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Opowie?ci dzieci o zdrowiu, chorobie i cielesno?ci mówi? jednocze?nie o tym, jak postrzegaj? one inne kategorie
spo?eczne ?wiata doros?ych – kiedy na przyk?ad dyskurs o zdrowym cz?owieku ??czy si? w dzieci?cych
opowie?ciach z dyskursem moralnym: cz?owiek zdrowy to cz?owiek dobry.
Ksi??ka powsta?a w wersji akademickiej oraz w wersji dla dzieci.
"Dyskurs publiczny, mimo deklaratywnych postulatów uznania warto?ci dzieci jako pe?noprawnych cz?onków
spo?eczno?ci, w praktyce nieustannie sprowadza je raczej do biernych odbiorców doros?ej wiedzy, opieki i
w?adzy. Prowadzenie bada? z dzie?mi w duchu childhood studies to obok etycznej uwa?no?ci równie? kwestia
przyj?cia perspektywy dzieci?cego sprawstwa, uznania dzieci za kompetentnych aktorów spo?ecznych, ekspertów
w ?wiatach swoich codziennych do?wiadcze?, aktywnych w procesach nadawania znacze? i eksplorowania
spo?ecznej rzeczywisto?ci. Przyj?cie perspektywy childhood studiesoznacza nie tylko wiar? w sprawczy potencja?
dzieci uznanych za aktywnych aktorów spo?ecznych, ale tak?e id?cy za ni? nakaz etyczny takiego prowadzenia
bada?, które dzieci?ce refleksje i do?wiadczenia stawia w centrum".
Z recenzji Mai Brzozowskiej-Brywczy?skiej
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