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EDUKACJA RODZINNA 

 

 

 

 

 

 

Edukacja rodzinna wywiera bardzo istotny wpływ. Są na przykład dzieci, które – zanim ich matka 

przyszła do centrum – uciekały z zajęć, zasypiały w klasie... a teraz – nie wiem, czy dlatego, że mają 

tutaj odniesienie do niej, czy też dlatego, że matka też jest zainteresowana edukacją – wygląda to 

tak: „mamo, spójrz...” (...) „popatrz, mamo, zrobiłem to!”, „widziałaś, jaki byłem grzeczny?”, „zapytaj 

Conchi, jak sobie poradziłem” (...) wtedy to się naprawdę zmieniło1. 

Specjalistka z dziedziny edukacji wspierająca edukację rodzinną 

 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A. (2012). Family education improves student's academic performance: Contributions from European research. 

Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), s. 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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EDUKACJA RODZINNA 

KONTEKST 

Edukacja rodzinna to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych (SEA) określonych w projekcie 

badawczym INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from 

education (INCLUD-ED – Strategie na rzecz włączenia społecznego i spójności społecznej 

w ramach kształcenia w Europie) (Komisja Europejska, VI program ramowy, 2006–2011). W ramach 

projektu INCLUD-ED poddano analizie strategie edukacyjne przyczyniające się do przezwyciężania 

nierówności i wspierania spójności społecznej oraz strategie powodujące wykluczenie społeczne, 

skupiając się zwłaszcza na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Działania SEA 

wspierające kształcenie zagrożonych uczniów składają się z uniwersalnych elementów, które – jak 

wykazano – można wykorzystywać w bardzo zróżnicowanych warunkach i osiągnąć w ten 

sposób sukces edukacyjny. Edukację rodzinną wykorzystuje się do poprawy poziomu kształcenia 

dzieci i młodzieży w różnych warunkach na całym świecie. 

Dzięki działaniom SEA przedstawionym podczas dwóch międzynarodowych konferencji 

w Parlamencie Europejskim w Brukseli tysiące dzieci w całej Europie poprawiło swoje osiągnięcia 

i zwiększyło szanse na pomyślne kontynuowanie kariery szkolnej. Społeczne i polityczne 

oddziaływanie tego projektu sprawiło, że Komisja Europejska umieściła go na liście dziesięciu 

projektów badawczych o największym wpływie w Europie; INCLUD-ED jest na tej liście jedynym 

projektem z dziedziny nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. 

Edukacja rodzinna opiera się na wcześniejszych teoriach i badaniach, które wykazały już, że 

promowanie kulturowych i edukacyjnych interakcji między uczniami i podmiotami społecznymi, 

a szczególnie członkami rodziny, zwiększa osiągnięcia uczniów. Niektóre programy dotyczące 

edukacji rodzinnej i angażowania społeczności promujące edukacyjne i kulturowe interakcje 

przyczyniły się do tego, że uczniowie, których rodziny mają w domu jedynie kilka książek lub niski 

poziom wykształcenia, uzyskali znakomite wyniki w nauce.  

Zgodnie z czołowymi podejściami naukowymi w pedagogice edukacja rodzinna obejmuje i wspiera 

interakcje poprzez podejście do uczenia się oparte na dialogu2; procesy uczenia się są zatem 

wspierane poprzez egalitarny dialog, w ramach którego docenia się inteligencję kulturową każdej 

osoby i z niej czerpie. W ramach tego podejścia dąży się do zmian, wzmacnia się instrumentalny 

wymiar dialogu; opiera się ono na solidarności, stanowi źródło tworzenia znaczenia oraz opiera się na 

równości wszystkich środowisk, z jakich pochodzą uczniowie, i wspiera ją.  

Edukacja rodzinna może być stosowana jako niezależne działanie, ale jest również wdrażana 

w szkołach w ramach projektu „Szkoły jako wspólnoty edukacyjne”, wraz z innymi działaniami SEA, 

takimi jak spotkania literackie w formie dialogu i grupy interaktywne. „Wspólnoty edukacyjne” to 

projekt oparty na całościowej interwencji szkolnej mającej na celu przeciwdziałanie wczesnemu 

kończeniu nauki oraz poprawę wyników nauczania i spójności społecznej poprzez wdrażanie 

skutecznych działań edukacyjnych. Pod wpływem usprawnień osiągniętych w tych szkołach 

Komisja Europejska i Rada Europy zaleciły stosowanie podejścia opartego na uznawaniu szkół za 

wspólnoty edukacyjne w celu ograniczenia wczesnego kończenia nauki i poprawy efektów uczenia 

                                                 

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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się3.  

