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VZDELÁVANIE RODÍN 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie rodín má veľmi významný vplyv. Sú napríklad deti, ktoré predtým, ako ich mamy začali 

navštevovať centrum, utekali z hodín, zaspávali v triede… a teraz, neviem, či je to tým, že ju tu 

poznajú, alebo že ich mama sa zaujíma o vzdelávanie, teraz vravia „pozri mami…“ (...) „Pozri mami, 

toto som urobil ja!“, „Videla si, aký som bol dobrý?“, „Spýtaj sa Conchi, aký dobrý som bol“ (…), tak 

toto sa naozaj zmenilo1. 

Pracovníci v oblasti vzdelávania podporujú Vzdelávanie rodín 

 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A., 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, 2012, s. 315. 
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VZDELÁVANIE RODÍN 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Vzdelávanie rodín patrí k úspešným vzdelávacím činnostiam v rámci výskumného projektu 

INCLUD-ED. Stratégie vzdelávania pre inklúziu a sociálnu súdržnosť v Európe (Európska 

komisia, 6. rámcový program, 2006 – 2011). V rámci projektu INCLUD-ED sa analyzovali vzdelávacie 

stratégie, ktoré pomáhajú riešiť nerovnosť a podporujú sociálnu súdržnosť, a tie, ktoré vytvárajú 

sociálne vylúčenie, pričom osobitný dôraz sa kládol na zraniteľné a marginalizované skupiny. Úspešné 

vzdelávacie činnosti na podporu ohrozených žiakov obsahujú univerzálne prvky, ktoré je možné 

uplatňovať v najrôznejších kontextoch, čo vedie k vzdelávacím úspechom. Cieľom Vzdelávania rodín 

je zlepšiť vzdelávanie detí a mládeže v rôznych kontextoch na celom svete. 

Vďaka úspešným vzdelávacím činnostiam predstaveným na dvoch medzinárodných konferenciách 

v Európskom parlamente v Bruseli si tisícky detí v celej Európe zlepšili svoje študijné výsledky, čím sa 

zvýšili ich šance na úspešné pokračovanie v štúdiu. Spoločenský a politický vplyv tohto projektu je 

natoľko významný, že ho Európska komisia začlenila do zoznamu 10 najlepších výskumných 

projektov s najväčším vplyvom v Európe. INCLUD-ED je jediným sociálno-ekonomickým a humanitne 

zameraným projektom v tomto zozname. 

Vzdelávanie rodín je založené na predchádzajúcich teóriách a výskumoch, ktoré už preukázali, že 

podpora kultúrnych a vzdelávacích interakcií medzi žiakmi/študentmi a sociálnymi subjektmi, 

a obzvlášť interakcie s rodinnými príslušníkmi, zlepšuje študijné výsledky žiakov a študentov. Vďaka 

niektorým programom vzdelávania rodín a angažovanosti v komunite, ktoré podporujú vzdelávacie 

a kultúrne interakcie, dosiahli žiaci a študenti, ktorých rodiny majú doma len zopár kníh alebo nízku 

úroveň akademického vzdelania, vynikajúce akademické výsledky. 

Na základe výnimočných vedeckých prístupov vedy o vzdelávaní Vzdelávanie rodín zahŕňa 

a podporuje pri učení interakcie s dialogickým prístupom ku vzdelávaniu,2 tzn. podporu vzdelávacích 

postupov vo forme dialógov na rovnocennej úrovni, v ktorých sa uznáva kultúrna inteligencia každého 

človeka a vychádza sa z nej. Tieto postupy sa zameriavajú na transformáciu a posilňovanie 

inštrumentálneho rozmeru dialógu, sú založené na hodnote solidarity, pôsobia ako zdroj tvorby 

významu a opierajú sa o rovnakú hodnotu rôznych pôvodov. 

Vzdelávanie rodín možno využívať ako samostatný postup, ale aj v rámci škôl ako vzdelávacích 

spoločenstiev spolu s ďalšími úspešnými vzdelávacími činnosťami, ako sú diskusné literárne 

stretnutia a interaktívne skupiny. Vzdelávacie spoločenstvá predstavujú projekt založený na 

intervencii celej školy zameranej na riešenie problematiky predčasného ukončenia školskej 

dochádzky, na zlepšovanie výkonu škôl a sociálnu súdržnosť prostredníctvom vykonávania 

úspešných vzdelávacích činností. Vzhľadom na zlepšenia dosiahnuté v týchto školách Európska 

komisia a Rada Európy odporučili zahrnúť školy ako vzdelávacie spoločenstvá medzi prístupy na 

riešenie problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky a na zlepšovanie výsledkov 

vzdelávania3. 

