Współpracujący
Rodzice
Polityka Zaangażowania Rodziców
w Szkołach Ontario
Rodzice są ważnymi partnerami w procesie nauczania. Wpływają oni na stosunek dzieci do
uczenia się i wspierają naukę w domu. Są istotnym ogniwem między domem i szkołą. Kiedy
angażują się w życie szkoły, sprawiają, że staje się ona lepszym miejscem do nauki, rozwoju
i odnoszenia sukcesów. Nowa ontaryjska polityka zaangażowania rodziców uwzględnia
uzależnienie osiągnięć i sukcesów uczniów od
otwarcia szkoły na współpracę z rodzicami,
poszanowania ich jako partnerów i dostarczenia
im niezbędnego wsparcia do pracy w domu i
w szkole.

W jaki sposób polityka ta definiuje
zaangażowanie rodziców?
Polityka zaangażowania rodziców w ontaryjskich szkołach
wyróżnia wiele form uczestnictwa i każdą z nich traktuje
jako ważny składnik sukcesu ucznia i szkoły.W ramach tej
polityki do zaangażowania się zaliczamy:
?

Zapewnienie w domu korzystnych warunków do
nauki, aktywną pracę z dziećmi wspierającą naukę w
szkole i uczynienie nauki ważną częścią dnia
? Prowadzenie produktywnych rozmów z nauczycielami,
tak, aby istniało pełne porozumienie między szkołą i
domem
? Zaangażowanie się w zajęcia szkolne i wolontariat
poprzez pomoc w organizacji wydarzeń szkolnych,
wycieczek i innej działalności.
? Uczestnictwo w Radach Szkolnych (School Councils)
na poziomie szkoły i w Komisjach Zaangażowania
Rodziców (Parent Involvement Committees) na
poziomie kuratorium, w celu przedstawienia swojego
punktu widzenia.

WIZJA
W ontaryjskim systemie edukacji wszyscy
partnerzy uznają pozytywny wpływ
zaangażowania rodziców na osiągnięcia uczniów.
Uczniowie otrzymują wsparcie i inspirację do
nauki w kulturze o wysokich wymaganiach,
gdzie rodzice:
? są uznawani, szanowani i doceniani przez
środowisko szkolne jako partnerzy w
procesie nauki i rozwoju ich dzieci;
? mają szanse na zaangażowanie się w szeroką

gamę projektów w ramach wspólnoty
edukacyjnej, aby wspierać sukcesy ucznia;
? są zaangażowani – poprzez nieustanną

wymianę informacji i dialog z innymi
partnerami edukacyjnymi – w rozwój
korzystnych warunków do nauki w domu i
w szkole;
? uzyskują narzędzia, które pozwolą im

angażować się w życie szkoły.

Polish

dotrzeć do każdego ucznia

W jaki sposób nasza polityka wspiera i
wzmacnia zaangażowanie rodziców?
Polityka zaangażowania rodziców identyfikuje cztery
podstawowe strategie sukcesu, opracowane w celu wspierania
rodziców jako partnerów w taki sposób, aby zostali oni
wyposażeni w możliwości, umiejętności i narzędzia konieczne
do współpracy z partnerami edukacyjnymi i mogli w jak
największym stopniu przyczynić się do sukcesu ontaryjskich
uczniów i systemu edukacyjnego.

Strategia 1:
Klimat Szkoły – Stwarzanie i utrzymywanie pozytywnego,
otwartego klimatu szkoły, w którym punkt widzenia rodziców
jest wspierany, doceniany i słyszany.
Strategia 2:
Wyeliminowanie Barier – Identyfikowanie i usuwanie
przeszkód, które mogą powstrzymać niektórych rodziców
przed pełną współpracą w procesie edukacji ich dzieci i które
nie będą odzwierciedlać różnorodności naszych uczniów i
społeczności.
Strategia 3:
Wsparcie dla Rodziców – Dostarczenie rodzicom wiedzy,
umiejętności i narzędzi niezbędnych do wspierania nauki
uczniów w domu i w szkole.
Strategia 4:
Kontakt z Rodzicami – Modyfikacja i rozwinięcie procesów
wymiany informacji i strategii zachęcania do współpracy –
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W jaki sposób zostaną osiągnięte cele tej
polityki?
Polityka ta identyfikuje konkretne działania, które będą
podjęte przez Ministerstwo Edukacji (Ministry of Education),
Kuratoria Rejonowe (District School Boards) i szkoły na
poziomie prowincjonalnym, regionalnym i lokalnym.

Jakie korzyści z zaangażowania rodziców
odnoszą uczniowie i rodzice?
Badania dotyczące zaangażowania rodziców pokazują nam,
że istnieje bezpośredni związek między zaangażowaniem
rodziców i:
? Lepszymi osiągnięciami akademickimi
? Bardziej pozytywnym stosunkiem do szkoły
? Mniejszą liczbą problemów przy odrabianiu pracy domowej
? Wzrostem liczby absolwentów
? Zmniejszeniem absencji na zajęciach
? Mniejszą liczbą problemów z zachowaniem
? Lepszą przyszłością uczniów w szkole i w późniejszym
życiu.

Jakie korzyści odnoszą nauczyciele?
Nauczyciele, którzy aktywnie pracują z rodzicami, cieszą się
lepszymi relacjami z nimi i odnoszą szereg korzyści:
?
?
?
?
?
?
?

Bardziej świadoma pomoc rodziców wynikająca ze
zrozumienia tego co dzieje się w klasie
Pomoc rodziców przy odrabianiu pracy domowej i
wykonywaniu innych zadań
Współdzielenie odpowiedzialności za osiągnięcia ucznia i
współpraca rodziców z nauczycielem
Bardziej pozytywne postrzeganie nauczycieli i szkoły
przez rodziców
Mniejsza liczba nieobecności i poprawa w zachowaniu
uczniów
Większe sukcesy uczniów
Lepszy kontakt z rodzicami, poczucie wsparcia i większa
satysfakcja z pracy.

Jakie korzyści odnoszą szkoły?
Szkoły są powiązane z otaczającymi je społecznościami.
Rodzice, członkowie społeczności i szkoły mogą wspólnie
stworzyć sieć wsparcia, która zapewni dzieciom i młodzieży
konieczną pomoc, opracuje nowatorskie programy szkolnośrodowiskowe i wzbogaci życie szkoły.W rezultacie:
? Rodziny i organizacje społeczne pełniej wspierają szkołę
? Osiągnięcia szkoły i poszczególnych uczniów poprawiają
się
? Szkoły są powiązane z przedsiębiorstwami, agencjami i
mają dostęp do usług w środowisku lokalnym
? Szkoły zyskują większe uznanie za swoje osiągnięcia i
ważną rolę, jaką pełnią jako część życia lokalnej
społeczności.

Jakie korzyści odnosi system edukacji?
Ministerstwo Edukacji (Ministry of Education), Kuratoria
Rejonowe (District School Boards) i szkoły odnoszą
korzyści nie tylko dlatego, że rodzice wykonują ważną pracę
pomagając swoim dzieciom w osiągnięciu sukcesu, ale też
dlatego, że punkt widzenia rodziców jest słyszany i brany
pod uwagę w opracowywaniu polityki i programów
nauczania na poziomie prowincjonalnym, regionalnym i
lokalnym.

Korzystamy wszyscy
Razem tworzymy dla naszych dzieci możliwości i
przekształcamy je w rzeczywistość.
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