
 

www.schooleducationgateway.eu/el/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
1 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Η οικογενειακή εκπαίδευση έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

παιδιά τα οποία, προτού η μητέρα τους έρθει στο κέντρο, έφευγαν από την τάξη, 

αποκοιμιόνταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος... και τώρα, δεν ξέρω αν είναι λόγω της 

φυσικής της παρουσίας στην αίθουσα ή λόγω του ενδιαφέροντος που δείχνει και η ίδια για 

την εκπαίδευση, αλλά τα ακούμε να λέμε συνέχεια «δες, μαμά...» (...) «δες, μαμά, έκανα αυτό! 

», «είδες πόσο καλό παιδί ήμουν;» «ρώτα την Conchi πόσο καλός ήμουν» (...)· αυτό 

πραγματικά άλλαξε1. 

Επαγγελματίας της εκπαίδευσης που υποστηρίζει την οικογενειακή εκπαίδευση 

 

 

                                                 

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, σ. 315. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Οικογενειακή Εκπαίδευση αποτελεί μία από τις Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις (SEA) που 

προβλέπονται στο ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social 

cohesion in Europe from education (INCLUD-ED. Στρατηγικές για την ένταξη και την κοινωνική 

συνοχή στην Ευρώπη από την εκπαίδευση) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, 2006-

2011). Το πρόγραμμα INCLUD-ED ανέλυσε τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που συμβάλλουν στην 

καταπολέμηση των ανισοτήτων και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και εκείνες που 

οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες 

ομάδες. Οι Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που υποστηρίζουν την εκπαίδευση των μαθητών 

που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, έχουν καθολικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν 

αποδειχθεί ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε πολύ διαφορετικά πλαίσια, οδηγώντας σε 

εκπαιδευτική επιτυχία. Η οικογενειακή εκπαίδευση χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης 

των παιδιών και των νέων σε διαφορετικά πλαίσια σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Χάρη στις Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που παρουσιάστηκαν σε δύο διεθνείς διασκέψεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ευρώπη βελτίωσαν τα 

επιτεύγματά τους, αποκτώντας περισσότερες δυνατότητες να συνεχίσουν επιτυχώς τη σχολική τους 

σταδιοδρομία. Ο κοινωνικός και πολιτικός αντίκτυπος του συγκεκριμένου έργου ήταν ο λόγος για τον 

οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συμπεριέλαβε στον κατάλογο των 10 κορυφαίων ερευνητικών 

προγραμμάτων με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα INCLUD-ED είναι το μόνο 

πρόγραμμα από τις κοινωνικοοικονομικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες που επιλέχτηκε να 

συμπεριληφθεί στον κατάλογο.     

Η οικογενειακή εκπαίδευση βασίζεται σε προηγούμενες θεωρίες και έρευνα που έχουν ήδη καταδείξει 

ότι η προώθηση πολιτισμικών και εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητών και κοινωνικών 

παραγόντων, και πιο συγκεκριμένα μελών της οικογένειας, ενισχύουν τις επιδόσεις των μαθητών. 

Ορισμένα προγράμματα οικογενειακής εκπαίδευσης και συμμετοχής της κοινότητας που προωθούν τις 

εκπαιδευτικές και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις είχαν ως αποτέλεσμα μαθητές των οποίων οι 

οικογένειες έχουν ελάχιστα βιβλία στο σπίτι ή χαμηλή ακαδημαϊκή μόρφωση να επιτύχουν άριστα 

αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή τους πορεία.   

Σύμφωνα με εξαιρετικές προσεγγίσεις των επιστημών της μάθησης, η οικογενειακή εκπαίδευση 

περιλαμβάνει και προωθεί τις αλληλεπιδράσεις μάθησης μέσω μιας διαλογικής προσέγγισης της 

μάθησης,2 δηλαδή με την προώθηση διαδικασιών μάθησης μέσω διαλογικής διαδικασίας που είναι 

ισότιμη και αναγνωρίζει και αξιοποιεί την πολιτισμική νοημοσύνη κάθε ατόμου. Παράλληλα, επιδιώκει 

τον μετασχηματισμό, ενισχύει την ουσιαστική διάσταση του διαλόγου, βασίζεται στην αλληλεγγύη, 

ενεργεί ως πηγή δημιουργίας νοήματος και προάγει την ίση αξία διαφορετικών υποβάθρων.  

