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IZOBRAŽEVANJE V DRUŽINI 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje v družini ima zelo pomemben vpliv. Tako so nekateri otroci, preden je njihova mama 

začela obiskovati center, uhajali iz razreda, zaspali v učilnici ... zdaj pa je, ne vem, ali je to zato, ker 

je mama tam ali pa ker se tudi ona zanima za izobraževanje, odziv „glej, mami ...“ [...] „glej, mami, 

kaj sem naredil!“, „si videla, da sem se lepo obnašal?“, „vprašaj Conchi, kako sem bil priden.“ [...] 

Sprememba je resnično velika1. 

Strokovnjak za izobraževanje, ki podpira izobraževanje v družini 

 

 

 

                                                 

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

European Research (Izobraževanje v družini izboljša šolski uspeh učencev: prispevki iz evropskih raziskav), 

Multidisciplinary Journal of Educational Research, št. 2(3), 2012, str. 301–321. 

doi:10.17583/remie.2012.438. 

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

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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IZOBRAŽEVANJE V DRUŽINI 

OZADJE 

Izobraževanje v družini je eden od uspešnih izobraževalnih ukrepov, opredeljenih v okviru 

raziskovalnega projekta INCLUD-ED. Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti in 

povezanosti (Evropska komisija, šesti okvirni program, 2006–2011). V okviru projekta INCLUD-ED so 

se analizirale izobraževalne strategije, ki prispevajo k odpravljanju neenakosti in spodbujajo družbeno 

povezanost, in strategije, katerih rezultat je družbena izključenost, pri čemer je bil poudarek zlasti na 

ranljivih in marginaliziranih skupinah. Uspešni izobraževalni ukrepi, ki podpirajo izobraževanje 

učencev, izpostavljenih tveganju, imajo univerzalne elemente, za katere se je izkazalo, da jih je 

mogoče prenesti v zelo različna okolja, kar vodi do uspešnega izobraževanja. Izobraževanje v družini 

je namenjeno izboljšanju izobraževanja otrok in mladine v različnih okoliščinah po svetu. 

Zaradi uspešnih izobraževalnih ukrepov, ki so bili predstavljeni na dveh mednarodnih konferencah v 

Evropskem parlamentu v Bruslju, so se izboljšali dosežki tisočev otrok po vsej Evropi in s tem njihove 

možnosti za uspešno nadaljevanje šolanja. Evropska komisija je ta projekt zaradi njegovega 

družbenega in političnega vpliva vključila na seznam najboljših desetih raziskovalnih projektov z 

največjim vplivom v Evropi; projekt INCLUD-ED je edini s področja socialno-ekonomskih in 

humanističnih ved, ki je bil vključen na seznam.     

Izobraževanje v družini temelji na prejšnjih teorijah in raziskavah, ki so že pokazale, da se dosežki 

učencev izboljšajo s spodbujanjem kulturnih in izobraževalnih interakcij med učenci in družbenimi 

akterji, zlasti pa z družinskimi člani. Nekateri programi za izobraževanje v družini in vključevanje v 

skupnost, ki spodbujajo izobraževalne in kulturne interakcije, so pripomogli, da so učenci, katerih 

družine imajo doma le nekaj knjig ali katerih družinski člani imajo nizko stopnjo izobrazbe, dosegli 

odlične učne rezultate.   

Izobraževanje v družini v skladu z izjemnimi znanstvenimi pristopi ved o učenju vključuje in spodbuja 

učne interakcije z dialoškim pristopom k učenju2, kar pomeni spodbujanje učnih procesov z 

enakopravnimi dialogi, ki priznavajo kulturno inteligenco vsakega posameznika in gradijo na njej. 

Prizadevajo si za preobrazbo, krepijo instrumentalno razsežnost dialoga, temeljijo na vrednoti 

solidarnosti, delujejo kot viri ustvarjanja pomena ter gradijo na enakovrednosti različnih ozadij in jo 

spodbujajo.  

Izobraževanje v družini se lahko uporablja kot neodvisna praksa, skupaj z drugimi uspešnimi 

izobraževalnimi ukrepi, kot so dialoška literarna srečanja in interaktivne skupine, pa se izvaja tudi v 

šolah kot „učnih skupnostih“. Projekt „učne skupnosti“ temelji na posredovanju na ravni šole in je 

namenjen preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja ter izboljšanju šolske uspešnosti in socialne 

kohezije z izvajanjem uspešnih izobraževalnih ukrepov. Evropska komisija in Svet Evrope sta na 

podlagi izboljšav, doseženih v teh šolah, priporočila, naj se šole obravnavajo kot „učne skupnosti“, 

da bi se preprečilo zgodnje opuščanje šolanja in izboljšali učni dosežki3.  

