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A család komplex rendszerének működése 

1. FELADAT  Közös úton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Milyen élethelyzetekben tudsz elképzelni egy- egy személyt a képről? 

 Milyen viszonyban lehettek a családtagok egymással? 

 Más volt-e ez a viszony, mint ma? 

 

2. FELADAT 

 

Hallgasd meg Ratkó József: Egy ágyon, egy kenyéren című versét a Kormorán együttes 

előadásában: https://www.youtube.com/watch?v=ljbz_dgPrTo 

 

 Mit gondolsz, kikről, milyen kapcsolatról szól a vers? 

 Milyen érzéseket és gondolatokat fogalmaz meg? 

 Értelmezd az utolsó sort! 

 

 

Nagycsalád az 1920-as évekből 

Forrás: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_011 

Letöltés dátuma: 2021.02.10. 

https://www.youtube.com/watch?v=ljbz_dgPrTo
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_011
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3. FELADAT: A család típusai 

 

Válassz ki egy családtípust és fogalmazd meg mik lehetnek az előnyei és hátrányai! 

 

A szakértők szerint 6 különféle családtípus létezik. Minden egyes családi típusra egyedi 

dinamika jellemző, és mindegyiknek más és más a gyengesége, illetve az erőssége. De mik 

lehetnek ezek? Íme: 

 Hagyományos családok 

 Egyedül álló szülők családja 

 Többgenerációs családok 

 Gyermektelen családok 

 Mozaikcsaládok 

 Nagyszülős családok (nagyszülők látják el a teljes szülői feladatot). 

 

4. FELADAT A család funkciói 

 

 A családnak többféle különböző funkciót tulajdonítanak a szociológusok: 

 reprodukciós 

 gazdasági (termelői és fogyasztói) 

 szocializációs (nevelő) 

 pszichoszociális (érzelmi, biztonsági) 

 szellemi (kulturális) 

 gondozó, interakciós (kapcsolati) 

 

Legalább 3 funkcióhoz írj pozitív és negatív példákat is. 
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„Ha kedvesen bánnak veled, kedvessé válsz, ha érzékenyen bánnak veled, empatikus leszel, 

ha őszintén bánnak veled, őszinte leszel.” 

Steve Biddulph 

 

A szülők és gyerekek viszonyában sok kérdés felvetődhet: 

a. Meghatározó jelentőségű-e a gyermek személyiségfejlődésében a családi minta? 

Milyen más hatások érik még a gyermeket? 

b. Szükség van-e a gyermeknevelésben a szigor alkalmazására, vagy a következetesség 

lényegesebb? 

c. Ha igen, hogyan? 

d. Milyen hibákat követhet el egy szülő? Hogyan javíthatja ki? 

e. Mennyi önállóságot kellene adni egy korodbeli fiatalnak? 

 

5. FELADAT: 

A következőkben azagresszív magatartásról olvashatsz téveszméket és ellenérveket. Húzd alá, 

amelyekkel egyetértesz. 

 A gyermekek agresszivitásáért a képregények és a filmek a felelősek. 

 Ha erőszakkal fojtjuk el az erőszakot, azt üzenjük a gyermekünknek, hogy másképp 

nem lehet eredményesen reagálni rá. 

 Az agresszív játékok ( lövöldözős számítógépes játékok) teszik a gyereket agresszívvá. 

 Az erőszakra való hajlam velünk születik, az emberi természet része. 

 Az erőszak kiváltó oka a kudarcélmény, az ember nem lát más megoldást a problémára. 

 Az erőszakosság jellemhiba, semmi köze az ember élethelyzetéhez, műveltségéhez. 

 Ha a szülő erőszakosságon kapja a csemetéjét, pofozza meg, mert el kell fojtania benne 

az agresszív ösztönöket. 

 Más dolog az erőszakról fantáziálni és más dolog elkövetni. A játékok ezt tudatosítják. 

 Az erőszakra való hajlam csak néhány perverz ember tulajdonsága. 

 

6. FELADAT-Családi szerepek 

 

Írd le, te mit tennél az alábbi helyzetekben? Keress lehetséges megoldásokat a következő 

problémákra: 

 

Mit tennétek a szülők helyében? Dani szülei tanácstalanok. A 14 éves fiú nem hajlandó a 

házimunkába besegíteni, a szobájában sem rak rendet, tanulni sem igazán akar, ellenben 

állandóan a számítógép előtt ül, a tévét nézi vagy a telefonját nyomkodja. Mit tegyenek? 

Mindentől tiltsák el? 

 

Mit tennétek az anya helyében? Vivi 18. születésnapján közölte az anyukájával, hogy 

szeretné, ha mostantól náluk aludhatna a barátja, akivel már egy éve együtt járnak. 

 

Mit tennétek Ilka helyében? Ilka 16 éves múlt, és szülei hosszú feszült időszak után beadták 

a válópert. Ilka szabadon választhat, kivel szeretne majd élni. Ő édesapjával szorosabb 

viszonyban van, de tudja, hogy édesanyjának szüksége van a segítségére, és nyolcéves 

kishúga is ővele fog élni. 
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Mit tennétek a nagymama helyében? Gergő a nagymamájánál töltötte a szombat délutánt. 

Hazaindulás előtt közölte a nagymamájával, hogy nem jön többet, mert nála borzasztó 

unalmas lenni, még számítógép sincs, amivel eltölthetné az időt. 

 

 

Töprengő  ezt nem kell visszaküldeni! 

Gyűjtsd össze, melyek azok az értékek, tudások, tapasztalatok, amelyeket családodban 

szereztél, és szívesen magaddal viszel a felnőtt életedbe! 

 

 

 

Nagyon jó munkát kívánok! 

Csütörtökig küldjétek vissza a hat feladatot 
csoportunk közösségi oldalán! 

Köszönöm 

 

A és gyerekek viszonyában sok kérdés megfogalmazódik 

 

 

 

 

 

 

 

 