Η οικογενειακή εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη πρακτική, αλλά 

εφαρμόζεται επίσης στα σχολεία ως «Κοινότητες Μάθησης», μαζί με άλλες Επιτυχημένες 

Εκπαιδευτικές Δράσεις, όπως οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις και οι 

Διαδραστικές Ομάδες. Οι «Κοινότητες Μάθησης» είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε μια 

ολόκληρη σχολική παρέμβαση, για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

και τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων και της κοινωνικής συνοχής μέσω της 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & 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. 
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υλοποίησης επιτυχημένων εκπαιδευτικών δράσεων. Ως αποτέλεσμα των βελτιώσεων που 

επιτεύχθηκαν στα συγκεκριμένα σχολεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της 

Ευρώπης πρότειναν τον χαρακτηρισμό των σχολείων ως «κοινοτήτων μάθησης» για τον 

περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων.3  

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; 

Η οικογενειακή εκπαίδευση περιλαμβάνει μέλη της οικογένειας και άλλα μέλη της κοινότητας 

που συμμετέχουν σε διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες στο σχολείο. Οι μαθησιακές 

δραστηριότητες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές και η μόνη προϋπόθεση που πρέπει να 

πληρούν είναι να ορίζονται (το περιεχόμενο, η οργάνωση, καθώς και ο προγραμματισμός) 

από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα 

ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, και να ακολουθούν έναν 

διαλογικό προσανατολισμό. Προσφέρονται πολλά και διαφορετικά προγράμματα 

οικογενειακής εκπαίδευσης.  

 

Ακολουθούν δύο παραδείγματα οικογενειακής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε σε σχολεία: 

Μαθήματα γραμματισμούκαι γλώσσας για 

οικογένειες μεταναστών. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα οικογενειακής 

εκπαίδευσης στα σχολεία περιλαμβάνει 

μαθήματα γραφής και ανάγνωσηςγια 

οικογένειες μεταναστών στη γλώσσα της 

χώρας υποδοχής. Τα μαθήματα αυτά 

βοηθούν τις μητέρες, τους πατέρες και 

άλλους συγγενείς να βελτιώσουν τις 

γλωσσικές τους δεξιότητες. Τους 

επιτρέπει, από τη μία πλευρά, να βελτιώσουν την ικανότητα επικοινωνίας τους πέραν της 

κοινότητάς τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορους κοινωνικούς χώρους, όπως 

σε υπηρεσίες υγείας και σε χώρους εργασίας και, από την άλλη πλευρά, να συμμετέχουν στη 

μάθηση των παιδιών τους στην τάξη και στο οικογενειακό περιβάλλον. Τα μαθήματα αυτά 

συντονίζονται από εθελοντές, πάντα σύμφωνα με τα αιτήματα των ίδιων των 

συμμετεχόντων. 

 

Λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις 

(DLG). Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και 

συζητήσεις είναι μια εκπαιδευτική και 

                                                 

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής (Ιανουάριος 2011). Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: Μια 
βασική συμβολή στην ατζέντα «Ευρώπη 2020». 
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πολιτισμική δραστηριότητα στην οποία άτομα τα οποία δεν έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο, 

ακόμα και άτομα που δεν έχουν διαβάσει ποτέ βιβλίο, διαβάζουν και συζητούν βιβλία 

συγγραφέων της παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, ο Τολστόι, ο 

Σαίξπηρ, ο Όμηρος, ο Κάφκα, ο Σοφοκλής, ο Θερβάντες, ο Ζολά και ο Όργουελ. Οι 

Λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις ξεφεύγουν από την ιδέα ότι οι οικογένειες με 

χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή μειονοτικό υπόβαθρο δεν μπορεί να 

ενδιαφέρονται για την κλασική λογοτεχνία, καθώς εδώ μπορούμε να βρούμε για 

παράδειγμα μητέρες αραβικής καταγωγής σε ισπανικό σχολείο να διαβάζουν Το Σπίτι της 

Μπερνάρντα Άλμπα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.  

