
   Életmód a családban  
 
 

 

            



1. Szülői családdal töltött évek 

2. Házasság, gyermekek születéséig 

3. A gyermekek nevelése, távozásukig 

a szülői házból 

4. Korosodó házaspárból álló 

családmag 

5. Megözvegyülés 

Családi életciklus 



Élethely szerinti: 
 Falun élő családok: 

  kevesebb lakós  

 lakósok idősebbek  

 szomszédi, rokoni viszonyok 
erősebbek 

 gyakori a városba költözés  

 kisebb a munka-, szórakozás és 
művelődés lehetősége  

 továbbtanulás: utazniuk kell 

 követik a tradíciót  

 nyugodtabb a környezet 

 lehetőségük van saját részükre 
termelni és tenyészteni 

 Városban élő családok: 

 több lakós  

 fiatalabbak  

 kevésbé  

 

 ritkán költöznek falura  

 nagyobb 

 

 helyben tanulnak 

  nem nagyon jellemző  

 zajosabb a környezet  

 kevésüknek van 
ilyesmire lehetősége 

 



Foglalkozás szerinti felosztás: 

 Parasztság 

 kevés családnál ez az egyetlen megélhetést biztosító 
forrás  

 Munkáscsaládok 

 nők is dolgoznak- csökken a családon belüli hierarchia 

 munkában töltött idő miatt a gyerekek többet vannak 
saját kortársaikkal és az iskolában, mint otthon 

 Iparos családok 

 hagyományosak megszünőfélben vannak, újak 
jelentek meg: autóápoló, számítástechnikai szolgáltató, 
személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó 



 Értelmiségi családok 
 kutatások által bizonyított-általános iskolában 

 a szülők iskolai végzettsége jelentősen meghatározza, 
hogy a tanuló milyen középiskolába, majd főiskolán 
vagy egyetemen tanul tovább 

 drog- veszélyeztetettebbek a jobb családi hátérrel 
rendelkezők és a csonka családban élő gyerekek 

 Vállalkozó családok 
 több szakmát ismerő, jó szociális tőkével rendelkező, 

magasabb iskolai végzettségű csoportokból kerülnek ki. 

 munkanélküliség 

 kisvállalkozások egy jelentős része családi vállalkozás  

 kutatás- házas vállalkozók 60% a házastárs segít  



Munkanélküli családok 
 1989 és 1992 között 1,1 millió munkahely szűnt 

meg Magyarországon 

 különösen nehéz helyzetbe kerültek azok a 
családok, ahol a férj munkája szűnt meg- 
munkanélkülivé vált férfiak önképe, mint 
családfenntartóké rendült meg 

  növekszik az alkoholizmus, illetve a különféle 
egészségkárosodások mértéke  

 falvak - kedvezőtlen és költséges közlekedése  

 városban - az ipari munkahelyek kilencvenes 
évekbeli radikális leépülése 



A családban együttélő generációk 
számát tekintve (tagok száma szerint): 

 Nukleáris család, családmag 
vagy teljes család 

 két szülő és legalább egy gyermek 

 lehet: kiscsalád (1-2 gyerek), vagy 
nagycsalád (3 vagy több gyerek)  

 regionális különbségek 

 legalább három gyermekre van 
szükség  

 A többgyermekes családnak mik az 
előnyei? „Nekem mindenem megvan! 
Van öcsém, bátyám, húgom és 
néném. És én azt hiszem, ez a 
minden!” 



Nagycsalád vagy több generációs család: 

 a családtagok között egyenes ági, vérségi 
kapcsolat van.  

 ma unikummá válik  

Csonkacsalád 
 egyszülős családtípus -halál,  

                                              válás  

                                              elköltözés 

                                              egyedülálló személy gyermeket  
    vállal vagy fogad örökbe.  

 Statisztikai adatok szerint: a válások háromnegyedét nők 
kezdeményezték 



Magyarországi statisztika 

 
 Egyszülős- a magyar családok 17%-a  

 Leányanyák-  

1990-ben az összes születések 13%-a,  

 1997-ben már 24,8%-a származott nem 
házas nőktől.  

 A 20 évesnél fiatalabb anyák 
gyermekeinek több mint a fele 
születik házasságon kívül,  

 a 20–24 évesekének 25%-a  

 

 Egyszemélyes háztartások még 11% 
olyan, ahol fiatal ember él egyedül.  



Életmód szerinti: 

 Tradicionális-hagyományos 

 férj- dolgozott, harcolt  

 feleség-gondoskodott a család napi ellátásáról, a 
gyerekekről, az otthonról  

 

 ipari forradalom ezt a képet megváltoztatta- a gépek 
üzembeállítása megsokszorozta a termelhető értéket, 
ezzel együtt megnövekedett az ipari termelésben 
foglalkoztatottak száma.  

 

 férfiak bére nem volt elegendő- szükségessé vált a nők 
munkába állítása is  



A modern család 

 a tradicionális családmodellel szemben mára a 
kétkeresős család lett az általános.  

 női munkavállalás okai: -kulturális hatások  

                                                 -előretörését a felsőbb fokú  
    oktatásban  

                                                 -családi körülményeket, pl. az  
    anyagi szükségszerűséget. 

 Sok férfi úgy éli meg feleségének munkavállalását, mint 
presztízscsökkenés 

 

Javaslatok a családok nehézségeinek megoldására:  

- pozitív példák, beszélgető körök, volontőr segítők 

- Szeretet és törődés a jóléthajhászás helyett. 



Család és az iskola 

 A szülök eltérően készítik fel és támogatják 

gyermekeik iskolai pályafutását (szociális 

klönbségek). 

 Már induláskor különbségek vannak a gyerekek 

eredményei között, melyek az általános iskola 

vége felé egyre nagyobbak.  

 A tanulmányi eredménykülönbség 

kialakulásában fontosabb szerepük van a 

szülőknek, mint az iskolai tényezőknek. 

 



 

Család és iskola közvetlen kapcsolata 

A szülői szervezet véleményezési joggal 

rendelkezik 

 Az iskolaszék, a szülői szervezet vagy a szülői 

egyesület fontos kontroll és tanácsadó szerepe. 

 Osztályértekezlet: összegzi egy időszak oktató-

nevelő munkájának eredményességét. 

Tájékoztatjuk a szülőket milyen nevelési 

problémák állnak az adott időszak munkájának 

középpontjában. Segítségével kialakul a 

megfelelő kapcsolat a család és iskola között. 



 A legtöbb országban tájékoztatják a 

családokat gyermekeik előmeneteléről: 

értesítő, egyéni beszámoló, éves 

beszámoló formájában. 

 

 A gyerekeket szüleik kívánságának 

megfelelően kell oktatni, vagy a 

társadalmi és a munkaerőpiaci 

igényekhez alkalmazkodni? 



Köszönöm a 

figyelmet! 