 

NA CZYM POLEGA EDUKACJA RODZINNA? 

Edukacja rodzinna polega na tym, że członkowie rodziny oraz inni członkowie społeczności 

angażują się w szkole w różne działania w zakresie uczenia się. Działania takie mogą być bardzo 

zróżnicowane; jedyny warunek jest taki, że uczestnicy sami określają te działania (treść, 

organizację, a także harmonogram) w taki sposób, aby program bezpośrednio odpowiadał ich 

potrzebom i zainteresowaniom, oraz że działania te są zgodne z podejściem opartym na dialogu. 

Istnieje ogromna różnorodność programów dotyczących edukacji rodzinnej.  

 

Dwa przykłady programów edukacji rodzinnej zrealizowanych w szkołach: 

Zajęcia z umiejętności czytania i pisania oraz 

zajęcia językowe dla rodzin migrantów. Takie 

działanie z zakresu edukacji rodzinnej 

w szkołach obejmuje zajęcia z umiejętności 

czytania i pisania dla rodzin migrantów 

w języku kraju przyjmującego. Zajęcia te 

pomagają rodzicom i innym krewnym 

poprawić swoje umiejętności językowe. 

Dzięki temu mogą oni nie tylko łatwiej 

komunikować się poza swoją społecznością 

i funkcjonować w różnych kontekstach społecznych, takich jak służba zdrowia i praca, ale również 

uczestniczyć w nauce swoich dzieci w klasie i w domowym otoczeniu. Kursy są prowadzone przez 

wolontariuszy, którzy zawsze uwzględniają prośby samych uczestników. 

 

Spotkania literackie w formie dialogu (DLG). 

Spotkania literackie w formie dialogu to działania 

edukacyjne i kulturalne, w ramach których osoby 

niewykształcone – nawet takie, które nigdy nie 

przeczytały książki – czytają i omawiają dzieła 

klasyków literatury powszechnej. Do autorów 

należą choćby: Tołstoj, Szekspir, Homer, Kafka, 

Sofokles, Cervantes, Zola i Orwell. Spotkania 

literackie w formie dialogu przełamują pogląd, że 

rodziny o niskim statusie społeczno-ekonomicznym lub przynależące do mniejszości nie mogą 

interesować się literaturą klasyczną – widzimy na przykład arabskie matki w hiszpańskiej szkole 

czytające Dom Bernardy Alba Federica Garcii Lorki.  

                                                 

3 Komunikat Komisji Europejskiej (styczeń 2011 r.). Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: 
kluczowy wkład w realizację strategii „Europa 2020” 



 

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
4 

 

Członkowie rodziny i społeczności uczestniczący w takich działaniach wzmacniają proces własnego 

uczenia się i proces uczenia się swoich dzieci. Jest to możliwe, ponieważ istotą tego podejścia jest 

uczenie się instrumentalne, odpowiadające potrzebom i wymaganiom uczestników. W szkołach, 

w których zostało ono wdrożone, wzrasta poziom wykształcenia rodzin. W rezultacie kontekst 

rodzinny i edukacyjny oraz interakcje między nimi zmieniają się, a proces uczenia się uczniów 

również ulega poprawie. 

W tych szkołach program nauczania dzieci nie różni się od innych szkół, ponieważ działania te nie 

są skierowane do dzieci, ale do dorosłych. Edukacja rodzinna wzbogaca jednak treści 

przekazywane dzieciom w ramach programu nauczania. Edukacja rodzinna, podobnie jak 

pozostałe skuteczne działania edukacyjne, mają na celu przełamanie „efektu św. Mateusza” 

polegającego na dawaniu mniej osobom z większymi trudnościami, ponieważ grupy te wszystkim 

dostarczają treści najwyższej jakości, zwłaszcza osobom będącym w bardziej niekorzystnej sytuacji.  

To członkowie rodziny i społeczności decydują o tym, kiedy uczestniczyć w edukacji rodzinnej, 

o rodzaju wdrażanych działań oraz harmonogramach. Wolontariusze odpowiadający za te 

działania biorą odpowiedzialność za właściwe opracowanie działań w zakresie edukacji rodzinnej 

we współpracy z dyrektorem szkoły lub innymi organami zarządzającymi opartymi na 

uczestnictwie, takimi jak komitety mieszane składające się z nauczycieli, członków rodzin i innych 

członków społeczności. Ocena działania, w tym dostosowanie go do potrzeb uczestników 

w zakresie wsparcia, opiera się na procesach polegających na dialogu między wolontariuszami 

i uczestnikami na temat oceny i ustaleń związanych z uczeniem się. 