 

Τα μέλη της οικογένειας και της κοινότητας που συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες 

ενισχύουν τη δική τους μάθηση, αλλά και τη μάθηση των παιδιών τους. Αυτό είναι εφικτό 

γιατί σε αυτή τη μαθησιακή δραστηριότητα η ουσιαστική μάθηση είναι στο επίκεντρο και 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων. Στα σχολεία όπου 

υλοποιείται αυτή η δραστηριότητα το μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών αυξάνεται. Κατά 

συνέπεια, μετασχηματίζεται το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, ενώ βελτιώνεται και η μάθηση των μαθητών. 

Στα εν λόγω σχολεία, το πρόγραμμα σπουδών των παιδιών δεν διαφέρει από των άλλων 

σχολείων, καθώς οι δραστηριότητες αυτές δεν εστιάζουν στα παιδιά, αλλά στους ενήλικες. 

Παρόλα αυτά, η οικογενειακή εκπαίδευση ενισχύει μεγάλο μέρος του περιεχομένου του 

προγράμματος σπουδών που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο. Η οικογενειακή 

εκπαίδευση, όπως και άλλες Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις, είναι σχεδιασμένη να 

καταλύσει το φαινόμενο «Matthew effect» της προσφοράς λιγότερων σε αυτούς που 

αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες, καθώς φέρνει την αριστεία σε όλους, ιδιαίτερα 

περιεχόμενο υψηλού επιπέδου για τα πιο μειονεκτούντα άτομα.  

Τα μέλη της οικογένειας και της κοινότητας αποφασίζουν πότε θα συμμετάσχουν στην 

οικογενειακή εκπαίδευση, το είδος των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται και τα 

χρονοδιαγράμματα. Οι εθελοντές που είναι επιφορτισμένοι με αυτές τις δραστηριότητες 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ορθή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων οικογενειακής 

εκπαίδευσης σε συντονισμό με τον διευθυντή του σχολείου ή άλλα συμμετοχικά διοικητικά 

συμβούλια, όπως μεικτές επιτροπές αποτελούμενες από εκπαιδευτικούς, οικογένειες και 

άλλα μέλη της κοινότητας. Η αξιολόγηση της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμογής της στην ανάγκη στήριξης των συμμετεχόντων, βασίζεται σε διαλογικές 

διαδικασίες αξιολόγησης και σε συμφωνίες σχετικά με τη μάθηση μεταξύ των εθελοντών και 

των συμμετεχόντων. 

Η υλοποίηση της οικογενειακής εκπαίδευσης δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τα 

σχολεία ούτε για τους μαθητές, και τα σχολεία δεν λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση 

για την υλοποίησή της. Παρόλα αυτά, η οικογενειακή εκπαίδευση κινητοποιεί πόρους που 

είναι ήδη διαθέσιμοι στην εκπαιδευτική κοινότητα, κυρίως μέλη της κοινότητας και τις ίδιες 

τις οικογένειες, για να ενισχύσει τη μάθηση όλων των μαθητών. Καθώς η οικογενειακή 
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εκπαίδευση αναπτύσσεται με τους ήδη διαθέσιμους πόρους, αποτελεί βιώσιμη εκπαιδευτική 

δράση.  

 

ΑΝΑΓΚΗ/ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ 

■ Φοίτηση και διατήρηση στην εκπαίδευση 

■ Μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς 

■ Κίνητρο για μάθηση 

■ Μαθησιακά επιτεύγματα 

■ Πολυπολιτισμική συνύπαρξη 

■ Ενίσχυση του μορφωτικού επιπέδου των οικογενειών  

■ Ενδυνάμωση μελών της οικογένειας και άλλων μελών της κοινότητας ως εκπαιδευτικών 
παραγόντων 

■ Σχέση μαθητών-οικογενειών-σχολείου 

■ Συντονισμός σπιτιού-σχολείου για την εκπαίδευση των παιδιών 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η οικογενειακή εκπαίδευση είναι ανοιχτή σε κάθε ενήλικα που επιθυμεί να βελτιώσει το 

μορφωτικό του/της υπόβαθρο. Στοχεύει ιδιαίτερα σε μέλη της οικογένειας που έχουν 

χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο ή σε οικογένειες μεταναστών που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα 