 

                                                 

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

2000, Lanham, M.D, Rowman & Littlefield. 
3 Oznámenie Európskej Komisie (január 2011). Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky: kľúčový 
príspevok k stratégii Európa 2020. 
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AKO FUNGUJE VZDELÁVANIE RODÍN? 

Vzdelávanie rodín spočíva v zapojení rodinných príslušníkov a iných členov komunity do rôznych 

vzdelávacích činností v škole. Vzdelávacie činnosti môžu byť naozaj rôznorodé, pričom jedinou 

podmienkou, ktorú majú spĺňať, je, že tieto činnosti sú vymedzené (ich obsah, organizácia, ako aj 

harmonogram) samotnými účastníkmi, aby sa zaručilo, že program bude priamou reakciou na ich 

potreby a záujmy, a že bude dialogicky orientovaný. Ponuka v rámci programov Vzdelávania rodín 

je široká. 

 

Dva príklady Vzdelávania rodín, ktoré sa vykonávajú v školách: 

Kurzy gramotnosti a jazyka pre rodiny 

s prisťahovaleckým pôvodom. Táto činnosť 

v rámci vzdelávania rodín v škole zahŕňa 

kurzy gramotnosti v jazyku hostiteľskej 

krajiny pre rodiny s prisťahovaleckým 

pôvodom. Tieto kurzy pomáhajú matkám, 

otcom a iným rodinným príslušníkom zlepšiť 

ich jazykové zručnosti. Kurzy im na jednej 

strane umožňujú zlepšiť ich schopnosť 

komunikovať aj mimo vlastnej komunity 

a získať prístup k rozličným sociálnym priestorom, ako sú zdravotnícke služby a práca, a na strane 

druhej im umožňujú zapájať sa do vzdelávania svojich detí v kontexte triedy aj domova. Tieto 

kurzy koordinujú dobrovoľníci, vždy na základe požiadaviek účastníkov. 

 

Diskusné literárne stretnutia (DLS). DLS sú 

vzdelávacie a kultúrne činnosti, v rámci ktorých 

ľudia, ktorí nie sú z akademického prostredia, 

dokonca ľudia, ktorí nikdy nečítali knihu, čítajú 

diela autorov svetovej klasickej literatúry 

a diskutujú o nich. Medzi takýchto autorov patria 

napríklad Tolstoj, Shakespeare, Homér, Kafka, 

Sofokles, Cervantes, Zola a Orwell. DLS vyvracajú 

myšlienku, že rodiny s nízkym sociálno-

ekonomickým postavením alebo menšinovým pôvodom nemôžu mať záujem o klasickú literatúru, 

keďže sa tu stretávame napríklad s arabskými matkami na španielskej škole pri čítaní Domu 

Bernardy Alby od Federica García Lorcu. 

 

Rodinní príslušníci a členovia komunity, ktorí sa zúčastňujú na takýchto činnostiach podporujú 

svoje vlastné vzdelávanie a aj vzdelávanie svojich detí. V rámci tejto vzdelávacej činnosti je to 

možné preto, že inštrumentálne učenie sa je ústredným prvkom, pričom reaguje na potreby 

a požiadavky účastníkov. Úroveň vzdelania rodín sa v školách, kde sa táto činnosť vykonáva, 
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zvyšuje. V dôsledku toho sa mení kontext rodiny aj vzdelávania a menia sa aj interakcie medzi 

týmito prostrediami a žiaci sa lepšie učia. 

V týchto školách sa učebný plán detí neodlišuje od iných škôl, keďže tieto činnosti nie sú 

sústredené na deti, ale na dospelých. Vzdelávanie rodín však upevňuje veľa učiva, ktoré sa deti 

v škole učia. Vzdelávanie rodín, podobne ako aj ďalšie úspešné vzdelávacie činnosti, je navrhnuté 

tak, aby prelomilo tzv. Matúšov efekt, ktorý spočíva v tom, že tým, ktorí majú väčšie ťažkosti sa 

poskytne menej, keďže vedie k excelentnosti každého, a obsahy s obzvlášť vysokou úrovňou 

ponúka viac znevýhodneným účastníkom. 

