Părini în
parteneriat
O politică a implicării părinţilor
pentru şcolile din Ontario
Părinţii sunt parteneri vitali în educaţie. Influenţează atitudinea copiilor lor faţă de
studiu şi susţin studiul acasă. Constituie o legătură vitală între casă şi şcoală. Şi
când se implică în activitatea şcolară, transformă şcolile în locuri propice studiului,
dezvoltării şi reuşitei. Noua politică a provinciei Ontario de implicare a părinţilor
recunoaşte faptul că performanţele şi
VIZIUNE
succesele şcolare cresc atunci când părinţii
sunt bine-primiţi şi respectaţi ca parteneri şi
În sistemul educativ din Ontario, toţi
atunci când li se dă suportul necesar pentru
partenerii recunosc impactul pozitiv al
a-şi aduce contribuţia acasă şi la şcoală.
implicării părinţilor asupra performanţelor

Cum defineşte această politică implicarea
părinilor?
Politica de implicare a părinţilor recunoaşte existenţa
multor forme sub care părinţii se pot implica şi faptul că
fiecare din aceste forme e un factor important în
succesul elevilor şi al şcolii. În cadrul acestei politici,
implicarea părinţilor presupune:
?

?

?

?

Crearea unui mediu pozitiv de studiu acasă,
colaborarea activă cu copiii pentru a susţine
cunoştinţele dobândite la şcoală şi rezervarea unei
părţi importante a zilei pentru studiu
Purtarea de conversaţii productive cu profesorii
pentru a asigura o comunicare clară între şcoală şi
casă
Implicarea în activităţile şcolare şi ajutorul voluntar
oferit în organizarea evenimentelor şcolare,
excursiilor şi altor activităţi
Participarea în Consiliile şcolare la nivel de şcoală şi în
Comitetele de implicare a părinţilor (Parent
Involvement Committees) la nivel de inspectorat,
pentru a oferi perspective.

şcolare. Elevii sunt susţinuţi şi inspiraţi să
studieze într-o cultură a aspiraţiilor înalte în
care părinţii:
? sunt bine-primiţi, respectaţi şi apreciaţi de
către comunitatea şcolară ca parteneri în
dobândirea de cunoştinţe de către copiii lor şi
în dezvoltarea acestora;
?

au ocazii de a se implica şi, de asemenea, o
gamă largă de opţiuni privind implicarea lor
în comunitatea educativă pentru a susţine
succesul şcolar;

?

colaborează prin comunicare şi dialog
continuu cu alţi parteneri educativi pentru a
susţine un mediu pozitiv de studiu acasă şi la
şcoală;

? sunt susţinuţi cu informaţii şi instrumente

necesare participării în viaţa şcolară.

Romanian

Cum va fi susţinută şi încurajată implicarea
părinţilor prin această politică?

Care sunt avantajele de care beneficiază
profesorii?

Politica de implicare a părinţilor identifică patru strategiicheie de reuşită menite să susţină calitatea de parteneri a
părinţilor pentru a le oferi ocazia, abilităţile şi instrumentele
necesare colaborării cu partenerii educativi şi contribuirii
depline la succesul elevilor şi al sistemului educativ din
Ontario.

Profesorii care colaborează cu părinţii se bucură de o mai
bună relaţie cu aceştia şi de o gamă largă de avantaje:

Strategia 1:
Climatul şcolar – Încurajează şi susţine un climat şcolar
pozitiv, primitor în care toate perspectivele părinţilor sunt
încurajate, apreciate şi ascultate.
Strategia 2:
Eliminarea barierelor – Identifică şi elimină barierele din calea
implicării părinţilor, bariere care i-ar putea descuraja pe unii
părinţi de a participa deplin în procesul de studiu al copiilor
lor şi în reflectarea diversităţii elevilor noştri şi a comunităţilor
noastre.
Strategia 3:
Suport pentru părinţi – Oferă părinţilor cunoştinţele,
abilităţile şi instrumentele necesare pentru a susţine
dobândirea de cunoştinţe de către elevi acasă şi la şcoală.
Strategia 4:
Sensibilizarea părinţilor – Analizează şi extinde strategiile de
comunicare şi de sensibilizare precum atelierele locale,
prezentările, instrumentele şi resursele pentru a comunica
informaţii şi strategii privind susţinerea dobândirii de
cunoştinţe acasă şi implicarea părinţilor în şcoli.

Cum vor fi atinse scopurile politicii?
Politica identifică aciuni specifice care trebuie efectuate la
nivel provincial, regional și local de către Ministerul educaiei
(Ministry of Education), școli și Inspectoratele școlare
(District School Boards).

Ce avantaje au elevii şi părinţii de pe urma
implicării părinţilor?
Studiile privind implicarea părinţilor ne spun că există o
legătură directă între implicarea părinţilor și:
?
?
?
?
?
?
?

Îmbunătăţirea performanţelor şcolare
Mai multe atitudini pozitive cu privire la şcoală
Mai multe teme reuşite
Rezultate mai bune la absolvirea liceului
Frecventarea şcolii cu mai multă consecvenţă
Mai puţine probleme de comportament
Un viitor mai luminos pentru elevi la şcoală şi mai
târziu, în viaţă.

?
?
?
?
?
?
?

Părinţii dau dovadă de mai mult suport pentru că
înţeleg ce se întâmplă în clasă
Părinţii se asigură că elevii îşi fac temele şi lucrările
Părinţii îşi împart responsabilitatea pentru succesul
elevilor şi colaborează cu profesorii
Părinţii au o vedere mai pozitivă asupra profesorilor
şi şcolii
Frecventarea şcolii şi comportamentul în clasă se
îmbunătăţesc
Reuşitele şcolare se îmbunătăţesc
Profesorii au o legătură mai strânsă cu părinţii, se simt
susţinuţi de către părinţi şi au o satisfacţie profesională
crescută.

Care sunt avantajele de care se bucură
şcolile?
Școlile sunt conectate cu comunităţile din jurul lor.
Împreună, părinţii, membrii comunităţii şi şcolile pot crea o
reţea puternică de suport care să ofere elevilor şi tinerilor
serviciile de care aceştia au nevoie, să dezvolte programe
inovatoare pentru şcoală şi comunitate şi să îmbogăţească
viaţa şcolii. Ca urmare:
?
?
?
?

Familiile şi organizaţiile comunitare susţin mai
mult şcolile
Reuşitele individuale ale elevilor şi cele ale şcolilor
deseori se îmbunătăţesc
Şcolile menţin legătura cu firmele, agenţiile şi serviciile
din comunitate
Şcolile se bucură de o mai mare recunoaştere a
reuşitelor lor şi a rolului lor ca agent important al vieţii
comunităţii.

Care sunt avantajele de care se bucură
sistemul de învăţământ?
Ministerul educaiei (Ministry of Education), Inspectoratele
școlare (District School Boards) și școlile beneficiază nu
numai de pe urma efortului important făcut de părinţi pentru
a-şi ajuta copiii să obţină rezultate bune la şcoală, dar şi prin
faptul că punctele de vedere ale părinţilor sunt ascultate şi
luate în considerare în elaborarea de politici şi programe la
nivel provincial, regional şi local.

Noi toţi ne bucurăm de avantaje
Împreună, creăm posibilităţi pentru copiii noştri şi
transformăm aceste posibilităţi în realitate.

Pentru informaii suplimentare: vizitai

www.ontario.ca/EDUparents
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