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EDUCAȚIA FAMILIALĂ 

 

 

 

 

 

 

Educația familială are o influență cât se poate de semnificativă. De exemplu, există copii care, 

înainte ca mama lor să vină la centru, fugeau de la ore, adormeau în clasă... iar acum, nu știu dacă 

datorită faptului că prezența ei reprezintă un punct de referință sau din cauză că și ea este 

interesată de educație, aceiași copii exclamă „Ia uite, mami...” [...] „Uite, mami, eu am făcut asta!”, 

„Ai văzut că m-am purtat frumos?”, „Să-ți spună Conchi ce bine am făcut” [...], deci situația s-a 

schimbat în mod real1. 

Profesionist din domeniul educației care susține educația familială 

 

 

 

 

                                                 

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, p. 315. 

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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EDUCAȚIA FAMILIALĂ 

CONTEXT 

Educația familială reprezintă una dintre acțiunile educaționale reușite (AER) identificate în proiectul 

de cercetare INCLUD-ED. Strategii de incluziune și coeziune socială în Europa prin educație 

(Comisia Europeană, Al șaselea program-cadru, 2006-2011). În cadrul proiectului au fost analizate 

strategiile educaționale care contribuie la depășirea inegalităților și la promovarea coeziunii sociale, 

precum și cele care generează excluziune socială, cu accent special pe grupurile vulnerabile și 

marginalizate. Acțiunile educaționale reușite, care vin în sprijinul școlarizării elevilor aflați în situații de 

risc, se bazează pe componente universale care s-au dovedit a fi transferabile în contexte foarte 

diverse și au condus la reușită educațională. Educația familială este folosită pentru a îmbunătăți 

educația copiilor și a tinerilor în diferite contexte în întreaga lume. 

În urma desfășurării acțiunilor educaționale reușite prezentate la două conferințe internaționale în 

cadrul Parlamentului European, la Bruxelles, mii de copii din toată Europa și-au îmbunătățit 

rezultatele, sporindu-și astfel șansele de continuare cu succes a ciclului școlar. Impactul social și 

politic al acestui proiect a determinat Comisia Europeană să îl includă printre primele 10 în lista 

proiectelor de cercetare cu cel mai mare impact în Europa; INCLUD-ED este singurul proiect din 

domeniul științelor socioeconomice și umaniste selectat pentru a fi inclus în această listă.  

Educația familială se bazează pe teorii și cercetări anterioare care au demonstrat deja că promovarea 

interacțiunilor culturale și educaționale dintre elevi și agenții sociali, în special membrii familiei, 

îmbunătățește rezultatele obținute de elevi. Anumite programe de educație familială și de implicare a 

comunității care promovează interacțiunile educaționale și culturale au ajutat elevi proveniți din familii 

cu numai câteva cărți acasă sau cu un nivel de educație scăzut să obțină rezultate școlare excelente.  

În conformitate cu metodologiile științifice remarcabile folosite în științele educației, educația familială 

presupune și promovează interacțiuni educative în cadrul unei abordări dialogice a învățării2, adică 

promovează procesele de învățare prin dialoguri egalitare, care recunosc și se folosesc de inteligența 

culturală a fiecărei persoane. Acestea caută să realizeze o transformare, consolidează dimensiunea 

instrumentală a dialogului, se bazează pe valoarea solidarității, acționează ca surse pentru crearea de 

sensuri, valorifică și promovează valoarea egală a originilor diferite.  

Educația familială poate fi utilizată ca practică independentă, dar este aplicată și în cadrul școlilor 

constituite în comunități de învățare, împreună cu alte acțiuni educaționale reușite, cum ar fi 

reuniunile literare dialogice și grupurile interactive. Comunitățile de învățare reprezintă un proiect 

bazat pe intervenția la nivelul întregii școli, menit să rezolve problema părăsirii timpurii a școlii și să 

îmbunătățească performanțele școlare și coeziunea socială prin derularea unor acțiuni 

educaționale reușite. Ca urmare a îmbunătățirilor realizate în aceste școli, Comisia Europeană și 

Consiliul Europei au recomandat ca școlile să fie considerate comunități de învățare, în vederea 

reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a îmbunătățirii rezultatelor la învățătură3.  

