Γονείς σε
Συνεργασία
Πολιτική Συμμετοχής Γονέων
για τα Σχολεία του Οντάριο
Οι γονείς είναι κρίσιμοι συνειταίροι στην εκπαίδευση. Επηρεάζουν τη στάση των παιδιών
τους για την μάθηση, και υποστηρίζουν την μάθηση στο σπίτι. Αποτελούν μια σημαντική
σύνδεση μεταξύ σπιτιού και σχολείου. Και όταν επιδίδονται στη ζωή του σχολείου, κάνουν
τα σχολεία μας καλύτερα μέρι για να μάθει, να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει κανείς.
Η νέα πολιτική για την συμμετοχή των γονέων, αναγνωρίζει ότι η επίτευξη και η επιτυχία
των φοιτητών αυξάνονται όταν οι γονείς είναι
Διορατικότητα
ευπρόσδεκτοι και σεβαστοί ως συνεταίροι, και
λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται
Στον εκπαιδευτικό σύστημα του Οντάριο, όλοι
για να συνεισφέρουν στο σπίτι και στο σχολείο.
οι εταίροι αναγνωρίζουν την θετική επίδραση

Πως καθόριζει η πολιτική την
συμμετοχή γονέων;
Η πολιτική του Οντάριο για την συμμετοχή γονέων
αναγνωρίζει πολλές διαφορετικές μορφές συμμετοχής
των γονέων, και η καθεμιά αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για την επιτυχία των φοιτητών και του
σχολείου. Στο πλαίσιο της πολιτικής, η συμμετοχή των
γονέων περιλαμβάνει:

της συμμετοχής των γονέων στην επίτευξη
των μαθητών. Οι μαθητές υποστηρίζονται και
εμπνέωνται να μαθαίνουν σε μια κουλτούρα
υψηλών προσδοκιών στην οποία οι γονείς:
?

είναι ευπρόσδεκτοι, σεβαστοί και
αξιολογούμενοι από την σχολική κοινότητα
ως εταίροι στην εκπαίδευση και την
ανάπτυξη των παιδιών τους

?

έχουν ευκαιρίες να συμμετέχουν, και
επίσης μια πλήρη γκάμα επιλογών για το
πώς να συμμετέχουν, στην εκπαιδευτική
κοινότητα για να υποστηρίζουν την επιτυχία
των φοιτητών

?

συμμετέχουν μέσω συνεχούς επικοινωνίας
και διαλόγου με τους άλλους
εκπαιδευτικούς συνεταίρους για τη στήριξη
ενός θετικού περιβάλλοντος μάθησης στο
σπίτι και στο σχολείο

?

υποστηρίζονται από τις πληροφορίες και τα
μέσα που είναι απαραίτητα για τη
συμμετοχή τους στη σχολική ζωή.

?

Την παροχή ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος
στο σπίτι, δουλέυοντας ενεργητικά με τα παιδιά για
να υποστηρίξουν αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο,
και να κάνουν τη μάθηση ένα σημαντικό μέρος της
ημέρας
? Παραγωγικές συνομιλίες με τους εκπαιδευτικούς,
ώστε να υπάρχει σαφή επικοινωνία ανάμεσα στο
σχολείο και το σπίτι
? Τη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου και
εθελοντισμό για να βοηθήσουν με σχολικές
εκδηλώσεις, εκδρομές και άλλες δραστηριότητες
? Τη συμμετοχή σε Σχολικά Συμβούλια σε σχολικό
επίπεδο και Συλλόγους Συμμετοχής Γονέων (Parent
Involvement Committees) σε επίπεδο σχολικού
συμβουλίου, για την παροχή προοπτικής.

Να προσεγγίσουμε κάθε μάθητή

Greek

Πως θα στηρίζει και αυξάνει η πολιτική
τη συμμετοχή γονέων;
Η Πολιτική Συμμετοχής Γονέων προσδιορίζει τέσσερις
βασικές στρατηγικές επιτυχίας που αποσκοπούν στην
υποστήριξη των γονέων ως εταίροι ώστε να έχουν τη
δυνατότητα, τις ικανότητες και τα μέσα για να
συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς εταίρους και να
συμβάλλουν πλήρως στην επιτυχία των μαθητών και του
εκπαιδευτικού συστήματος του Οντάριο.