Wdrożenie edukacji rodzinnej nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla szkół ani dla uczniów, 

a szkoły nie otrzymują dodatkowego finansowania w tym celu. Edukacja rodzinna mobilizuje 

jednak zasoby, które są już dostępne w społeczności oświatowej – głównie członków społeczności 

i same rodziny – aby wzmocnić proces uczenia się wszystkich uczniów. W związku z tym, że 

edukację rodzinną rozwija się, wykorzystując już dostępne zasoby, jest to zrównoważone działanie 

na rzecz edukacji.  

 

POTRZEBY I PROBLEMY, NA KTÓRE ODPOWIADA DZIAŁANIE 

■ Frekwencja i kontynuacja nauki 

■ Ograniczenie występowania problemów w zachowaniu 

■ Motywacja do nauki 

■ Osiągnięcia w nauce 

■ Współistnienie w środowisku wielokulturowym 

■ Zwiększenie poziomu edukacji w rodzinach  

■ Wzmocnienie pozycji członków rodzin i pozostałych członków społeczności jako osób 
uczestniczących w kształceniu 

■ Relacja między uczniami, rodzinami i szkołą 

■ Współpraca między rodziną i szkołą w sprawie edukacji dziecka 
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POZIOM INTERWENCJI 

Edukacja rodzinna jest dostępna dla każdej dorosłej osoby, która chce podnieść swój poziom 

wykształcenia. Skierowana jest w szczególności do członków rodzin o niskim poziomie 

wykształcenia lub rodzin migrantów, które nie posługują się językiem kraju przyjmującego. 

Edukację rodzinną można wdrożyć w szkołach o różnych poziomach kształcenia, w tym 

w placówkach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, szkołach podstawowych, gimnazjalnych 

i średnich. Mogą ją stosować szkoły publiczne, prywatne, wyznaniowe, świeckie, znajdujące się 

w ubogich dzielnicach, dzielnicach klasy średniej, ale także klasy wyższej.  

 

INTENSYWNOŚĆ INTERWENCJI 

O intensywności interwencji w każdym przypadku decydują uczestnicy w zależności od swoich 

potrzeb edukacyjnych i możliwości uczestnictwa (uwzględniając pracę, rodzinę i inne obowiązki). 

 

WYNIKI 

Główne osiągnięcia4 edukacji rodzinnej to m.in.: 1) poprawa wyników nauczania (wskaźniki osiągnięć); 

2) zaangażowanie całej społeczności w procesy uczenia się i funkcjonowanie szkoły; 3) ograniczenie 

występowania nieobecności na zajęciach i wczesnego kończenia nauki.  

Szkoła Mediterrani (Tarragona, Katalonia, Hiszpania) znajduje się w sąsiedztwie Campclar, na 

obrzeżach miasta Tarragona. Założenie przedsiębiorstw petrochemicznych i przybycie imigrantów 

w latach 60. XX w. spowodowało wzrost liczby ludności, a w konsekwencji zapotrzebowanie na 

nowe szkoły. Szkoła Mediterrani rozpoczęła działalność w lutym 1982 r. W ostatnim czasie 

w okolicy, w której znajdują się dwie szkoły, szkoła Mediterrani zdobyła reputację szkoły, której 

uczniowie nie chcą się uczyć. W szkole tej około 60% uczniów stanowią uczniowie pochodzenia 

romskiego i 35% – uczniowie wyznania muzułmańskiego, a wysoki odsetek uczniów znajduje się 

w sytuacji poważnego ubóstwa. 

Dawniej dzieci w tej szkole miały niski poziom umiejętności czytania i pisania. Od czasu, gdy 

rozpoczęto wdrażanie edukacji rodzinnej, wolontariusze organizują zajęcia z umiejętności czytania 

i pisania dla rodziców uczniów. Wpływ na poprawę uczenia się można wyraźnie zaobserwować 

w klasach najmłodszych dzieci. Odsetek uczniów nabywających umiejętności czytania i pisania na 

poziomie edukacji przedszkolnej (w wieku 5 lat) wzrósł o 58,95 punktów procentowych między 

rokiem szkolnym 2011/2012 i 2014/2015. 

