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6.1.1. Praktyczność pedagogiki społecznej – zakres, przekraczanie
6.1.2. Homogeniczny czy heterogeniczny paradygmat działania
6.1.3. Zwia˛zki z socjologia˛ interpretatywna˛ (Mariusz Granosik)
6.2. Badania w pedagogice społecznej – cechy badania i działania

111
111
112
121
129
130

132
132
133
135
138
139
142
142
144
146
146
147
150
152
152
153
159
171
183

7

Spis treści

6.2.1. Perspektywy badań w/dla/nad polem działania i typowe podejścia
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