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D1 (Gyökerek II.)

Szempontsor, kérdéssor a családi interjúk készítéséhez

Az interjúk gerincét a kronológia adja: a személyes életút eseményei a születéstôl az in-
terjúkészítés idejéig, továbbá az általános emberi sorsfordulókhoz kapcsolódó életesemé-
nyek, tények, adatok, a család történetének megismerése: születés, csecsemô- és kisgyer-
mekkor, óvodáskor, iskolák, családalapítás, otthonteremtés, munka.

a) A saját családhoz kapcsolódó kérdések:

Milyen volt, milyen ma a kapcsolata a szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel, más közeli 
családtagjával?

Milyen emlékezetes gondolataikat, mondataikat, hozzájuk kapcsolódó történeteket ôriz a 
család?
Milyen becsben tartott tárgyakat kapott tôlük?

Milyen fontos családi ünnepekre emlékszik? Milyen emlékezetes történeteket ôriz magá-
ban ezekrôl?
Milyen más családi programokra (kirándulásokra, utazásokra, kulturális eseményekre) 
emlékszik?
Kik vettek ezeken részt? Milyen történeteket ôriz magában ezekrôl?

A magyar történelem sorsfordulói érintették-e, befolyásolták-e a család életét? Mikor? Ho-
gyan? Milyen családi történetek maradtak fenn ezekkel kapcsolatban?

b) A családalapításhoz kapcsolódó kérdések:

Véleménye szerint mikor vált felnôtté?
A felnôtté válása során, kamaszkorban voltak-e konfliktusai szüleivel, iskolai környezeté-
vel?
Ezek hogyan oldódtak meg?
Milyen udvarlási szokások voltak ifjúkorában?
Házastársának kiválasztásában milyen szempontok vezérelték?
Küzdött-e nehézségekkel családja a lakás, otthon megteremtésében? Miért? Hogyan? Ho-
gyan sikerült úrrá lenni a nehézségeken?
Saját gyermekeit milyennek látja? Milyen kedves emlékeket ôriz róluk magában?

c) Az iskolai élményekhez kapcsolódó kérdések:

Iskoláiról, iskolai évekrôl milyen emlékeket, történeteket ôriz? Milyen tanárai hagytak 
Önben maradandó nyomot? Mely tanárainak ôrzi az emlékét? Miért?
Barátaival hol ismerkedett meg? Mióta tart a barátságuk? Mi tartja össze barátságukat? 
Miben segítik egymást?
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d) A munkavállaláshoz, a munkahelyhez kapcsolódó kérdések:

Mi befolyásolta a foglalkozás, a hivatás kiválasztásában? Volt-e valamilyen kényszer a vá-
lasztásban?

Munkatársaival való kapcsolatát hogyan jellemezné?

e)  Az öltözködéshez, lakberendezéshez, családi étkezésekhez kapcsolódó 
kérdések:

Az öltözködésben milyen szempontok vezérlik? 
Lakása bútorainak kiválasztásánál milyen szempontok vezérelték?
Hogyan jellemezné otthonuk hangulatát?
Van-e valamilyen különösen kedves ipar- vagy képzômûvészeti alkotása? Miért kedves 
Önnek?
Van-e olyan étel, sütemény, amit a család különösen kedvelt, kedvel? Ki készítette (készíti) 
ezeket?

f) Az életút egészére vonatkozó kérdések:

Melyik életszakaszban, élethelyzetben érezte magát a helyén, érezte magát boldognak, 
elégedettnek? Mikor lehetett „önmaga”?
Sikerült-e megvalósítani önmagát? Miben? Hogyan?
Kik voltak a fontosabb segítôi? Kiknek, mit köszönhet?
Érzelmileg kik álltak közel Önhöz? Miért?
Milyen nehézségekkel kellett megküzdenie élete során? Sikerek, kudarcok története. Ho-
gyan látja ma?
Milyen fô célokat, értékeket fogalmazott meg életére vonatkozóan?
A világról, az emberrôl, az életrôl való gondolkodását meghatározta-e valamilyen világné-
zet, filozófiai irányzat?
Voltak-e, vannak-e példaképei? Miért váltak azzá? 
Milyen ajándékozási szokások jellemzik Önt?
Milyen jócselekedetei voltak életében, amelyek ma is büszkeséggel töltik el?
Elégedett-e az életével?
Mit csinálna másképpen?
Milyen céljai vannak?

g)  Válasszatok ki 1-2 családi eseményhez kapcsolódó történetet, és azt több 
szempontból meséltessétek el, majd a történeteket jegyezzétek le!
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D2 (Gyökerek II.)

Az életutak összehasonlításának szempontjai

Születési helyek szerint
Iskolai végzettség szerint
Foglalkozás szerint
Munkahelyek száma szerint
Munkaszeretet szerint
A lakóhelyek szerint (település típusa, fôváros –  vidék, város – falu)
A családi lakás szerint
Jellemzô nehézségek, kudarcok, akadályok az életutakban
Az életúttal való elégedettség – elégedetlenség szerint, stb.
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Ami a testünkre hat
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