinię 

publiczną i włączyć się w dyskurs 

publiczny na temat dzieci z rodzin 

transnarodowych, oferując empiryczne 

odkrycia dotyczące postrzegania tego 

typu dzieciństwa przez dzieci.



Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:

https://www.uni-

due.de/biwi/koenig/dodzi/index.php

lub skontaktuj się z nami 

(in Polish, German or English):

katarzyna.jendrzey@uni-due.de

Punkt wyjścia projektu
W trakcie nieograniczonej swobody 

przemieszczania się w UE migracja 

zarobkowa w Polsce uległa zmianie: 

rośnie migracja europejska, a nie 

transatlantycka, a w szczególności 

czasowa migracja zarobkowa. 

Spowodowało to nie tylko wzrost 

znaczenia 

polsko-niemieckiego rynku pracy,

ale także powstawania różnorodnych 

ponadnarodowych sytuacji i relacji 

rodzinnych, wzmacniających więź 

między Polską a Niemcami. 

Rodziny z matkami tymczasowo 

pracującymi za granicą są często 

przedmiotem debaty publicznej, ale 

rzadko badań naukowych w Polsce

i Niemczech, zwłaszcza uwzględniających 

perspektywę dzieci.

Jako badacze studiów nad dzieciństwem, 

pytamy w tym stosującym wiele metod 

projekcie, w jaki sposób dzieci 

postrzegają i oceniają ponadnarodowe 

układy rodzinne oraz jak definiują 

"dobre dzieciństwo".

Informacjeo projekcie
Zainteresowania badawcze

i projektowanie
W ramach Projektu DoDzi badamy,

w jaki sposób dzieci postrzegają 

ponadnarodowe sytuacje i relacje 

rodzinne w odniesieniu do 

"normatywnego wzorca dobrego 

dzieciństwa" - podstawowej koncepcji 

naszego projektu.

Projekt łączy podejście socjologiczne

z perspektywą literaturoznawczą i składa 

się z trzech części:

1. Analiza książek: książki dla dzieci

o rodzinach transnarodowych są 

podstawą pierwszej części projektu. 

Analiza jakościowa koncentruje się na 

pytaniu, w jaki sposób rodziny 

ponadnarodowe są przedstawiane

w książkach dla dzieci – jako odchylenie 

lub realna forma życia?

2. Badanie recepcji literatury: uczniowie 

szkół podstawowych w Polsce są 

zaproszeni do przeczytania książki

o dziecku w rodzinie transnarodowej

i napisania listu do tego dziecka –

wyrażając życzenia i komentarze.

Ta część badawcza koncentruje się na 

pytaniu, w jaki sposób dzieci interpretują 

prezentowane w książkach relacje

w rodzinie i dziecięce postawy. 

3. Dyskusje grupowe: fragment książki

o rodzinie transnarodowej służy jako 

bodziec do dyskusji grupowych z dziećmi 

z rodzicami żyjącymi tymczasowo za 

granicą a dziećmi bez takiego 

doświadczenia. Ta część badania ma na 

celu rekonstrukcję wiedzy dzieci na temat 

normatywnych i nienormatywnych 

układów rodzinnych.
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