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RODINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Rodinné vzdělávání má velmi významný vliv. Některé děti například předtím, než jejich matka přišla 

do centra, utíkaly ze třídy, usínaly při vyučování... a teď, nevím, jestli je to tím, že se tady na ni 

mohou obracet nebo že se jejich matka také zajímá o vzdělávání, od nich slyšíme: „Hele, mami...“ 

(...) „Hele, mami, co jsem udělal!“, „Viděla jsi, že jsem se choval dobře?“ „Zeptej se Conchi, jak mi to 

krásně šlo“ (...), to se opravdu změnilo1. 

Pedagog podporující rodinné vzdělávání 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European 

Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301–321. doi:10.17583/remie.2012.438. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, s. 315. 
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RODINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Rodinné vzdělávání patří mezi úspěšné vzdělávací akce, které stanovil výzkumný projekt s názvem 

INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Strategie 

vzdělávání pro inkluzi a sociální soudržnost, Evropská komise, 6. rámcový program, 2006–2011). 

Projekt INCLUD-ED analyzoval vzdělávací strategie, které pomáhají překonávat nerovnosti 

a podporují sociální soudržnost, a ty, které vedou k sociálnímu vyloučení, přičemž se zaměřoval 

zejména na zranitelné a marginalizované skupiny. Úspěšné vzdělávací činnosti podporující vzdělávání 

ohrožených žáků sestávají z univerzálních součástí. Ukázalo se, že tyto součásti lze přenést do 

velmi rozmanitých situací a že vedou k úspěchu ve studiu. Rodinné vzdělávání se používá ke 

zlepšování výuky dětí a mládeže v různých situacích po celém světě. 

Díky úspěšným vzdělávacím činnostem prezentovaným na dvou mezinárodních konferencích 

v Evropském parlamentu v Bruselu se tisícům dětí po celé Evropě podařilo zlepšit si prospěch, a tak 

zvýšit své šance na úspěšné pokračování ve studiu. Sociální a politický dopad tohoto projektu je 

důvodem, proč jej Evropská komise zahrnula na seznam deseti projektů s největším dopadem 

v Evropě. Projekt INCLUD-ED je jediným z oblasti sociálně-ekonomických a humanitních věd na 

seznamu.     

Rodinné vzdělávání je založeno na dřívějších teoriích a výzkumu, které již prokázaly, že podpora 

kulturních a vzdělávacích interakcí mezi žáky a sociálními činiteli, konkrétněji rodinnými příslušníky, 

pomáhají zlepšovat prospěch žáků. Některé programy rodinného vzdělávání a zapojení komunity, 

které podporují vzdělávací a kulturní interakce, pomohly žákům, jejichž rodiny mají doma jen několik 

knih nebo nízkou úroveň vzdělání, dosáhnout vynikajících výsledků ve studiu.   

V souladu s vynikajícími přístupy věd o učení rodinné vzdělávání zahrnuje a podporuje učební 

interakce prostřednictvím dialogického přístupu k učení2, tj. podpora učebních procesů prostřednictvím 

dialogů, které jsou egalitářské, uznávají kulturní inteligenci každého jednotlivce a staví na ní. Usilují 

o transformaci, zdůrazňují instrumentální rozměr dialogu, jsou založené na hodnotě solidarity, fungují 

jako zdroje tvorby významu a podporují rovnou hodnotu různých původů a jsou na ní založené.  

Rodinné vzdělávání lze používat jako samostatný nástroj, ale také v rámci škol jako učících se 

komunit společně s dalšími úspěšnými vzdělávacími činnostmi, jako jsou dialogická literární setkání 

a interaktivní skupiny. Učící se komunity představují projekt založený na intervenci zaměřené na 

celou školu, jejímž cílem je řešit předčasný odchod ze vzdělávání a zlepšit školní prospěch 

a sociální soudržnost prostřednictvím provádění úspěšných vzdělávacích činností. Na základě 

zlepšení, jichž tyto školy dosáhly, doporučily Evropská komise a Rada Evropy, aby byl projekt škol 

jako učících se komunit zvážen jako nástroj pro snížení míry předčasného odchodu ze vzdělávání 

a zlepšení výsledků učení3.  

