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РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСКІСТЮ

Один з напрямків діяльності класного керівника – це сім'я, в якій зростає, формується, виховується учень. Класний керівник повинен пам'ятати, що, виховуючи учня, він впливає насамперед на виховний потенціал сім'ї. Об'єктом професійної уваги виступає не сама сім'я і не батьки дитини, а сімейне виховання. Підтвердження даної думки знаходимо в наукових доробках вчених, соціальних педагогів, педагогів-практиків, дослідників з питань сімейного виховання: В. Абрамової, С. Акутіної,  М. Бабич, Т. Борисової, О. Бутенко,  В. Вершиніна, Т. Виноградової, М. Голубенко, Т. Гончарової, О. Денисової, Т. Єлисєєвої, Н. Касаткіної, Т. Кравченко, В. Крючкової, Л. Назаренко, С. Писаревої, О. Платиці, О. Роговець, В. Страшного.
Класним керівником повинні реалізуватися основні функції у роботі з батьками учнів: функція батьківської освіти, а також коректування сімейного виховання, що забезпечує і корекцію особистості батьків.
Через використання різноманітних форм роботи з батьківською громадськістю класний керівник надає сім’ї допомогу щодо виховання дитини. Однак дієве їх використання потребує уваги як у плані створення умов для належного перебігу цього процесу, так і в плані насичення його відповідним змістом, визначення ефективних форм реалізації.
Вивчення сім’ї є першим кроком у роботі з сім’єю учня. Різноманітні методики дозволяють побачити реальну картину стосунків в сім’ї. 
 Робота класного керівника з батьківською громадськістю ускладнюється тим, що в кожному класі є сім’ї групи підвищеного ризику. Взаємодія з такими сім’ями складна і далеко не завжди ефективна. Вони рідко ідуть на контакт і ще рідше співпрацюють з класним керівником. Але планомірна, методично правильно організована робота з сім’ями групи ризику дозволяє класному керівнику впливати на особистість учня через батьків. 
Найважливішим у роботі з батьками учнів є створення власної стратегії та чітка її реалізація. Дослідження стратегії родинно-шкільного виховання здійснювалось на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Нікополь Дніпропетровської області та №4 м. Красний Лиман Донецької області. Методи дослідницької роботи: аналіз плану виховної роботи, анкетування та інтерв’ювання класних керівників, анкетування учнів.
В ході дослідницької роботи було з’ясовано, що класні керівники обраних шкіл проводять активну роботу з сім’єю, але вона обмежується вирішенням питань життєдіяльності класного співтовариства, що є малоефективним. Батьки приділяють недостатньо часу спілкуванню з дітьми, через що діти не відчувають цінності сімейних стосунків і взагалі негативно ставляться до спільної роботи з батьками.
Тож, правильно спрямована і добре організована робота дозволить класному керівнику підвищити виховний потенціал родини, покращити педагогічну культуру батьків, коригувати стосунки між членами сім’ї, прищепити учням відчуття цінності сімейних стосунків, а також спрямувати батьків на здійснення конструктивного впливу на особистість дитини. Цьому сприятиме однин з найважливіших напрямків роботи класного керівника з сім’єю – консультування батьків із питань виховання з метою попередження дитячої бездоглядності та ігнорування батьками своєї участі у житті дітей. 
Дослідження дозволяє прийти до загального висновку: об'єднання зусиль класного керівника і батьків є обов'язковою умовою успішного вирішення освітніх завдань. Показником успішності в цьому випадку буде вміння класного керівника зробити батьків своїх учнів союзниками педагогічних намірів. Проте дане питання потребує подальшого вивчення. Недостатньо розкритими є такі важливі аспекти співпраці з батьками як побудова взаємодії з окремими групами сімей (батьки обдарованих дітей, батьки дітей-інвалідів).

