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Despre parteneriatul școală-familie în educația copilului 
 

 

          Într-o lume în care oamenii sunt din ce în ce mai singuri și 

doar interconectați prin tehnologie (internet, telefon etc.), 

legătura între factorii educaţionali: şcoală - comunitate - familie 

devine necesară şi se impune şi ca obligaţie din partea acestor 

factori, pentru a favoriza dezvoltarea armonioasă a copiilor, 

pentru a-i obișnui prin exemple şi modele cu adevăratele valori 

ale umanității. 

          La vârsta copiilor pentru școală un element important este 

spațiul școlii în care se desfăşoară un amplu proces instructiv-

educativ aplicând tehnici specifice. Pentru reuşita actului 

instructiv-educativ activitatea depusă de cadrele didactice din 

şcoală trebuie sprijinită și continuată în cadrul  familiei. 

          Legătura de acţiune a celor două elemente (şcoală-familie) în activitatea de formare a copilului 

este condiţionată de unitatea de vederi, de același scenariu de lucru şi o excelentă cunoaştere reciprocă. 

Interesul comun al celor două structuri trebuie să determine o mişcare unitară, în vederea unei mai 

bune cunoaşteri a ambelor părţi. 

         Analizat pedagogic, coordonarea presupune selectarea 

și valorificarea elementelor pozitive ce se desfășoară în 

familie, iar din alt punct de vedere, sfătuirea familiei în 

vederea exercitării unor acţiuni educative în concordanță. 

         Mediul familial reprezintă un element esențial în 

dezvoltarea unei sănătăți perfecte a copilului, competenţei şi 

activităţii acestuia, cu sublinierea că acesta nu poate da 

rezultatele așteptate decât în colaborare cu şcoala. 

Mediul familial și părinții au fiecare particularitățile 

lor. În acest sens, pentru găsirea unor soluţii ideale la 

problemele de educație ale familiei, părintele trebuie văzut 

mai ales ca un partener-colaborator care se implică 

permanent. 

         Legătura între familie şi școală şi-a arătat eficienţa  doar acolo unde  s-au respectat anumite 

criterii: 
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 părinţii să fie implicați direct în alegerea activităţilor extraşcolare și chiar unele activități 

școlare; 

 părinţii să fie acceptați de către profesori ca persoane importante și indispensabile în educarea 

copiilor; 

 responsabilitatea pentru evoluţia copilului să fie împărţită între şcoală şi părinţi. 

 

Exemple de colaborare între familie și școală:  

 

 Vizitele reciproce familie-şcoală şi şcoală familie 

 Adunările/şedinţele cu părinţii 

 Şedinţele comune cu părinţii şi elevii 

 Întâlnirile săptămânale sau ori de câte ori sunt solicitate de către părinţi şi elevi      

 Realizarea unor vitrine cu material 

 Realizarea unor afişe speciale 

 Implicarea părinţilor în organizarea şi realizarea unor activităţi extraşcolare. 

 Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa de elev sau din viaţa şcolii.       

 

Instituția școlară trebuie să colaboreze cu familia 

în modul de învățare a elevului, în formarea 

comportamentului, în dezvoltarea lui fizică, 

intelectuală, precum și în toate celelalte domenii 

importante. Școala are menirea să identifice situaţiile 

delicate generatoare de probleme, să dirijeze metodele 

educaționale ale familiei în favoarea copilului. 

Crearea unui asemenea parteneriat se realizează 

în scopul de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală şi în 

viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai 

comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în 

educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 

suport care începe să funcţioneze.  

Nu se poate afirma că una din cele două 

elemente (școala și familia) este mai importantă, dar 

cadrul social în care educaţia este cel mai bine reprezentată este indiscutabil şcoala. Iar locul în care 

orice copil învaţă să fie iubit şi să iubească, cu mult înainte ca el să fie în stare să facă această 

distincţie, este cadrul familial. 
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Profesorul trebuie să sprijine familia în relaţia cu şcoala, să acorde părinţilor drepturi mai mari 

în raport cu aceasta, să colaboreze și atunci vor fi mai mulți copii educați, părinți fericiți și o societate 

prosperă. 

 

prof. înv. primar Mihaela Ariton 

Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea 
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