 

JAK RODINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ FUNGUJE? 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., a Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
3 Sdělení Evropské komise (leden 2011). Řešení problému předčasného ukončování školní docházky: významný 
příspěvek k programu Evropa 2020. 
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Rodinné vzdělávání spočívá v zapojení rodinných příslušníků a dalších členů komunity do různých 

vzdělávacích aktivit ve škole. Vzdělávací aktivity mohou být velmi rozmanité. Jediná podmínka, 

kterou je třeba splnit, je, aby tyto činnosti definovali (obsah, organizaci i rozvrh) sami účastníci, aby 

bylo zaručeno, že program vyhovuje jejich potřebám a zájmům. Činnosti musejí též být zaměřeny 

na dialog. Nabídka programů rodinného vzdělávání je velmi rozmanitá.  

 

Dva příklady rodinného vzdělávání realizovaného ve školách: 

Kurzy čtení a psaní a jazykové kurzy pro 

rodiny migrantů. Tato aktivita rodinného 

vzdělávání ve školách zahrnuje kurzy čtení 

a psaní v jazyce hostitelské země pro rodiny 

migrantů. Tyto kurzy pomáhají matkám, 

otcům a dalším příbuzným zlepšovat jejich 

jazykové dovednosti. Tak mohou na jednu 

stranu zlepšit svoji schopnost komunikovat 

mimo vlastní komunitu a získat přístup do 

rozmanitých společenských prostor, jako 

jsou zdravotnické služby a práce, a na druhou stranu se zapojit do vzdělávání svých dětí ve třídě 

a doma. Uvedené kurzy koordinují dobrovolníci a vždy se řídí požadavky účastníků. 

 

Dialogická literární setkání (dále jen „DLS“). DLS 

jsou vzdělávací a kulturní aktivity, při nichž lidé 

bez akademického vzdělání, dokonce i lidé, kteří 

nikdy nečetli žádnou knihu, čtou a diskutují 

o knihách autorů světové klasické literatury. 

Může se jednat například o autory jako Tolstoj, 

Shakespeare, Homér, Kafka, Sofokles, Cervantes, 

Zola a Orwell. DLS boří myšlenku, že rodiny 

s nízkým socioekonomickým postavením nebo 

menšinového původu nemůže klasická literatura zajímat, jelikož zde například vidíme, jak arabské 

matky ve španělské škole čtou Dům Bernardy Albové od Federica Garcíi Lorcy.  

 

Rodinní příslušníci a členové komunity účastnící se takových aktivit podporují vlastní vzdělávání 

i vzdělávání svých dětí. To je možné, protože klíčové je v této vzdělávací aktivitě instrumentální 

učení, které reaguje na potřeby a požadavky účastníků. Úroveň vzdělání rodin ve školách, které 

tento nástroj používají, se zvyšuje. Díky tomu se rodinné a vzdělávací kontexty a interakce mezi 

nimi mění a žáci se lépe učí. 

Osnovy těchto škol se neliší od jiných škol, jelikož tyto aktivity nejsou zaměřené na děti, ale na 

dospělé. Rodinné vzdělávání nicméně posiluje řadu prvků obsahu osnov, které se děti ve škole učí. 

Rodinné vzdělávání i další úspěšné vzdělávací činnosti jsou koncipovány tak, aby prolomily tzv. 
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„Matoušův efekt“, kdy je těm, kteří mají více problémů, toho poskytováno méně, jelikož umožňují 

dosáhnout skvělých výsledků každému, a zejména poskytují obsah na vysoké úrovni těm, kteří jsou 

více znevýhodněni.  

