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„Mindenhez van "úti kalauz", hogyan légy sikeres, hogy

szerezz minél több pénzt, hogyan legyél te, egyedül csak

te önmegvalósító és az élet királya, de arra nem

tanítanak, hogyan legyél jó férj, feleség, anya, apa,

szövetséges társa valakinek, akivel életet visztek tovább,
gyermeket neveltek.” (Bagdy Emőke)

http://www.pilisszentkereszt.hu/csalad-es-gyermekjoleti-intezmeny



A család fogalma

 A család emberi közösség, a társadalmi együttélés alapsejtje,

legkisebb egysége.

 Családnak nevezzük az olyan együtt élő kiscsoportot,

amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás,

más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

kapcsolat köti össze.

 A társadalom fejlődését követi.

 A rokonok kapcsolatának történelmileg változó formája, amely

változásában követi a társadalmi viszonyok alakulását.



Család

 Alapjelentése: a szülő(k), a gyerek(ek) és legközelebbi

hozzátartozóik közössége.

 Modern értelmezés: legtöbbször az ún. monogám család:

 tartós együttélésre vállalkozó egyetlen férfi és egyetlen

nő szexuális, gazdasági, érzelmi közössége, s az

általuk, illetve valamelyikük által nemzett gyermek(ek)

közössége.

https://www.tszszk.hu/csalad-es-gyermekjoleti-kozpont



Családtípusok:

 Nukleáris család: apa – anya – gyerekek

 Binukleáris család: elvált szülők újra házasodtak („két családom 

van”)

 Kiterjedt család: kettő vagy több összekapcsolódott nukleáris család 

alkotja (pl. több generációs család)

 Egyszülős, csonka

 Házasság nélküli



A család funkciói

 Reprodukciós funkció: a reprodukció a társadalom utánpótlását,

biológiai újratermelődését biztosítja.

 Gazdasági és fogyasztási funkció

 Szocializáció

 Felnőttek pszichés védelme: intim, feszültségszabályozó szerep

 Az öreggondozás, mint családi funkció

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/lecke_03_017



Családi szerepek:
A férfi szerepe a családban:

Védelem, biztonság

Példakép

A család anyagi körülményeinek 

biztosítása

A nő szerepe a családban

A család összetartása

A háztartás vezetése

Gyerekek gondozása



Családi szocializáció, családi életre nevelés
 A szocializáció - tanulási folyamat

• az ember megszerzi azt a tudást, azokat a gyakorlati ismereteket és 

készségeket, amelyek birtokában képes részt venni az egész társadalom, illetve 

egyes társadalmi csoportok életében. 

 Szerepek (ún. szkriptek) - később saját családjuk struktúráját is 

meghatározzák. 

 alapvető párkapcsolati készségek 

 A családi szocializáció - utánzás : a gyermek követi a modellként 

szolgáló szülő viselkedését

• egész életen át ható magatartási minták 

• a gyermek általában azonosul is azzal, akit utánoz



A család szerepének változásai

 A családi szerepek az elmúlt évtizedekben megváltoztak, 

folyamatosan változnak

 Nő – Anya - dolgozó nő – (fő pénzkereső?)

 Férfi – Apa – családfő – fő pénzkereső (?) – döntéshozó (?)

https://prezi.com/p/c_vkxkyt-zvz/a-csalad-funkcioinak-valtozasai/?frame=82e3648b67c9073163b3e2f52e64147a722c9ef8



Nézzétek meg  a következő linken található kisfilmet a témában:

https://zanza.tv/tarsadalomismeret/egyen-es-kozosseg/csaladformak-

es-csalad-funkcioi

Feladat: Készítsetek családrajzot! Rajzoljátok le a családotokat, 

majd küldjétek el a megszokott módon a rajzokat fénykép 

formájában!

Jó munkát és vigyázzatok magatokra! 

https://zanza.tv/tarsadalomismeret/egyen-es-kozosseg/csaladformak-es-csalad-funkcioi


Csillag Ferenc: Szülők, szülői szerepek avagy velük vagy nélkülük, 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiF_

bvFmebKAhUGHg8KHe33CHAQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tani-

tani.hu%2Feloadasok%2FSzulok_szuloi_szerepek_avagy_veluk_vagy.ppt&usg=AFQjCNEs

xGQU-l3as91pobuD110KhCIg3Q (2021.01.20.)

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKE

wiF_bvFmebKAhUGHg8KHe33CHAQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fpkg2009.gpo

rtal.hu%2Fportal%2Fpkg2009%2Fupload%2F614923_1240761525_09277.ppt&usg=AF

QjCNEDyXLQLYnsdlcckEzo3Pq2KvJv0A (2021.01.20.)

Bihari Dóra: A család szerepe, jellemzői, 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi

F_bvFmebKAhUGHg8KHe33CHAQFggsMAM&url=http%3A%2F%2F5mp.eu%2Ffajlo

k2%2Fbiharidora%2Fa_csalad_szerepe%2C_jellemzoi_4_www.5mp.eu_.ppt&usg=AFQj

CNGik4CPayQVY6qZN0zVstoAY7RjgQ (2021.01.20.)

Felelős Szülők Iskolája, Megváltozott családi szerepek: 

http://felelosszulokiskolaja.hu/index.php/2011/12/05/megvaltozott-csaladi-szerepek/

(2012.01.20.)

Források, felhasznált irodalom:

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiF_bvFmebKAhUGHg8KHe33CHAQFgggMAE&url=http://www.tani-tani.hu/eloadasok/Szulok_szuloi_szerepek_avagy_veluk_vagy.ppt&usg=AFQjCNEsxGQU-l3as91pobuD110KhCIg3Q
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiF_bvFmebKAhUGHg8KHe33CHAQFggyMAQ&url=http://pkg2009.gportal.hu/portal/pkg2009/upload/614923_1240761525_09277.ppt&usg=AFQjCNEDyXLQLYnsdlcckEzo3Pq2KvJv0A
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiF_bvFmebKAhUGHg8KHe33CHAQFggsMAM&url=http://5mp.eu/fajlok2/biharidora/a_csalad_szerepe,_jellemzoi_4_www.5mp.eu_.ppt&usg=AFQjCNGik4CPayQVY6qZN0zVstoAY7RjgQ
http://felelosszulokiskolaja.hu/index.php/2011/12/05/megvaltozott-csaladi-szerepek/