 

 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., in Racionero, S., Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Hipatia, Barcelona, 2008; Flecha, R., Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning 
(Izmenjava besed: teorija in praksa dialoškega učenja), Lanham, M.D:Rowman & Littlefield, 2000. 
3 Sporočilo Evropske komisije, Zmanjševanje osipa kot ključni prispevek k strategiji Evropa 2020, januar 2011. 
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KAKO DELUJE IZOBRAŽEVANJE V DRUŽINI? 

Izobraževanje v družini zajema sodelovanje družinskih članov in članov drugih skupnosti v različnih 

učnih dejavnostih v šoli. Učne dejavnosti so lahko zelo raznovrstne; edini pogoj, ki ga je treba 

izpolniti, je, da udeleženci sami opredelijo te dejavnosti (vsebino, organizacijo in urnik), s čimer se 

zagotovi, da se v programu neposredno upoštevajo njihove potrebe in interesi, dejavnosti pa 

sledijo dialoški usmeritvi. Programi izobraževanja v družini, ki so na voljo, so zelo raznovrstni.  

 

Dva primera izobraževanja v družini, ki se je izvajalo v šolah: 

Tečaji opismenjevanja in jezikovni tečaji za 

migrantske družine. Ta dejavnost 

izobraževanja v družini v šolah vključuje 

tečaje opismenjevanja v jeziku države 

gostiteljice za migrantske družine. Ti tečaji 

materam, očetom in drugim sorodnikom 

pomagajo izboljšati znanje jezika. To jim po 

eni strani omogoča, da izboljšajo svojo 

sposobnost komuniciranja zunaj svoje 

skupnosti in imajo dostop do različnih 

družbenih prostorov, kot so zdravstvene storitve in delo, po drugi strani pa, da sodelujejo pri 

učenju svojih otrok v šoli in domačem okolju. Te tečaje usklajujejo prostovoljci, ki vedno izhajajo iz 

želj udeležencev. 

 

Dialoška literarna srečanja Dialoška literarna 

srečanja so izobraževalna in kulturna dejavnost, 

pri kateri ljudje brez akademskega ozadja, tudi 

tisti, ki niso še nikoli prebrali nobene knjige, 

berejo in razpravljajo o knjigah avtorjev svetovne 

klasične literature. Tako lahko med drugim berejo 

dela Tolstoja, Shakespearja, Homerja, Kafke, 

Sofokleja, Cervantesa, Zolaja in Orwella. Dialoška 

literarna srečanja pomenijo prelom z idejo, da 

družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom ali manjšinskim ozadjem ne more zanimati klasična 

literatura, saj lahko v sklopu srečanj na primer arabske matere v španski šoli berejo Hišo Bernarde 

Alba Federica Garcíe Lorce.  

 

Družinski člani in člani skupnosti, ki sodelujejo v takih dejavnostih, spodbujajo svoje učenje in 

učenje svojih otrok. To je mogoče, ker je instrumentalno učenje v tej učni dejavnosti osrednjega 

pomena ter se odziva na potrebe in zahteve udeležencev. Izobrazbena raven družin v šolah, v 

katerih se izvaja, se poviša. Posledično se preoblikujejo družinsko in izobraževalno okolje ter 

interakcije med njima, izboljša pa se tudi učenje učencev. 
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V teh šolah kurikul za otroke ni drugačen kot v drugih šolah, saj te dejavnosti niso osredotočene 

na otroke, temveč na odrasle. Vendar pa se z izobraževanjem v družini okrepijo številne vsebine 

kurikula, ki se jih otroci učijo v šoli. Izobraževanje v družini je tako kot drugi uspešni izobraževalni 

ukrepi zasnovano tako, da prekine „Matejev učinek“, v skladu s katerim tisti z več težavami dobijo 

manj, saj prinaša odličnost vsem, zlasti vsebine na visoki ravni za tiste, ki so bolj prikrajšani.  

