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Rodzina jako kariera i kariera dzięki rodzinie



Zakres problematyki:

1. Czymbyła /jest/ rodzina?
2. Nie/współczesne ambiwalencje związane z rodziną
3. Rodzina jako droga kariery
4. Kariera dzięki rodzinie



1. Czym była /jest/ rodzina?

rod - ród, plemię

prasłowiańskierod pochodzi od praindoeuropejskiego:
ured - rosnąć, rozrastać się

rodzina = dom

dom- w sanskryciedem- tworzenie

Zatem rodzina = twórcze rozrastanie się 



Rodzina - powinowaci, powinowactwo, krewni, ród, familia,miejsce gdzie się kto
urodził, ojczyzna. M.S.B. Linde, Słownik języka polskiego,Zakład I. Ossolińskich, Lwów 1859, T.V..

(…)na niej opiera się byt społeczeństwa i państwa.To onadostarcza

obywateli państwu, daje im wychowanie, kształci ich i zaopatrza ich zasobami

do utworzenia nowych rodzin. Oprócz tego uszlachetnia jednostki wchodzące

w jej skład.
S. Orgelbrada Encyklopedia Powszechna, T. XII, Warszawa 1902

Przez rodzinę w szerokim tego słowa znaczeniu rozumie się wspólnych rodziców

z wszelkimi ich potomkami, natomiast rodzina wściślejszym znaczeniu składa się

z małżonków i znajdujących się pod ich władzą dzieci.
Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, T.IV, Kraków 1928..



2. Nie/współczesne ambiwalencje związane z rodziną

� Na często dyskutowane pytanie, 

� czy małżeństwo i rodzina należą do mijającej epoki, 

� można odpowiedzieć równocześnie tak i 

nie. Urlich Beck



Urodziłam się w roku 1972. Moi koledzy pokończyli studia, założyli rodziny, mają 

dobrze płatną pracę. Stać ich na kurs portugalskiego i wakacje w Grecji. Stać na 

włoską oliwę do rzymskiej sałaty. Coraz częściej jednak nie stać na dzieci.

Katarzyna Bosacka



3. Rodzina jako droga kariery

- w zasadzie od niej/ w niej wszystko się zaczyna
- tworzona w sposób formalny i nieformalny
- stanowi punkt wyjścia do poznawaniaświata
- zaspokaja potrzeby swoich członków w zakresie seksualnym, socjalizacyjnym

oraz prokreacyjnym
- opiera się na bezpośrednich kontaktach, relacjach osobniczych, bliskich,

intymnych, nasyconych emocjami
- posiada moc terapeutyczną
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Rodzina jako kariera czy rodzina versus kariera???

kariera rodzina kariera + rodzina

rozwój rozwój rozwój



Kariera pary?

Kariera małżeńska?

Kariera rodzicielska /w tym monoparentalność/?

Bycie mężem i ojcem to najważniejsza kariera w moim życiu. 

Daleko mi do ideału mam, i z pewnością do końca życia będę miał, 

nad czym pracować (…), ciągle przede mną elementarne sprawy 

do załatwienia, przepracowania. Jacek Pulikowski



Pewnego dnia mój syn wrócił ze szkoły i podzielił się tym, co przeczytał w jakiejś
bezpłatnej gazetce, którą mu wciśnięto do ręki na przystanku tramwajowym.
Chodziło o artykuł, w którym autor radośnie odnotował zanik w polskim
społeczeństwie "stereotypu matki Polki", zajmującej się wyłącznie dziećmi i domem.
W czasie gdy się zastanawiałem, jak mam na to zareagować, syn powiedział,że jest
oburzony. „Co oni sobie wyobrażają? Co to byłoby zażycie, gdyby nasza mama
chodziła do pracy i się nami nie zajmowała!” - podsumował. Mirek

cytat z portalu Adonai.pl



4. Kariera dzięki rodzinie

Życie rodzinne stanowi pierwszy szczebel jakiejkolwiek zdatności do życia

zbiorowego w ogóle. Nie jest możliwe, żeby zły syn, zły ojciec stawał się nagle za

domem wielkim obywatelem. Kto zawiódł przy obowiązkach szczebli niższych, nie

może być zdatnym do wyższych. Feliks Koneczny

Kariera zasadniczo rozumiana jest jako przemieszczanie/przesuwanie się z pozycji
niższej do pozycji wyżej w zakresie wartości społecznie cenionych.

Rodzina kształtuje sposób samego rozumienia kariery.

Współcześnie kariera, to może być obranie określonego celu, ale także - po prostu -
pewien stylżycia,

Kariera może się koncentrować na docenianiu wysiłku. Kariera to nie koniecznie
mierzalny sukces, ale wytrwałość w dążeniu do celu.



Rodzina sprzyja rozwojowi kariery

Stanowi podstawoweźródło kapitału społecznego.

Zachęca swoich członków do realizacji ich indywidualnych potencjałów. 

Daje podwaliny pod rozumienie procesów społecznych.

Odgrywa zasadniczą rolę w procesach całożyciowego uczenia się.

Stanowi podstawową szkołę ekonomii.

Jako system uczy radzenia sobie ze stresem, co w konsekwencji ułatwia radzenie sobie 
z nim w innych systemach, szkole, uczelni, pracy.

Posiada dużą elastyczność. 
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