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CSALÁDI OKTATÁS 

 

 

 

 

 

 

 

A családi oktatás hatása igen jelentős. Vannak olyan gyerekek, akik – mielőtt az édesanyjuk eljött a 

központba – nem jártak be órára, elaludtak az osztályteremben... és most, nem is tudom miért, 

talán mert itt van ő referenciának, vagy mert az édesanyjukat is érdekli az oktatás, ez egészen 

megváltozott. Ilyeneket hallani, hogy „Nézd, anya...” (...) „Nézd anya, megcsináltam! ”vagy „Látod, 

milyen jól viselkedtem?” „kérdezd meg Conchit, hogy milyen jó voltam” (...)1. 

A családi oktatást támogató szakember 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European 

Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301–321. o. doi:10.17583/remie.2012.438. 

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

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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CSALÁDI OKTATÁS 

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK 

A családi oktatás az INCLUD-ED (az Európai Bizottság „Strategies for inclusion and social 

cohesion in Europe from education” – befogadást és társadalmi kohéziót segítő oktatási stratégiák 

– elnevezésű, 2006 és 2011 között zajló 6. keretprogramja) kutatási projekt részeként meghatározott 

sikeres oktatási tevékenységek (SEA-k) egyik kezdeményezése. Az INCLUD-ED azokat az oktatási 

stratégiákat vizsgálta meg, amelyek hozzájárulnak az egyenlőtlenségek leküzdéséhez és előmozdítják 

a társadalmi kohéziót, egyúttal azokat is elemezte, amelyek társadalmi kirekesztéshez vezetnek, 

különös figyelmet fordítva a kiszolgáltatott és marginalizálódott csoportokra. A veszélyeztetett tanulók 

oktatását támogató SEA-k sokféle környezetbe átültethető és sikeresen alkalmazott, univerzális 

komponensekkel rendelkeznek. A családi oktatás célja, hogy világszerte javítsa a különböző hátterű 

gyermekek és fiatalok oktatását. 

Az Európai Parlament két brüsszeli nemzetközi konferenciáján bemutatott SEA-knak köszönhetően 

Európa-szerte több ezer gyermek tanulmányi eredményei javultak, ami esélyt adott számukra, hogy 

sikeresen folytassák iskolai tanulmányaikat. A projekt társadalmi-politikai hatása miatt döntött úgy az 

Európai Bizottság, hogy a kezdeményezést felveszi a 10 legfontosabb európai kutatási projektje közé. 

Az INCLUD-ED az egyetlen olyan stratégia a társadalmi-gazdasági és humán tudományok területéről, 

amely ezen a listán helyet kapott.     

A családi oktatás olyan korábbi elméleteken és kutatásokon alapul, amelyek már bizonyították, hogy a 

tanulók és a szociális szereplők, különösen a családtagok közötti kulturális és oktatási kölcsönhatások 

elősegítése fokozza a tanulási teljesítményt. Egyes, oktatási és kulturális kölcsönhatásokat ösztönző 

családi és közösségi programok révén az olyan gyermekek, akiknek otthonában csak néhány könyv 

található, vagy családtagjaik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, kiváló tanulmányi 

eredményeket értek el.   

A családi oktatás – kiemelkedő tudományos pedagógiai megközelítéseket alkalmazva – dialogikus 

megközelítéssel2 támogatja a tanulási kölcsönhatásokat, és ezzel egyenlőségen alapuló, a tanulók 

kulturális intelligenciáját elismerő és arra épülő párbeszédeken keresztül ösztönzi a tanulási 

folyamatokat. Az ilyen oktatási kezdeményezések transzformációra törekszenek, fokozzák a 

párbeszédek instrumentális dimenzióját, a szolidaritás értékére épülnek, a jelentésalkotás forrásaként 

szolgálnak, és hangsúlyozzák a különböző hátterű tanulók egyenlő értékeken alapuló megítélését.  