της χώρας υποδοχής. Η οικογενειακή εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί σε σχολεία 

διαφόρων επιπέδων, συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης σχολικής εκπαίδευσης και 

φροντίδας, των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Τα σχολεία που υλοποιούν την 

οικογενειακή εκπαίδευση μπορεί να είναι δημόσια, ιδιωτικά, θρησκευτικά, μη θρησκευτικά, 

να βρίσκονται σε φτωχογειτονιές, σχολεία «μεσαίας τάξης», ακόμα και σε γειτονιές 

ανώτερης τάξης.  

 

ΈΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η ένταση της παρέμβασης αποφασίζεται σε κάθε περίπτωση από τους συμμετέχοντες, 

σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις δυνατότητές τους να συμμετάσχουν 

(λαμβάνοντας υπόψη εργασιακές, οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Ορισμένα από τα κύρια επιτεύγματα4 της οικογενειακής εκπαίδευσης είναι: 1) Αύξηση της σχολικής 

επίδοσης (ποσοστά επίδοσης), 2) Συμμετοχή όλης της κοινότητας στις μαθησιακές διαδικασίες και στο 

σχολείο, 3) Μείωση των συστηματικών απουσιών και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.  

Το σχολείο Mediterrani (Ταρραγόνα – Καταλονία, Ισπανία) βρίσκεται στη γειτονιά Campclar, 

στα περίχωρα της πόλης Ταρραγόνα. Η εγκατάσταση πετροχημικών εταιρειών και η άφιξη 

μεταναστών γύρω στη δεκαετία του 1960 προκάλεσε αύξηση πληθυσμού και συνεπώς 

ανάγκη για νέα σχολεία. Το σχολείο Mediterrani, συγκεκριμένα, ξεκίνησε να λειτουργεί τον 

Φεβρουάριο του 1982. Πρόσφατα, στη γειτονιά του που έχει δύο σχολεία, το σχολείο 

Mediterrani απέκτησε τη φήμη του σχολείου του οποίου οι μαθητές δεν θέλουν να 

διαβάζουν. Το σχολείο αυτό έχει περίπου 60% μαθητές Ρομά και 35% μαθητές 

μουσουλμανικού θρησκεύματος, καθώς και υψηλό ποσοστό μαθητών σε σοβαρή κατάσταση 

φτώχειας. 

Σε αυτό το σχολείο, τα παιδιά είχαν χαμηλό επίπεδο  γραμματισμού. Από όταν άρχισε να 

υλοποιείται η οικογενειακή εκπαίδευση, εθελοντές οργάνωσαν μαθήματα γραμματισμού για 

τις μητέρες και τους πατέρες των μαθητών. Ο αντίκτυπος της βελτίωσης της μάθησης 

μπορεί να παρατηρηθεί εμφανώς στις τάξεις με τα μικρότερα παιδιά. Το ποσοστό των 

μαθητών που αποκτούν δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής στην προσχολική εκπαίδευση (5 

ετών) αυξήθηκε κατά 58,95 ποσοστιαίες μονάδες από το έτος 2011-2012 έως το έτος 2014-

2015. 

 

 

 

Ποσοστό μαθητών ηλικίας 5 ετών που απέκτησαν δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής στην προσχολική 

εκπαίδευση (το 2011-2012 και το 2014-2015). Πηγή: σχολικά δεδομένα. 

 

Το σχολείο, παραδοσιακά, έχει επίσης πολύ υψηλά ποσοστά συστηματικών απουσιών. Η 

πραγματικότητα μεγεθυνόταν μέχρι το σχολικό έτος 2012-2013 οπότε το σχολείο έγινε 

κοινότητα μάθησης και ξεκίνησε να υλοποιεί Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής εκπαίδευσης, κάτι που είχε ως συνέπεια να αλλάξει 

αυτή η τάση. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη μείωση των συστηματικών απουσιών από 

46,52% το 2011-2012 σε 0,94% το 2014-2015. 