 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R. și 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 și Littlefield. 
3 Comunicarea Comisiei Europene (ianuarie 2011). Combaterea părăsirii timpurii a școlii: o contribuție esențială la 
strategia Europa 2020. 
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CUM FUNCȚIONEAZĂ EDUCAȚIA FAMILIALĂ? 

Educația familială constă în implicarea membrilor familiei și a altor membri ai comunității în diferite 

activități de învățare în cadrul școlii. Activitățile de învățare pot fi foarte diverse; singura condiție 

care trebuie îndeplinită este ca ele să fie definite (în ceea ce privește conținutul, modul de 

organizare și programul de desfășurare) de participanții înșiși, pentru a se garanta că programul 

răspunde în mod direct necesităților și intereselor acestora, și să se bazeze pe o orientare 

dialogică. Există o mare varietate de oferte în cadrul programelor de educație familială.  

 

În continuare se prezintă două exemple de programe de educație familială instituite în școli: 

Cursuri de citire, scriere și limbă pentru 

familiile de migranți. Această activitate de 

educație familială în școli cuprinde cursuri de 

citire și scriere în limba țării-gazdă pentru 

familiile de migranți. Cursurile ajută mamele, 

tații și alte rude să-și amelioreze 

competențele lingvistice, ceea ce le permite, 

pe de o parte, să-și îmbunătățească 

abilitatea de a comunica în afara comunității 

din care fac parte și să aibă acces la diverse 

spații sociale, cum ar fi serviciile de sănătate și mediul profesional, iar pe de altă parte să participe 

la procesul de învățare al copiilor, atât în sala de clasă, cât și acasă. Aceste cursuri sunt coordonate 

de voluntari și sunt întotdeauna organizate la cererea participanților. 

 

Reuniuni literare dialogice (RLD). RLD sunt 

activități educaționale și culturale în cadrul cărora 

persoane fără pregătire universitară, chiar 

persoane care nu au mai citit niciodată o carte, 

citesc și discută despre cărți ale unor autori din 

literatura clasică universală cum ar fi Tolstoi, 

Shakespeare, Homer, Kafka, Sofocle, Cervantes, 

Zola sau Orwell, pentru a da doar câteva 

exemple. RLD infirmă ideea că familiile cu statut 

socioeconomic precar sau care aparțin unor minorități etnice nu pot manifesta interes pentru 

literatura clasică, în cadrul acestor reuniuni putându-se întâlni, de exemplu, mame arabe care 

citesc într-o școală spaniolă La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.  

 

Membrii familiilor și ai comunităților care participă la astfel de activități înlesnesc atât propria 

învățare, cât și pe cea a copiilor lor. Acest lucru este posibil deoarece, în cadrul acestei activități, 

învățarea instrumentală are un rol central și răspunde nevoilor și cerințelor participanților. În școlile 

în care se aplică acest program, nivelul de educație al familiilor crește. În consecință, contextele 
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familiale și educaționale, precum și interacțiunile dintre acestea se transformă, iar rezultatele la 

învățătură ale elevilor se îmbunătățesc la rândul lor. 

În aceste școli, programa de studiu a copiilor nu diferă de cea din alte școli, deoarece activitățile 

respective nu sunt axate pe copii, ci pe adulți. Educația familială insistă însă asupra multora dintre 

temele incluse în programa pe care o studiază copiii la școală. Educația familială, la fel ca alte AER, 

este concepută să contracareze „efectul Matei”, de a se oferi mai puțin persoanelor care se 

confruntă cu dificultăți mai mari, deoarece aduce excelența la îndemâna tuturor – în special un 

conținut de nivel înalt persoanelor mai defavorizate.  