Družinski člani in člani skupnosti se odločijo, kdaj bodo sodelovali v izobraževanju v družini, katere 

vrste dejavnosti se bodo izvajale in kdaj. Prostovoljci, odgovorni za te dejavnosti, prevzamejo 

odgovornost za ustrezen razvoj dejavnosti izobraževanja v družini ob usklajevanju z ravnateljem 

šole ali drugimi sodelujočimi upravnimi organi, kot so mešani odbori, ki jih sestavljajo učitelji, 

družinski člani in drugi člani skupnosti. Ocena dejavnosti, vključno s prilagoditvijo potrebam 

udeležencev glede podpore, temelji na dialoških postopkih ocenjevanja in dogovorih v zvezi z 

učenjem med prostovoljci in udeleženci. 

Izvajanje izobraževanja v družini šolam in učencem ne povzroča dodatnih stroškov, šole pa za 

njegovo izvajanje ne prejmejo dodatnih sredstev. Vendar se z izobraževanjem v družini 

mobilizirajo sredstva, ki so že na voljo v izobraževalni skupnosti – zlasti člani skupnosti in same 

družine –, da bi se izboljšalo učenje vseh učencev. Izobraževanje v družini se razvije s sredstvi, ki 

so že na voljo, zato je trajnosten izobraževalni ukrep.  

 

OBRAVNAVANE POTREBE/IZZIVI 

■ Prisotnost pri pouku in nadaljevanje izobraževanja 

■ Zmanjšanje vedenjskih težav 

■ Motivacija za učenje 

■ Učni dosežek 

■ Večkulturno sobivanje 

■ Povišanje izobrazbene ravni družin  

■ Opolnomočenje družinskih članov in članov drugih skupnosti kot akterjev izobraževanja 

■ Razmerje med učenci, družinami in šolami 

■ Usklajevanje med domom in šolo glede izobraževanja otrok 

 

STOPNJA POSREDOVANJA 

Izobraževanja v družini se lahko udeleži vsaka odrasla oseba, ki želi izboljšati svojo izobrazbo. 

Namenjeno je zlasti nižje izobraženim družinskim članom ali migrantskim družinam, ki ne znajo 

jezika države gostiteljice. V šolah se lahko izvaja na različnih stopnjah, vključno s predšolsko vzgojo 

in varstvom ter primarnim in sekundarnim izobraževanjem. Šole, ki ga izvajajo, so lahko javne, 

zasebne, verske, neverske, v revnih soseskah, namenjene „srednjemu razredu“ ali v soseskah 

višjega sloja.  

 

INTENZIVNOST POSREDOVANJA 
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Intenzivnost posredovanja v vsakem primeru določijo udeleženci glede na svoje izobraževalne 

potrebe in možnosti sodelovanja (ob upoštevanju poklicnih, družinskih in drugih obveznosti). 

 

REZULTATI 

Nekateri glavni dosežki4 izobraževanja v družini so: (1) izboljšanje šolske uspešnosti (stopenj 

uspešnosti), (2) vključevanje celotne skupnosti v učne procese in šolo ter (3) zmanjšanje izostajanja 

od pouka in zgodnjega opuščanja šolanja.  

Šola Mediterrani (Tarragona – Katalonija, Španija) stoji v soseski Campclar na obrobju mesta 

Tarragona. Zaradi ustanovitve petrokemičnih podjetij in prihoda priseljencev okrog 60. let 

prejšnjega stoletja sta se povečala število prebivalstva in posledično potreba po novih šolah. Šola 

Mediterrani je začela delovati februarja 1982. V zadnjem času je v soseski z dvema šolama šola 

Mediterrani dobila sloves šole, katere učenci se ne želijo učiti. V tej šoli je približno 60 % romskih 

učencev in 35 % učencev muslimanske veroizpovedi, velik delež učencev pa živi v veliki revščini. 

Pismenost otrok v tej šoli je bila nizka. Odkar se je začelo izvajati izobraževanje v družini, so 

prostovoljci za starše učencev organizirali tečaje opismenjevanja. Učinek na izboljšanje učenja je v 

najnižjih razredih jasno viden. Delež učencev, ki dosegajo bralne in pisne spretnosti v predšolski 

vzgoji in izobraževanju (petletniki), se je od šolskega leta 2011–2012 do šolskega leta 2014–2015 

povečal za 58,95 odstotne točke. 