 

Ποσοστό εγγεγραμμένων μαθητών που απουσιάζουν συστηματικά 

                                                 

4 Τα ποσοτικά δεδομένα που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν ένα σχολείο που υλοποιεί αρκετές 

Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις· ως εκ τούτου, δεν μπορεί να απομονωθεί ο αντίκτυπος της οικογενειακής 

εκπαίδευσης. Όσο πιο πολλές οι Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που υλοποιούνται, τόσο μεγαλύτερη η 

βελτίωση που επιτυγχάνουν τα σχολεία. 

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 

21,05% 80% 
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  Πρωί Απόγευμα Μέσος 

όρος 

Ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 40% 53,45% 46,72% 

Υλοποίηση SEA (οικογενειακή εκπαίδευση και άλλες) 

Ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 10% 19,35% 14,67% 

Ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 5,37% 6,79% 6,08% 

Ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 1,26% 0,63% 0,94% 

 

 

 

Συστηματικές απουσίες μαθητών (μεταξύ 2011-2012 και 2014-2015). Πηγή: σχολικά δεδομένα. 

 

Το σχολείο Mediterrani διαπίστωσε ότι η συμμετοχή της οικογένειας αυξάνεται. Το 2012-2013, 

22 μέλη οικογένειας έλαβαν μέρος σε 6 διαφορετικές δραστηριότητες οικογενειακής 

εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο και το 2014-2015, 19 μουσουλμάνες 

μητέρες έλαβαν μέρος σε μάθημα προφορικών ισπανικών και 25 μητέρες σε μάθημα 

γραπτών ισπανικών. Αυτή η ενεργή συμμετοχή μελών της οικογένειας και το ενδιαφέρον 

τους για την εκπαίδευση υπερβαίνουν στερεότυπα σχετικά με το ενδιαφέρον των 

μεταναστών και την επιτυχία στην εκπαίδευση. Πέραν του ότι βελτιώνει τις προσωπικές 

τους δεξιότητες, η οικογενειακή εκπαίδευση βοηθά τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν 

επίσημες πιστοποιήσεις. Για παράδειγμα, δύο μητέρες Ρομά έλαβαν μέρος στο μάθημα για να 

αποκτήσουν το πιστοποιητικό ουσιαστικής μάθησης: και οι δύο απέκτησαν το 

πιστοποιητικό. 

 

Η εμπειρία από άλλα σχολεία δείχνει παρόμοια οφέλη. Ένας υπεύθυνος της εκπαιδευτικής 

διοίκησης ανέφερε για τον αντίκτυπο της οικογενειακής εκπαίδευσης και στα μέλη της 

οικογένειες και στους μαθητές: 

Δεν είχαν, βέβαια, μόνο οι γονείς οφέλη, αλλά και τα παιδιά, γιατί αυξήθηκε η 

αυτοεκτίμηση των γονιών, αυξήθηκε η ικανότητά τους να σχετίζονται με τα παιδιά τους, 
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να διαχειρίζονται σχέσεις, οι πραγματικές δεξιότητες του να διαβάζουν στα παιδιά 

τους...απέκτησαν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες για να μπορούν να το κάνουν5.  

Σκέψεις εκπαιδευτικών για τα οφέλη που έχει για τους μαθητές: 

(…) όταν βλέπουν τις μαμάδες τους, επειδή κάποιες από αυτές [τις μαμάδες] έρχονται 

στην τάξη μας για να μάθουν να διαβάζουν ή να γράφουν, έρχονται και μένουν στη 

διάρκεια των μαθημάτων. Αυτό τους δίνει [στους μαθητές] κίνητρο.  

 

Στις συνεδριάσεις των καθηγητών, έχουμε συζητήσει μερικές φορές για συγκεκριμένες 

οικογένειες που παρακολουθούν μαθήματα... Ε, λοιπόν, μέχρι τώρα, τα παιδιά τους δεν 

έκαναν ποτέ τα μαθήματά τους και τώρα τα κάνουν6.  

 

Λόγω των θετικών αποτελεσμάτων, ο αριθμός των σχολείων που υλοποιούν την 

οικογενειακή εκπαίδευση έχει αυξηθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1990. Αυτή τη στιγμή, 

περισσότερα από 200 σχολεία υλοποιούν την οικογενειακή εκπαίδευση στην Ευρώπη και 

περισσότερα από 300 στη Λατινική Αμερική. 
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