Membrii familiilor și ai comunităților sunt cei care decid când să participe la educația familială, tipul 

de activități desfășurate și programul. Voluntarii însărcinați cu derularea activităților își asumă 

responsabilitatea pentru dezvoltarea corespunzătoare a activităților de educație familială, în 

coordonare cu directorul școlii sau cu alte organisme administrative participative, cum ar fi 

comitetele mixte alcătuite din cadre didactice, membri ai familiilor și alți membri ai comunității. 

Evaluarea activității, inclusiv adaptarea în funcție de nevoia de sprijin a participanților, se bazează 

pe procese dialogice de evaluare și de agreare a programului de învățare între voluntari și 

participanți. 

Realizarea educației familiale nu presupune costuri suplimentare nici pentru școli, nici pentru elevi, 

iar școlile nu beneficiază de finanțare suplimentară pentru aceasta. În schimb, educația familială 

mobilizează resurse care sunt deja disponibile în comunitatea educațională – în primul rând, 

membrii comunității și familiile însele – pentru a îmbunătăți rezultatele la învățătură ale tuturor 

elevilor. Realizându-se cu ajutorul resurselor deja disponibile, educația familială constituie o acțiune 

educațională sustenabilă.  

 

NEVOI SATISFĂCUTE/DIFICULTĂȚI SOLUȚIONATE 

■ Prezența la ore și menținerea în sistemul de învățământ 

■ Reducerea problemelor de comportament 

■ Motivația de a învăța 

■ Reușita școlară 

■ Conviețuirea într-un mediu multicultural 

■ Îmbunătățirea nivelului de educație al familiilor  

■ Capacitarea membrilor familiei și a altor membri ai comunității în calitate de agenți educaționali 

■ Relația elev-familie-școală 

■ Coordonarea între cămin și școală în privința educației copiilor 

 

NIVELUL INTERVENȚIEI 

Educația familială este deschisă oricărui adult care dorește să-și îmbunătățească nivelul studiilor, 

fiind destinată în special membrilor familiilor cu educație precară sau familiilor de migranți care nu 

cunosc limba țării-gazdă. Educația familială poate avea loc în școli de niveluri foarte diferite, de la 
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unități de educație și îngrijire a copiilor preșcolari până la școli primare și gimnaziale și licee. Școlile 

care derulează activități de educație familială pot fi publice, private, religioase, laice, situate în 

cartiere sărace, școli „ale clasei de mijloc” sau situate în cartiere ale clasei de sus.  

 

INTENSITATEA INTERVENȚIEI 

Intensitatea intervenției este decisă în fiecare caz de către participanți, în funcție de nevoile lor 

educaționale și de posibilitățile de participare (având în vedere munca, familia și alte 

responsabilități). 

 

REZULTATE 

Printre principalele realizări4 ale educației familiale se numără: 1) creșterea performanțelor școlare 

(ratele de performanță); 2) implicarea întregii comunități în procesele de învățământ și în viața școlii; 

3) reducerea absenteismului și a părăsirii timpurii a școlii.  

Școala Mediterrani (Tarragona – Catalonia, Spania) este situată în cartierul Campclar, la periferia 

orașului Tarragona. Apariția companiilor petrochimice și sosirea imigranților în jurul anilor 1960 au 

determinat creșterea populației și, în consecință, necesitatea unor școli noi. Concret, școala 

Mediterrani și-a început activitatea în februarie 1982. Mai târziu, dintre cele două școli ale 

cartierului, școala Mediterrani a dobândit reputația unei școli ai cărei elevi nu vor să învețe. Dintre 

elevii săi, aproximativ 60 % sunt de etnie romă și 35 % sunt de religie musulmană, iar o mare parte 

se confruntă cu o stare de sărăcie avansată. 

În trecut, copiii din această școală aveau niveluri scăzute de alfabetizare. De când s-a început 

derularea activităților de educație familială, voluntarii organizează cursuri de citire și scriere pentru 

mamele și tații elevilor. Impactul pozitiv asupra rezultatelor la învățătură se observă clar la clasele 

cele mai mici. Proporția elevilor care dobândesc competențe de citire și de scriere în învățământul 

preșcolar (la vârsta de 5 ani) a crescut cu 58,95 de puncte procentuale din anul școlar 2011-2012 

până în 2014-2015. 