A családi oktatás önálló gyakorlatként, de akár a tanulási közösségeket alkotó iskolákba beépítve is 

alkalmazható más SEA-k, például irodalmi olvasókörök és interaktív csoportok mellett. A tanulási 

közösségek elnevezésű projekt egy egész iskolát érintő beavatkozásra épül, amelynek célja a korai 

iskolaelhagyás leküzdése, az iskolai teljesítmény javítása, valamit a társadalmi kohézió sikeres 

oktatási tevékenységek végrehajtásán keresztüli megvalósítása. Az ezekben az iskolákban elért 

javulás eredményeképpen az Európai Bizottság és az Európa Tanács azt javasolta, hogy tekintsék 

az iskolákat tanulási közösségnek a korai iskolaelhagyás csökkentése és a tanulási eredmények 

javítása érdekében.3  

                                                 

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. 
3 Az Európai Bizottság közleménye (2011. január). Az iskolai lemorzsolódás felszámolása: Az Európa 2020 
stratégia sikerének előmozdítása. 
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HOGYAN MŰKÖDIK A CSALÁDI OKTATÁS? 

A családi oktatási olyan családokból és más közösségi tagokból áll, akik különböző iskolai tanulási 

tevékenységeket folytatnak. A tanulási tevékenységek sokfélék lehetnek; és mindössze egyetlen 

követelménynek kell megfelelniük: a résztvevőknek kell meghatározniuk a tevékenységeket (a 

tevékenységek tartalmát, szervezését és ütemtervét egyaránt) annak érdekében, hogy a program 

közvetlenül reagáljon az igényeikre és érdeklődésükre, és dialogikus szemléletet kövessen. A 

családi oktatási programok igen differenciált képet mutatnak.  

 

Az alábbi két példa jól szemlélteti, hogyan valósulhatnak meg az ilyen programok iskolai keretek 

között: 

Írás- és nyelvoktatás migráns családok 

számára. Ezen iskolai családi oktatási 

tevékenység célja, hogy segítséget nyújtson 

a migráns családok számára a fogadó állam 

nyelvének elsajátításához. Az órákon szülők 

és rokonok egyaránt részt vehetnek, hogy 

javítsák nyelvi készségeiket. A képzés 

lehetővé teszi számukra egyrészről azt, hogy 

a közösségükön túlmutató kommunikációs 

készségeiket javítva igénybe tudják venni a 

szociális háló adta lehetőségeket, így például hozzáférjenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz és 

munkát vállalhassanak, másrészről pedig azt, hogy részt tudjanak venni gyermekük iskolai és 

otthoni környezetben történő tanulásában. Ezeket a képzéseket önkéntesek koordinálják, akik 

mindig figyelembe veszik a részvevők egyéni kéréseit. 

 

Irodalmi olvasókörök. Az irodalmi olvasókörök 

oktatási és kulturális céllal szerveződnek: 

tudományos háttérrel nem rendelkező olvasók 

osztják meg egymással olvasmányélményeiket 

klasszikus irodalmi szerzők könyveiről (nem ritka, 

hogy olyanok is csatlakoznak, akik soha nem 

olvastak azelőtt). Az olvasmányok között Tolsztoj, 

Shakespeare, Homérosz, Kafka, Szophoklész, 

Cervantes, Zola, Orwell stb. művei szerepelnek. 

Az olvasókör szakít azzal az elképzeléssel, hogy az alacsony iskolázottságú vagy kisebbségi hátterű 

családokat nem érdekli a klasszikus irodalom. A képen látható olvasókörben például arab 

édesanyák olvassák egy spanyol iskolában Federico García Lorca Bernarda Alba háza című művét.  
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Az ilyen tevékenységekben részt vevő családtagok és közösségek tagjai saját tanulásukat és 

gyermekeik tanulását is támogatják. Ez azért lehetséges, mert ebben a tanulási tevékenységben az 

instrumentális tanulás központi szerepet kap, és megfelel a résztvevők igényeinek és elvárásainak. 

A programban részt vevő iskolákban tanuló családok iskolázottsági szintje nő, ilyenformán a 

családi és oktatási háttér és azok kölcsönhatásai átalakulnak, és ezzel párhuzamosan a tanulók 

tanulási eredményei is javulnak. 

Ezekben az iskolákban nem különbözik a gyermekek tanterve más iskolákétól, mivel a 

tevékenységek nem a gyermekekre, hanem a felnőttekre koncentrálnak. A családi oktatás azonban 

az iskolai tantervek alapján tanított tananyag jó részét megerősíti. A családi oktatás, valamint a 

többi SEA célja, hogy megtörjék a „Mathew-effektust” (vagyis azt a tendenciát, hogy kevesebb jut a 

több nehézséggel rendelkezőknek), mivel a SEA-k mindenki számára páratlan lehetőségeket 

nyújtanak – különösen magas szintű tartalmakat a hátrányos helyzetűek számára.  