Rodinní příslušníci a členové komunity se rozhodnou, kdy se zúčastní rodinného vzdělávání, 

vyberou si typ prováděných aktivit a  jejich rozvrh. Dobrovolníci, kteří mají uvedené aktivity na 

starosti, odpovídají za řádné vypracování aktivit rodinného vzdělávání v součinnosti s ředitelem 

školy nebo jinými participativními řídícími orgány, jako jsou smíšené výbory tvořené učiteli, 

rodinami a dalšími členy komunity. Hodnocení aktivity, včetně jejího uzpůsobení podle toho, jakou 

pomoc účastníci potřebují, je založeno na dialogických procesech hodnocení a na dohodách 

týkajících se učení mezi dobrovolníky a účastníky. 

Při provádění rodinného vzdělávání školám ani žákům nevznikají žádné další náklady a školy na 

provádění tohoto nástroje nedostávají žádné dodatečné finanční prostředky. Rodinné vzdělávání 

však mobilizuje zdroje, které jsou ve vzdělávací komunitě již k dispozici, a to zejména členy 

komunity a samotné rodiny, k podpoře učení všech žáků. Vzhledem k tomu, že rodinné vzdělávání 

je založeno na již dostupných zdrojích, představuje udržitelnou vzdělávací činnost.  

 

ŘEŠENÉ POTŘEBY/PROBLÉMY 

■ Docházka a retence ve vzdělávání, 

■ snížení výskytu poruch chování, 

■ motivace k učení, 

■ výsledky učení, 

■ multikulturní soužití, 

■ zvýšení úrovně vzdělání rodin,  

■ posílení postavení rodinných příslušníků a dalších členů komunity jako výchovných činitelů, 

■ vztah žáků, rodiny a školy, 

■ koordinace učení doma podle vzdělávání dětí. 

 

ÚROVEŇ INTERVENCÍ 

Rodinné vzdělávání je k dispozici pro každého dospělého, který chce zlepšit své vzdělání. Je 

určeno zejména rodinným příslušníkům s nízkou úrovní vzdělání nebo rodinám migrantů, kteří 

neznají jazyk hostitelské země. Rodinné vzdělávání lze provádět ve školách celé řady úrovní, 

včetně předškolního vzdělávání a péče, prvního a druhého stupně základních škol a středních škol. 

Školy, které rodinné vzdělávání provádějí, mohou být veřejné, soukromé, církevní, necírkevní, 

působící v chudé oblasti, školy pro „střední třídu“ i školy ve čtvrtích, kde žije vyšší třída.  

 

INTENZITA INTERVENCÍ 
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O intenzitě intervencí v každém případě rozhodují účastníci podle svých vzdělávacích potřeb 

a možností účasti (s přihlédnutím k pracovním, rodinným a dalším povinnostem). 

 

VÝSLEDKY 

Mezi hlavní úspěchy4 rodinného vzdělávaní patří: 1) zlepšení prospěchu žáků (míry prospěchu); 2) 

zapojení celé komunity do vzdělávacího procesu a školy; 3) omezení záškoláctví a předčasného 

odchodu ze vzdělávání.  

Škola Mediterrani (Tarragona – Katalánsko, Španělsko) se nachází ve čtvrti Campclar na předměstí 

města Tarragona. Vybudování petrochemických podniků a příchod imigrantů v šedesátých letech 

vedly k nárůstu počtu obyvatel a v důsledku toho k potřebě nových škol. Konkrétně škola 

Mediterrani byla zřízena v únoru roku 1982. V poslední době ve čtvrti, kde jsou dvě školy, získala 

škola Mediterrani pověst školy, jejíž žáci se nechtějí učit. Zhruba 60 % žáků školy jsou Romové, 

35 % tvoří žáci muslimského vyznání a vysoké procento žáků se potýká s velkou chudobou. 

Úroveň gramotnosti dětí v této škole bývala nízká. Od té doby, co se začalo provádět rodinné 

vzdělávání, pořádají dobrovolníci hodiny čtení a psaní pro matky a otce žáků. Vliv na zlepšení 

studijních výsledků je jasně viditelný ve třídách s nejmladšími dětmi. Procento žáků, kteří se naučí 

číst a psát v předškolním vzdělávání (v pěti letech), se od školního roku 2011–2012 do školního roku 

2014–2015 zvýšilo o 58,95 procentního bodu. 