 

 

 

Proporția elevilor cu vârsta de 5 ani care dobândesc competențe de citire și de scriere în învățământul preșcolar 

(în 2011-2012 și 2014-2015). Sursa: datele școlii. 

 

                                                 

4 Datele cantitative prezentate în cele ce urmează provin de la o școală care derulează mai multe acțiuni 

educaționale reușite, motiv pentru care nu se poate izola efectul individual al educației familiale. Cu cât numărul 

acțiunilor educaționale reușite este mai mare, cu atât sunt mai semnificative îmbunătățirile realizate de școli. 

Anul școlar 2011-2012 Anul școlar 2014-2015 

21,05 % 80 % 
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În școală se încetățenise și obiceiul absenteismului la cote foarte ridicate. Acesta a reprezentat o 

realitate tot mai accentuată până în anul școlar 2012-2013, când școala a devenit comunitate de 

învățare și a început să deruleze acțiuni educaționale reușite, printre care și educația familială, ceea 

ce a dus la inversarea acestei tendințe. Graficul următor ilustrează scăderea absenteismului, de la 

46,52 % în 2011-2012 până la 0,94 % în 2014-2015. 

 

Proporția elevilor înscriși la școală care absentează regulat 

  Dimineața După-amiaza Media 

Anul școlar 2011-2012 40 % 53,45 % 46,72 % 

Instituirea AER (educație familială și altele) 

Anul școlar 2012-2013 10 % 19,35 % 14,67 % 

Anul școlar 2013-2014 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

Anul școlar 2014-2015 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Absenteismul elevilor (între anii școlari 2011-2012 și 2014-2015). Sursa: datele școlii. 

 

Școala Mediterrani înregistrează o creștere a participării familiilor. În anul școlar 2012-2013, 22 de 

membri ai familiilor erau implicați în 6 activități diferite de educație familială organizate în cadrul 

școlii, iar în 2014-2015, 19 mame musulmane participau la un curs de spaniolă orală și 25 de mame 

la un curs de scriere în limba spaniolă. Această participare activă a membrilor familiilor și interesul 

lor față de educație infirmă stereotipurile legate de interesul migranților față de educație și de 

șansele lor de reușită în acest sens. Pe lângă îmbunătățirea competențelor personale, educația 

familială îi ajută pe participanți să obțină certificări oficiale. Este și cazul a două mame de etnie 

romă care au participat la cursul pentru obținerea certificatului de absolvire a cursului de învățare 

instrumentală: amândouă au obținut certificatul. 
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Experiențele înregistrate de alte școli indică beneficii asemănătoare. Un responsabil din cadrul 

administrației învățământului remarca impactul educației familiale atât asupra membrilor familiilor, 

cât și asupra elevilor: 

Beneficiile nu au fost numai pentru părinți, desigur, ci au fost și pentru copii, deoarece a crescut 

stima de sine a părinților, aceștia și-au îmbunătățit capacitatea de relaționare cu copiii lor și de 

gestionare a relațiilor; în ceea ce privește competența efectivă de a le citi copiilor... au căpătat 

încrederea și abilitățile necesare pentru a face acest lucru5.  

Cadrele didactice reflectează asupra beneficiilor pe care această activitate le aduce elevilor: 

[...] când își văd mamele, pentru că unele dintre ele vin la cursul nostru pentru a învăța să 

citească sau să scrie, [elevii] vin și rămân la ore. Acest lucru îi motivează.  

 

În ședințele cu personalul am discutat uneori despre faptul că în anumite familii care urmează 

cursurile... Ei bine, până acum, copiii din aceste familii nu-și făceau niciodată temele, iar acum și 

le fac6.  

 

Datorită rezultatelor pozitive, numărul școlilor care derulează activități de educație familială a 

crescut puternic începând din anii 1990. În prezent, educația familială se desfășoară în peste 200 

de școli din Europa și în peste 300 din America Latină. 
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