A családtagok és a közösség tagjai döntik el, hogy részt vesznek-e a családi oktatásban, illetve ők 

döntenek arról is, milyen tevékenységeket végezzenek, és hogyan épüljenek fel a tantervek. A 

tevékenységekért felelős önkéntesek az iskola vezetőjével vagy más aktív irányító testületekkel, 

például tanárokból, családokból és egyéb közösségi tagokból álló vegyes bizottságokkal közösen 

vállalják a családi oktatási tevékenységek megfelelő lebonyolítását. A tevékenység értékelése, a 

résztvevők támogatási igényeinek kiigazítását is beleértve, párbeszéden, valamint az önkéntesek és 

a résztvevők közötti, tanulással kapcsolatos megállapodásokon alapul. 

A családi oktatás bevezetése sem az iskolák, sem a diákok számára nem jár többletköltségekkel, 

továbbá az iskolák nem kapnak kiegészítő támogatást a megvalósításukhoz. A családi oktatás 

azonban mobilizálja az oktatási közösség számára már eleve rendelkezésre álló erőforrásokat – 

elsősorban a közösség tagjait és a családokat –, hogy fokozza az összes tanuló tanulási 

eredményét. Mivel a családi oktatás fejlesztésére a már rendelkezésre álló erőforrásokon keresztül 

kerül sor, fenntartható oktatási tevékenységnek bizonyul.  

 

KEZELENDŐ IGÉNYEK/PROBLÉMÁK 

■ Az oktatásban való részvétel és iskolába járás 

■ Viselkedési problémák csökkentése 

■ Motiváció a tanuláshoz 

■ Tanulási eredmények 

■ Multikulturális együttélés 

■ A családok iskolázottságának növelése  

■ A családtagok és a közösségi többi tagjának oktatási szereplőként való szerepvállalásának 
megerősítése 

■ Tanulók-családok-iskolák közötti kapcsolat 

■ Otthoni tanulás koordinálása a gyermekoktatással kapcsolatban 

 

A BEAVATKOZÁS SZINTJE 
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A családi oktatás minden tanulni vágyó felnőtt számára nyitva áll. Az oktatás különösen az 

alacsony iskolázottságú családtagokra, illetve a fogadó ország nyelvét nem ismerő migráns 

családokra irányul. Az iskolai családi oktatás több szinten, többek között a kisgyermekkori oktatás 

és nevelés, illetve az általános és középiskolai oktatás szintjén is megvalósítható. A családi 

oktatásban állami, magán-, egyházi vagy világi, illetve szegény városrészek iskolái, 

középosztálybeli tanulók által látogatott iskolák, valamint a felső osztály által lakott negyedekben 

található iskolák egyaránt részt vehetnek.  

 

A BEAVATKOZÁS INTENZITÁSA 

A beavatkozás intenzitását minden esetben a résztvevők határozzák meg az oktatási igényeiknek 

és részvételi lehetőségeiknek megfelelően (a munka, a család és egyéb teendők 

figyelembevételével). 

 

EREDMÉNYEK 

A családi oktatás néhány főbb eredménye4: 1) az iskolai teljesítmény javulása (teljesítményráták), 2) 

az egész közösség bevonása a tanulási-oktatási folyamatokba és az iskolai tevékenységekbe, 3) a 

távollét és a korai iskolaelhagyás csökkenése.  

A Mediterrani iskola (Tarragona – Katalónia, Spanyolország) a Tarragona külvárosában található 

Campclar városrészben helyezkedik el. A petrokémiai vállalatok létesülése és a bevándorlók 1960-

as években történő betelepülése népességnövekedést eredményezett, ami miatt megnőtt az új 

iskolák iránti igény. A Mediterrani 1982 februárjában kezdte meg működését. A két iskolával 

rendelkező városrészben található Mediterrani az utóbbi időben arról híresült el, hogy diákjai nem 

hajlandók tanulni. Az iskolába járó diákok mintegy 60 %-a roma származású, 35 %-a pedig 

muszlim. Sokan közülük mélyszegénységben élnek. 