 

 

 

Procento pětiletých žáků, kteří se naučí číst a psát v předškolním vzdělávání (ve školním roce 2011–2012 

a 2014–2015). Zdroj: údaje školy. 

 

Škola též mívala velmi vysokou míru záškoláctví, které se stále zvyšovalo až do školního roku 2012–

2013, kdy se škola stala vzdělávací komunitou a začala provádět úspěšné vzdělávací činnosti, 

včetně rodinného vzdělávání, což tento trend zvrátilo. Níže uvedený graf ukazuje pokles míry 

záškoláctví ze 46,52 % ve školním roce 2011–2012 na 0,94 % ve školním roce 2014–2015. 

 

Procento zapsaných žáků, kteří pravidelně chodí za školu 

  Dopoledne Odpoledne Průměr 

                                                 

4 Níže uvedené kvantitativní údaje se týkají školy provádějící několik úspěšných vzdělávacích činností, a proto 

nelze vliv rodinného vzdělávání vyjádřit samostatně. Čím větší počet úspěšných vzdělávacích činností školy 

provádějí, tím většího zlepšení dosahují. 

Školní rok 2011–2012 Školní rok 2014-2015 

21,05 % 80 % 
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Školní rok 2011/2012 40 % 53,45 % 46,72 % 

Provádění úspěšných vzdělávacích činností (rodinné vzdělávání a další) 

Školní rok 2012/2013 10 % 19,35 % 14,67 % 

Školní rok 2013/2014 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

Školní rok 2014/2015 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Záškoláctví (od školního roku 2011–2012 do školního roku 2014–2015). Zdroj: údaje školy. 

 

Škola Mediterrani zaznamenala nárůst účasti rodin. Ve školním roce 2012–2013 se zapojilo 

22 rodinných příslušníků do šesti různých aktivit rodinného vzdělávání, které škola pořádala, a ve 

školním roce 2014–2015 se 19 muslimských matek zúčastnilo kurzu mluvené španělštiny a 25 matek 

kurzu psané španělštiny. Tato aktivní účast rodinných příslušníků a jejich zájem o vzdělávání 

překonává stereotypy týkající se zájmu migrantů o vzdělávání a jejich úspěchu v této oblasti. 

Kromě zlepšení osobních dovedností pomáhá rodinné vzdělávání účastníkům získat úřední 

osvědčení. To byl případ dvou romských matek, které se kurzu zúčastnily, aby získaly osvědčení 

o instrumentálním učení: obě osvědčení získaly. 

 

Ze zkušeností pozorovaných v dalších školách jsou patrné podobné přínosy. Odpovědný pracovník 

školské správy se zamýšlel nad vlivem rodinného vzdělávání na rodinné příslušníky i žáky: 

Samozřejmě to nebylo přínosné pouze pro rodiče, ale také pro děti, protože vzrostla sebeúcta 

rodičů, jejich schopnost komunikovat s dětmi, zvládat vztahy, umět číst svým dětem…získali 

sebedůvěru a dovednosti, aby to mohli dělat5.  

Učitelé se zamýšlejí nad přínosy pro žáky: 

                                                 

5 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European 
Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301–321. doi:10.17583/remie.2012.438. 
http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, s. 314. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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(…) když vidí své matky, protože některé z nich [matek] přicházejí do třídy, aby se naučily číst 

nebo psát, přijdou a zůstanou během vyučování. To je [žáky] motivuje.  

 

Na pracovních poradách jsme několikrát debatovali o tom, že určité rodiny, které se účastní 

vyučování... Jejich děti až do teď nikdy nedělaly domácí úkoly, a teď úkoly dělají6.  

 

Díky pozitivním výsledkům se počet škol, které rodinné vzdělávání provádějí, od devadesátých let 

výrazně zvýšil. V současné době rodinné vzdělávání provádí více než 200 škol v Evropě a více než 

300 škol v Latinské Americe. 
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