 

                                                 

4 Dane ilościowe przedstawione poniżej dotyczą szkoły wdrażającej kilka skutecznych działań edukacyjnych, 

w związku z czym nie można wyodrębnić indywidualnego wpływu edukacji rodzinnej. Im więcej wdrożonych 

skutecznych działań edukacyjnych, tym szkoła osiąga większą poprawę. 

Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2014/2015 
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Odsetek 5-letnich uczniów nabywających umiejętności czytania i pisania na poziomie edukacji przedszkolnej (w 

roku szkolnym 2011/2012 i 2014/2015). Źródło: dane szkoły. 

 

Dawniej szkoła odnotowywała również wysokie wskaźniki nieobecności. Tendencja ta umacniała się 

aż do roku szkolnego 2012/2013, kiedy to szkoła stała się wspólnotą edukacyjną i rozpoczęła 

wdrażanie skutecznych działań edukacyjnych, w tym edukacji rodzinnej, co spowodowało zmianę 

tego trendu. Poniższy wykres prezentuje spadek poziomu nieobecności z 46,52% w roku szkolnym 

2011/2012 do 0,94% w roku szkolnym 2014/2015. 

 

Odsetek uczniów zapisanych do szkoły, którzy są regularnie nieobecni 

  Ranek Popołudnie Średnia 

Rok szkolny 2011/2012 40% 53,45% 46,72% 

Wdrożenie skutecznych działań edukacyjnych (edukacji rodzinnej i innych rozwiązań) 

Rok szkolny 2012/2013 10% 19,35% 14,67% 

Rok szkolny 2013/2014 5,37% 6,79% 6,08% 

Rok szkolny 2014/2015 1,26% 0,63% 0,94% 

 

 

 

Nieobecność uczniów (od roku szkolnego 2011/2012 do roku 2014/2015). Źródło: dane szkoły. 

 

W szkole Mediterrani obserwuje się wzrost poziomu uczestnictwa rodziny. W roku szkolnym 

2012/2013 w 6 różnych działań z zakresu edukacji rodzinnej organizowanych w szkole 

zaangażowanych było 22 członków rodzin, natomiast w roku 2014/2015 19 muzułmańskich matek 

uczestniczyło w kursie ustnego hiszpańskiego, a 25 matek – w kursie pisania po hiszpańsku. To 

aktywne uczestnictwo członków rodzin i ich zainteresowanie edukacją obala stereotypy związane 

z poziomem zainteresowania migrantów i możliwością odniesienia przez nich sukcesu 

w dziedzinie edukacji. Oprócz poprawy umiejętności personalnych edukacja rodzinna pomaga 

21,05% 80% 
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uczestnikom również w uzyskaniu oficjalnych świadectw. Tak było w przypadku dwóch romskich 

matek, które uczestniczyły w kursie, aby zdobyć świadectwo w zakresie instrumentalnego uczenia 

się: obie z nich uzyskały to świadectwo. 

 

Doświadczenia zaobserwowane w innych szkołach wskazują na podobne korzyści. Osoba 

odpowiedzialna za administrację szkoły przedstawiła swoje przemyślenia na temat wpływu, jaki 

edukacja rodzinna ma zarówno na członków rodzin, jak i na uczniów: 

Korzyści odnieśli nie tylko rodzice. Oczywiście czerpały je również dzieci, ponieważ wzrosło 

poczucie własnej wartości u rodziców, ich umiejętność dogadywania się z dziećmi, radzenia 

sobie z relacjami, sama umiejętność czytania swoim dzieciom... zyskali oni pewność siebie 

i umiejętności, aby być w stanie to robić5.  

Nauczyciele tak wypowiadają się o korzyściach, jakie oferuje uczniom edukacja rodzinna: 

(...) gdy widzą, jak ich matki przychodzą na nasze zajęcia, aby uczyć się czytać lub pisać, to sami 

też przychodzą i zostają podczas zajęć. To ich motywuje.  

 

Podczas posiedzeń rady pedagogicznej czasami omawialiśmy fakt, że określone rodziny, które 

uczestniczą w zajęciach... Cóż, wcześniej ich dzieci nigdy nie odrabiały pracy domowej, a teraz 

to robią6.  

 

Ze względu na pozytywne wyniki liczba szkół wdrażających edukację rodzinną znacząco wzrosła 

od lat 90. XX w. Obecnie edukację rodzinną stosuje ponad 200 szkół w Europie i ponad 300 

w Ameryce Łacińskiej. 
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