Az iskolába járó diákok közül korábban sok volt az írástudatlan. A családi oktatás bevezetése óta 

írás-olvasás órákat szerveznek önkéntesek az iskolába járó diákok szülei számára. A 

kezdeményezés hatására egyértelműen megfigyelhető javulás a fiatalabb gyermekek tanulási 

morálját illetően. Az iskola-előkészítő oktatásban részt vevő, olvasási és íráskészséget elsajátító 

ötéves gyermekek aránya 58,95 %-kal nőtt a 2011/2012-es és a 2014/2015-ös tanév között. 

 

 

 

                                                 

4 Az alábbiakban bemutatott mennyiségi adatok egy olyan iskolára vonatkoznak, amely több SEA-t hajt végre, 

ezért a családi oktatás egyedi hatása nem különíthető el. Minél több a végrehajtott SEA, annál nagyobb javulást 

érnek el az iskolák. 

2011/2012-es tanév 2014/2015-ös tanév 

21,05 % 80 % 
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Az iskola-előkészítő oktatásban részt vevő, olvasási és íráskészséget elsajátító ötéves gyermekek aránya 

(2011/2012 és 2014/2015 között). Forrás: iskolai adatok. 

 

Az iskolában hagyományosan a hiányzók aránya is nagyon magas volt. A 2012/2013-as tanévig ez 

egyre fokozódott, ám a tendencia megfordult, amikor az említett tanévben az iskola tanulási 

közösséggé vált, és elkezdte végrehajtani a SEA-kat, a családi oktatást is ideértve. Az alábbi ábrán 

jól látszik, hogy a hiányzások aránya a 2011/2012-es tanév 46,52 %-áról 2014/2015-re 0,94 %-ra 

csökkent. 

 

Az iskolába beiratkozott, rendszeresen hiányzó diákok százalékos aránya 

  Délelőtt Délután Átlag 

2011/2012-es tanév 40 % 53,45 % 46,72 % 

A SEA-k (családi oktatás és egyéb) végrehajtása 

2012/2013-es tanév 10 % 19,35 % 14,67 % 

2013/2014-es tanév 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

2014/2015-es tanév 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Hiányzás (2011/2012 és 2014/2015 között). Forrás: iskolai adatok. 

 

A Mediterrani a családi részvétel növekedését tapasztalja. A 2012/2013-as tanév folyamán 22 

családtag vett részt az iskola 6 különböző családi oktatási tevékenységben; a 2014/2015-ös 

tanévben 19 muszlim édesanya spanyol nyelvű beszédközpontú tanfolyamon, 25 anya pedig 

spanyol íráskurzuson tanult. A családtagok aktív részvétele és a tanulás iránti érdeklődésük felülírja 

azokat a sztereotípiákat, amelyek a migránsok tanulás iránti érdeklődésével és tanulási sikereivel 

kapcsolatban léteznek. A személyes készségek javítása mellett a családi oktatás a végzettségek 

megszerzésében is segíti a résztvevőket. Két roma anya például sikeres tanfolyamot zárt és 

bizonyítványt szerzett az instrumentális tanulással foglalkozó tanfolyamon. 
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A más iskolákkal kapcsolatban megfigyelt tapasztalatok is hasonló előnyöket mutatnak. Egy 

oktatásügyi munkatárs a következőket mondta el a családi oktatás családtagokra és diákokra 

gyakorolt hatásáról: 

A kezdeményezés természetesen nem csak a szülők számára járt előnnyel. Ahogyan nőtt a 

szülők önbecsülése, a gyermekeikkel való kapcsolatok is javult. Az olvasás- és írástanulással 

elsajátították azt a magabiztosságot és képességet, hogy olvasni tudjanak gyermekeiknek5.  

A tanárok szerint a program a következő előnyökkel jár a diákok számára: 

(...) amikor azt látják, hogy az édesanyjuk, mert néhányuk [az anyák] eljön hozzánk, hogy 

megtanuljanak írni vagy olvasni, a diákok is követik őket. Mindez motiválja őket [a diákokat].  

 

A tantestületi értekezleteken néha szóba került, hogy egyes családok, akik eljárnak az órákra... 

nos, a gyerekeik korábban soha nem csináltak házi feladatot, most pedig mintha kicserélték 

volna őket6.  

 

A pozitív eredmények miatt a családi oktatást megvalósító iskolák száma a 90-es évek óta 

jelentősen nőtt. Jelenleg több mint 200 iskola vesz részt a családi oktatásban Európa-szerte, és 

több mint 300 Latin-Amerikában. 
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