Rodinní príslušníci a členovia komunity sa rozhodnú, kedy sa zúčastnia Vzdelávania rodín, vyberú si 

činnosti, ktoré sa budú vykonávať, a ich harmonogram. Dobrovoľníci, ktorí majú tieto činnosti na 

starosti, nesú zodpovednosť za primeraný vývoj činností v rámci Vzdelávania rodín v spolupráci 

s riaditeľom školy alebo inými zúčastnenými riadiacimi orgánmi, ako sú zmiešané komisie zložené 

z učiteľov, rodinných príslušníkov a iných členov komunity. Posúdenie činnosti, vrátane jej 

prispôsobenie potrebám účastníkov, je založené na dialogických postupoch posúdenia 

a dohodách o vzdelávaní medzi dobrovoľníkmi a účastníkmi. 

Realizácia Vzdelávania rodín nenesie so sebou dodatočné náklady pre školy ani pre žiakov, a školy 

na jeho vykonávanie nedostávajú dodatočné financovanie. Vzdelávanie rodín však mobilizuje 

zdroje, ktoré sú už dostupné vo vzdelávacom spoločenstve – predovšetkým členov komunity 

a samotné rodiny – s cieľom zlepšiť učenie sa všetkých žiakov. Keďže Vzdelávanie rodín sa vyvíja 

na základe dostupných zdrojov, ide o trvalo udržateľnú vzdelávaciu činnosť. 

 

RIEŠENÉ POTREBY/VÝZVY 

■ dochádzka a zotrvanie vo vzdelávacom systéme, 

■ redukcia problémov so správaním, 

■ motivácia učiť sa, 

■ študijné výsledky, 

■ multikultúrne spolužitie, 

■ zvýšenie úrovne vzdelania rodín, 

■ posilnenie postavenia rodinných príslušníkov a iných členov komunity ako faktorov v oblasti 
vzdelávania, 

■ vzťah medzi žiakmi, rodinami a školou, 

■ koordinácia medzi domovom a školou týkajúca sa vzdelávania detí. 

 

 

ÚROVEŇ INTERVENCIE 

Vzdelávanie rodín je otvorené pre všetkých dospelých, ktorí si chcú zvýšiť svoje vzdelanie. 

Osobitne je zamerané na rodinných príslušníkov s nízkym vzdelaním alebo rodiny 

s prisťahovaleckým pôvodom, ktoré neovládajú jazyk hostiteľskej krajiny. Vzdelávanie rodín sa 



 

www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
5 

môže vykonávať v školách rôznych úrovní, vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, 

v základných, nižších stredných a stredných školách. Školy, ktoré vykonávajú Vzdelávanie rodín 

môžu byť verejné, súkromné, cirkevné, necirkevné, nachádzajúce sa v chudobných štvrtiach, školy 

frekventované žiakmi zo strednej spoločenskej triedy, ako aj školy vo štvrtiach vyššej triedy. 

 

INTENZITA INTERVENCIE 

Intenzita intervencie v každom jednom prípade závisí od účastníkov, od ich vzdelávacích potrieb 

a ich možnosti zúčastňovať sa na nej (vzhľadom na prácu, rodinu a iné zodpovednosti). 

 

VÝSLEDKY 

Medzi hlavné dosahované výsledky4 Vzdelávania rodín patria: 1. zlepšenie výkonu školy (hodnotenie 

výkonu); 2. zapojenie sa celej komunity do vzdelávacích postupov a školskej činnosti; 3. zníženie 

miery absencií a predčasného ukončenia školskej dochádzky. 

Škola Mediterrani (Tarragona – Katalánsko, Španielsko), sa nachádza v štvrti Campclar na okraji 

mesta Tarragona. Založenie petrochemických spoločností a príchod imigrantov približne 

v 60. rokoch 20. storočia zapríčinili zvýšenie počtu obyvateľstva a potrebu nových škôl. Samotná 

škola Mediterrani bola otvorená vo februári 1982. V poslednom čase má škola Mediterrani v štvrti, 

kde sú dve školy, povesť školy, v ktorej žiaci sa nechcú učiť. V tejto škole je asi 60 % rómskych 

žiakov a 35 % moslimských žiakov, ako aj vysoký podiel žiakov žijúcich v extrémnej chudobe. 