Στατιγηκή 1:
Σχολική ατμόσφαιρα - Ενίσχυση και διατήρηση μιας θετικής
και φιλόξενης σχολικής ατμόσφαιρας η οποία ενθαρρύνει,
εκτιμά και ακούει όλες τις προοπτικές των γονέων.
Στατιγηκή 2:
Εξάλειψη των εμποδίων - Εντοπισμός και αφαίρεση των
εμποδίων στη συμμετοχή των γονέων που μπορούν να
παρεμποδίζουν ορισμένους γονείς να συμμετέχουν
πλήρως στην εκπαίδευση των παιδιών τους και να
αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των σπουδαστών και
των κοινοτήτων μας.
Στατιγηκή 3:
Υποστήριξη για Γονείς - Παροχή στους γονείς των
γνώσεων, δεξιοτήτων και των μέσων που χρειάζονται για
την υποστήριξη της μάθησης των μαθητών στο σπίτι και
στο σχολείο.
Στατιγηκή 4:
Προγράμματα προσέγγισης των γονεών – Επισκόπηση και
επέκταση των στρατηγικών επικοινωνίας και προσέγγισης,
όπως τοπικά σεμινάρια, παρουσιάσεις, μέσα και πόρους,
για την ανταλλαγή πληροφοριών και στρατηγικών που
σχετίζονται με την υποστήριξη της μάθησης στο σπίτι και
την συμμετοχή γονέων στα σχολεία.

Πως θα επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής;
Η πολιτική προσδιορίζει συγκεκριμένες δράσεις που θα
αναληφθούν σε επαρχιακό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο από το Υπουργείο Παιδείας (Ministry of
Education), τα Σχολεία και τα Σχολικά Διοικητικά
Συμβούλια.

Πως επωφελούνται οι μαθητές και οι γονείς
από την συμμετοχή γονέων;
Η έρευνα σχετικά με την συμμετοχή γονέων δείχνει ότι
υπάρχει μια άμεση σχέση ανάμεσα στη συμμετοχή γονέων
και:
?
?
?
?
?
?
?

Τη βελτιωμένη ακαδημαϊκή επίδοση
Πιο θετικές στάσεις για το σχολείο
Τη μεγαλύτερη επιτυχία με την μαθήτική εργασία στο
σπίτι
Τα υψηλότερα ποσοστά αποφοίτων γυμνασίου
Πιο συνεπής παρακολούθηση σχολικών
μαθημάτων
Τα λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς
Ένα καλύτερο μέλλον για τους μαθητές στο σχολείο
και αργότερα στη ζωή.

Πώς οφελούν οι καθηγητές;
Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται με τους γονείς
απολαμβάνουν καλύτερες σχέσεις με τους γονείς, καθώς
και μία σειρά ωφελειών:
?
?
?
?
?
?
?

Οι γονείς είναι πιο υποστηρικτικοί επειδή
καταλαβαίνουν τι συμβαίνει μέσα στην τάξη
Οι γονείς βοηθούν για να γίνει η μαθητική εργασία
Οι γονείς μοιράζονται με το δάσκαλο την ευθύνη για
την επιτυχία των μαθητών
Οι γονείς έχουν πιο θετική άποψη των εκπαιδευτικών
και του σχολείου
Η παρακολούθηση σχολικών μαθημάτων από τον
μαθητή και η συμπεριφορά του στην τάξη βελτιώνεται
Η επίτευξη των μαθητών βελτιώνεται
Οι εκπαιδευτικοί έχουν μια ισχυρότερη σχέση με τους
γονείς, νιώθουν υποστηριζόμενοι από τους γονείς και
έχουν υψηλότερη ικανοποίηση από την δουλειά.

Πώς οφελούν τα σχολεία;
Τα σχολεία είναι συνδεδεμένα με τις κοινότητες που
βρίσκονται γύρω τους.Μαζί, οι γονείς, τα μέλη της
κοινότητας και τα σχολεία μπορούν να δημιουργήσουν
ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης για να παρέχουν στα
παιδιά και στους νέους τις υπηρεσίες που χρειάζονται, να
αναπτύξουν καινοτόμα σχολικά προγράμματα σχολείοκοινότητα, και να εμπλουτίσουν τη ζωή του σχολείου. Ως
αποτέλεσμα:
?

Οι οικογένειες και οι οργανώσεις της κοινότητας
υποστηρίζουν πλήρως το σχολείο
? Οι ατομικές επιδόσεις και οι επιδόσεις στο σύνολο
των μαθητών συχνά βελτιώνονται
? Τα σχολεία είναι συνδεδεμένα με επιχειρήσεις,
οργανισμούς και υπηρεσίες στην κοινότητα
? Τα σχολεία αποκτούν μεγαλύτερη αναγνώριση για
τα επιτεύγματά τους και τον αξιόλογο ρόλο τους ως
ένα σημαντικό μέρος της ζωής της κοινότητας.

Πώς οφελεί το εκπαιδευτικό σύστημα;
Το Υπουργείο Παιδείας, τα Σχολικά Διοικητικά Συμβούλια
και τα σχολεία επωφελούνται όχι μόνο από τη σημαντική
δουλειά των γονέων για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να
πετύχουν στο σχολείο, αλλά επίσης εξασφαλίζοντας ότι
οι προοπτικές των γονέων θα ακούγονται και θα
λειφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη πολιτικών και
προγραμμάτων σε επαρχιακό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.

Όλοι εμείς ωφελούμαστε
Μαζί, χτίζουμε δυνατότητες για τα παιδιά μας και τη
μετατροπή αυτών των δυνατοτήτων σε μια
πραγματικότητα.
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