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Atât școala cât și familia urmãresc acelaşi scop, respectiv formarea și educarea
copiilor/tinerilor pentru viață, pentru a face faţã dinamicii sociale, schimbãrilor profunde din
societate. Pentru ca acest deziderat să fie atins, este necesarã o permanentă colaborare și
comunicare între cei doi factori esențiali: școala și familia. Între acestea trebuie să existe o
unitatea de acţiune, o concordaţă între mijloacele specifice de influenţare folosite. In cadrul
acestei colaborãri, rolul dominant îl are şcoala.
Şcoala este cea care manifestă mai mult interes în existența unei colaborări cu familia,
estea cea care dorește să-și facă familia un aliat, pentru ca acţiunea ei educativã se fie mai
profundã şi de duratã. Colaborarea şcolii cu familia este necesarã şi în vederea unei informãri
reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui, pentru cunoaşterea lui
multilateralã.
Colaborarea dintre şcoalã şi familie se poate realiza sub diverse forme:
1,O primă formă este vizitarea familiei de cãtre cadrele didactice.
Vizita cadrelor didactice la părinţii copiilor constă în aflarea concretă a condiţiilor de viaţă
şi educaţie ale copilului. Vizita cadrelor didactice la domiciliul elevilor poate da rezultate bune
pentru realizarea obiectivelor comune urmãrite. Cadrele didactice au prilejul de a-i antrena şi pe
pãrinţi în munca educativã, îi pot îndruma şi pot obţine de la ei informaţii utile în legãturã cu
particularitãţile individuale ale elevului.
În comunicarea profesor-părinte, cadrul didactic trebuie sã dovedeascã calmitate, sã gãseascã
argumente potrivite şi temeinice pentru a-i convinge pe părinți de utilitatea acestor întâlniri, dar în
același timp să nu renunțe la obiectivitate şi sinceritate în abordarea problemelor. Este indicat, ca în
fază inițială, profesorul să prezinte partea pozitivă a aspectelor care-l vizează pe elev(succesele
elevului sau schimbãrile lãudabile din comportamentul acestuia) și apoi să fie menţionate aspectele
negative(obiectele de studiu la care elevul întâmpinã greutãţi, devierile comportamentale etc). Se va
discuta cauza acestor neajunsuri si împreunã cu familia, se vor gãsi soluțiile necesare pentru
corijarea elevului. Considerăm scopul acestei vizite atins, în momentul în care familia devine un
colaborator activ şi conştient al şcolii, dacã se ajunge la stabilirea unui sistem unitar de mãsuri
pentru îndrumarea elevului, dacã pãrinţii sunt convinşi și hotãrâţi sã urmeze sfaturile cadrelor
didactice.
2.O altã formã de colaborare a şcolii cu familia este vizita părinților la școală.
Pentru a-și putea ajuta eficient copilul/copiii, pãrinţii trebuie sã se informeze periodic
despre rezultatele obținute la învățătură, dar şi despre comportarea în şcoalã. Aceste informaţii
le pot primi de la învãţãtor şi de la cadrele didactice ale clasei. Pãrinţii trebuie sã aibă o
permanentă legãtura cu şcoala, dar mai ales atunci când apar primele probleme in ceea ce privește
comportamentul și notele/calificativele mici. Luate la timp mãsurile de îndreptare, problema
eșecului școlar si disciplinar poate fi corectată.
3.O altã formã de colaborare sunt şedinţele cu pãrinţii.
Ședinţele cu părinţii oferă celor doi parteneri, școală-familie, ocazia de a se cunoaşte, de
a forma o echipă, de a discuta aspecte ale programului și parcursului şcolar și comportamental
al elevului, precum și schimbările intervenite în evoluţia lui etc.
4. O bună colaborare între familie și școală se poare realiza prin parteneriate.

Parteneriatul trebuie văzut ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de
elevi. Parteneriatul determină și orientarea pentru o abordare flexibilă şi deschisă spre soluţionarea
problemelor educative, dar şi o formă de comunicare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul
procesului educativ. Pedagogul Sorin Cristea (2000) consideră că acest parteneriat este de fapt un
segment care „reflectă mutaţiile înregistrate la nivelul relaţiilor existente între instituţiile implicate
direct şi/sau indirect în proiectarea şi realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ: şcoala,
familia, comunitatea locală, agenţii sociali (economici, culturali, politici, religioşi etc.), factori de
asistenţă socială etc.”.
5. Consultaţiile individuale oferă prilejul abordării individualizate a problemelor cu care se
confruntă fiecare copil sau părinte, se pot discuta probleme care nu se doresc a fi făcute publice, dar
care au o influență majoră în educaţia şi instrucţia copilului.
6 . Convorbirea telefonică- este o metodă de actualitate, avînd în vedere amploarea care a
luat-o tehnologia, dar și timpului limitat al părinților și al cadrelor didactice.
7 . Chestionarul – facilitează obţinerea de informații în ceea ce privește cunoașterea elevilor,
probleme de interes ale părinților ce trebuie discutate și alte doleanțe.
8.Participarea părinţilor la activităţi organizate în şcoală. Astfel, părinții pot participa la
lectiile demonstrative susținute de cadrul didactic, avînd posibilitatea să cunoască nivelul de
pregătire al copilului, deprinderile însuşite etc. De asemenea, pot participa și la activitățile
extracurriculare (proiecte educaționale, parteneriate, excursii, serbări școlare etc) prin intermediul
cărora își pot cunoalte copiii și modul lor de manifestare în alte contexte, de a cunoaște prietenii
acestuia.
Fiecare ocazie trebuie valorificată ca o situaţie de învăţare pentru părinte. Ea trebuie gândită și
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit pentru ca și
rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor.
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