Deti v tejto škole mali obyčajne nízku úroveň gramotnosti. Odkedy sa začalo realizovať 

Vzdelávanie rodín, dobrovoľníci organizujú kurzy gramotnosti pre matky a otcov žiakov. Ich vplyv 

na zlepšenie v učení sa je zjavný v triedach s najmenšími deťmi. Percentuálny podiel žiakov, ktorí 

nadobudnú schopnosť čítať a písať v predprimárnom vzdelávaní (vo veku 5 rokov) sa zvýšila o 

58,95 percentuálnych bodov medzi školským rokom 2011/2012 a 2014/2015. 

 

 

 

Percentuálny podiel 5-ročných žiakov, ktorý nadobúdajú schopnosť čítať a písať v predprimárnom vzdelávaní (v 

šk. rokoch 2011/2012 a 2014/2015). Zdroj: údaje školy. 

 

Táto škola mala tradične aj vysokú mieru absencií. Táto skutočnosť sa zhoršovala až do školského 

                                                 

4 Uvádzané kvantitatívne údaje pochádzajú zo školy, ktorá vykonáva niekoľko úspešných vzdelávacích činností, 

preto sa osobitný účinok Vzdelávania rodín nedá vyjadriť samostatne. Čím väčší počet úspešných vzdelávacích 

činností sa vykonáva, tým výraznejšie zlepšenie školy dosahujú. 

Školský rok 2011/2012 Školský rok 2014/2015 

21,05 % 80 % 
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roka 2012/2013, keď sa škola stala vzdelávacím spoločenstvom a začala vykonávať úspešné 

vzdelávacie činnosti vrátane Vzdelávania rodín, čo malo za následok zmenu tohto trendu. 

V tabuľke je zobrazený pokles absencií z 46,52 % v šk. roku 2011/2012 na 0,94 % v šk. roku 

2014/2015. 

 

Percentuálny podiel zapájania žiakov, ktorí patria medzi pravidelných absentérov 

  Dopoludnia Popoludní Priemer 

Školský rok 2011/2012 40 % 53,45 % 46,72 % 

Vykonávanie úspešných vzdelávacích činnosti (Vzdelávanie rodín a iné) 

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

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

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

 

 

 

Miera absencií žiakov (medzi šk. rokmi 2011/2012 a 2014/2015). Zdroj: údaje školy. 

 

Škola Mediterrani zaznamenáva rastúcu účasť rodiny. V školskom roku 2012/2013 sa 22 rodinných 

príslušníkov zapájalo do 6 rozličných činností v rámci Vzdelávania rodín, ktoré sa vykonávali 

v škole, a v školskom roku 2014/2015 sa 19 moslimských matiek zúčastňovalo kurzu španielskej 

konverzácie a 25 matiek kurzu písania v španielčine. Takouto aktívnou angažovanosťou rodinných 

príslušníkov a ich záujmom o vzdelávanie sa prekonávajú stereotypy týkajúce sa záujmu migrantov 

o štúdium a ich študijné úspechy. Okrem zlepšenia osobných zručností Vzdelávanie rodín pomáha 

účastníkom aj pri získavaní oficiálnych certifikátov. Príkladom sú dve rómske matky, ktoré sa 

zúčastnili kurzu na získanie certifikátu v inštrumentálnom učení sa: obe tento certifikát získali. 

 

Zo skúseností pozorovaných v iných školách vyplývajú podobné prínosy. Predstaviteľ vzdelávacej 

inštitúcie hodnotí vplyv Vzdelávania rodín na rodinných príslušníkov aj žiakov: 
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Prínosy neboli len pre rodičov, boli samozrejme aj pre ich deti, pretože sebaúcta ich rodičov 

vzrástla, ich schopnosť vcítiť sa do svojich detí vzrástla, ako aj ich schopnosť riadiť vzťahy, 

samotná schopnosť čítať svojim deťom… získali sebadôveru a k tomu potrebné zručnosti5. 

Učitelia hodnotia prínosy pre žiakov: 

(…) keď vidia svoje matky, pretože niektoré z nich prichádzajú do triedy naučiť sa čítať a písať, 

prídu a ostatnú na hodinách. To ich [žiakov] motivuje. 

 

Na poradách sme sa niekedy rozprávali o tom, že niektoré rodiny, ktoré navštevujú hodiny… 

Nuž, ich deti si donedávna nikdy nerobili domáce úlohy, a teraz si ich robia6. 

 

Vzhľadom na pozitívne výsledky počet škôl, ktoré realizujú Vzdelávanie rodín, od 90. rokov 

20. storočia významne vzrástol. V súčasnosti Vzdelávanie rodín realizuje viac ako 200 škôl 

v Európe a viac ako 300 v Latinskej Amerike. 
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