 

 

 

Delež petletnih učencev, ki dosegajo bralne in pisne spretnosti v predšolski vzgoji in izobraževanju (v šolskih letih 

2011–2012 in 2014–2015). Vir: podatki šole. 

 

Šola je tradicionalno imela tudi zelo visoke stopnje izostajanja od pouka. To je bilo vse očitnejše 

dejstvo do šolskega leta 2012–2013, ko je šola postala učna skupnost in je začela izvajati uspešne 

izobraževalne ukrepe, vključno z izobraževanjem v družini, s čimer se je ta trend spremenil. Na 

naslednjem grafu je prikazano zmanjšanje izostajanja od pouka s 46,52 % v šolskem letu 2011–

2012 na 0,94 % v šolskem letu 2014–2015. 

 

Delež vpisanih učencev, ki redno izostajajo od pouka 

                                                 

4 Kvantitativni podatki, predstavljeni v nadaljevanju, so podatki o šoli, ki izvaja več uspešnih izobraževalnih 

ukrepov, zato učinka izobraževanja v družini ni mogoče posebej opredeliti. Več uspešnih izobraževalnih ukrepov 

se izvaja, večje izboljšanje dosežejo šole. 

Šolsko leto 2011–2012 Šolsko leto 2014–2015 

21,05 % 80 % 
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  Dopoldne Popoldne Povprečje 

Šolsko leto 2011–2012 40 % 53,45 % 46,72 % 

Izvajanje uspešnih izobraževalnih ukrepov (izobraževanja v družini in drugih ukrepov) 

Šolsko leto 2012–2013 10 % 19,35 % 14,67 % 

Šolsko leto 2013–2014 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

Šolsko leto 2014–2015 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Izostajanje učencev od pouka (med šolskima letoma 2011–2012 in 2014–2015). Vir: podatki šole. 

 

V šoli Mediterrani se udeležba družin povečuje. V šolskem letu 2012–2013 je v šestih različnih 

dejavnostih izobraževanja v družini, ki so potekale v šoli, sodelovalo 22 družinskih članov, v 

šolskem letu 2014–2015 pa je na tečaju španske konverzacije sodelovalo 19 muslimanskih mater, na 

tečaju pisanja v španščini pa 25 mater. S to dejavno udeležbo družinskih članov in njihovim 

zanimanjem za izobraževanje se presegajo stereotipi, povezani z interesi migrantov in njihovim 

uspehom v izobraževanju. Udeleženci z izobraževanjem v družini izboljšajo osebne spretnosti, 

pomaga pa jim tudi pri pridobivanju uradnih potrdil. Tako je bilo v primeru dveh romskih mater, ki 

sta se tečaja udeležili, da bi pridobili potrdilo o instrumentalnem učenju. Obe sta potrdilo pridobili. 

 

Izkušnje v drugih šolah kažejo podobne koristi. Odgovorna oseba iz šolske uprave je razmišljala o 

učinku izobraževanja v družini na družinske člane in učence: 

Starši seveda niso bili edini, ki so imeli od tega korist, korist so imeli otroci, saj se je povečalo 

samospoštovanje njihovih staršev, povečala se je njihova zmožnost razumevanja otrok, 

vzdrževanja odnosov, njihova dejanska zmožnost branja otrokom ... dobili so samozavest in 

sposobnosti, ki so jim to omogočile5.  

                                                 

5 Flecha, A., Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European 
Research (Izobraževanje v družini izboljša šolski uspeh učencev: prispevki iz evropskih raziskav). 
Multidisciplinary Journal of Educational Research, št. 2(3), 2012, str. 301–321. doi:10.17583/remie.2012.438. 
http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, str. 314. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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Razmišljanja učiteljev glede koristi učenja v družini za učence: 

[...] ko vidijo svoje matere, ker nekatere od njih pridejo v naš razred, da se naučijo brati ali pisati, 

pridejo in ostanejo med učno uro. To (učence) motivira.  

 

Na sestankih osebja smo včasih razpravljali o dejstvu, da nekatere družine, ki se udeležujejo 

učnih ur ... No, njihovi otroci niso nikoli delali domače naloge, zdaj pa jo naredijo6.  

 

Število šol, ki izvajajo izobraževanje v družini, se je zaradi pozitivnih rezultatov od 90. let prejšnjega 

stoletja močno povečalo. Trenutno ga izvaja več kot 200 šol v Evropi in več kot 300 šol v Latinski 

Ameriki. 
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