Aileler ile
Ortak Çalışma
Ontario Okulları için bir
Veli Sorumluluk Politikası
Aileler eğitimin hayati bir parçasıdır. Öğrenim konusunda çocukların tutumlarını etkiler ve evde
öğrenmelerini desteklerler. Ev ile okul arasındaki çok önemli bir bağlantıdırlar. Ve okul hayatına
dahil oldukları zaman, okullarımızı öğrenmek, büyümek ve gelişmek için daha iyi yerler haline
getirirler. Ontario'nun yeni veli sorumluluk politikası
öğrencinin başarı ve gelişiminin ailelerin birer

VİZYON

katılımcı olarak saygı ve güler yüzle karşılanıp,
kendilerine ev ve okulda ihtiyaç duyacakları destek
verildiğinde artacağını benimsemiştir.

Politika veli sorumluluğunu nasıl
tanımlar?
Ontario'nun veli sorumluluk politikası aile sorumluluğunun
pek çok faklı biçimi olduğunu ve bunların her birinin
öğrenci ve öğrencinin okuldaki başarısı için önemli
katkılar sağladığını kabul eder. Politika içinde, veli
sorumluluğu aşağıdakileri içerir:
?

Okulda öğrendiklerini desteklemek için çocuklar ile
etkin çalışarak, ve öğrenmeyi günün önemli bir parçası
haline getirerek, evde pozitif bir öğrenme ortamı
sağlamak

? Okul ile ev arasında anlaşılabilir iletişimi sağlamak için
öğretmenler ile verimli bir diyaloga sahip olmak

? Okul faaliyetlerin katılmak ve okul etkinlikleri, geziler
ve diğer etkinlikler için gönüllü olmak

? Görüş bildirmek için, Okul seviyesindeki Okul Aile

Ontario'nun eğitim sisteminde, bütün
katılımcılar veli sorumluluğunun öğrenci başarısı
üzerindeki pozitif etkisini bilirler. Öğrenciler
ailelerin aşağıdakilere sahip olduğu bir yüksek
beklentiler kültürü içinde öğrenmek için
desteklenirler ve teşvik edilirler:
? çocukların öğrenim ve gelişiminde katılımcı
olarak okul yönetimi tarafından iyi
karşılanırlar, saygı ve değer görürler;
? öğrencinin başarısını desteklemek için eğitim
topluluğuna katılım ve bu katılımı nasıl
sağlayacaklarına dair çok geniş yelpazede
seçenek fırsatları elde ederler;
? evde ve okulda daha pozitif bir eğitim
ortamını desteklemek için diğer eğitim
ortakları ile devam eden iletişim ve diyalog
geliştirirler;
? okul hayatına katılmalarını sağlayacak araçlar
ile desteklenirler.

Birliklerine ve okul yönetim kurulu seviyesindeki Aile
Katılım Komitelerine katılmak.

Turkish

her bir öğrenciye ulaşmak

Politika veli sorumluluğunu nasıl
destekleyecek ve arttıracak?
Veli sorumluluk politikası velileri katılımcı olarak
destekleyerek onların eğitim katılımcıları ile beraber
çalışmaları için gerekli fırsat, beceri ve araçlara sahip
olması ve Ontario öğrenci ve eğitim sisteminin başarısına
bütünüyle katkıda bulunmaları için dört kilit strateji
tanımlamıştır.

Strateji 1:
Okul Ortamı – Bütün veli görüşlerinin desteklendiği, değer
verildiği ve dinlendiği pozitif, sıcak bir okul ortamını teşvik
etmek ve sürdürmek.

Strateji 2:
Engelleri Kaldırmak – Veli katılımını desteklemek için bazı
velilerin çocukların eğitimine bütünüyle katılımlarını
engelleyebilecek engelleri saptayıp ortadan kaldırarak
öğrenci ve toplulukların çeşitliliğini yansıtmak.

Öğretmenler nasıl fayda sağlarlar?
Veliler ile aktif olarak işbirliği içinde olan öğretmenler
daha iyi bir veli ilişkisinden ve çok sayıda avantajlardan
faydalanırlar:

?
?
?
?
?
?
?

Sınıflarda ne olduğunu anladıkları için veliler daha
çok destekleyicidirler
Veliler ev ödevleri ve öğrenciye verilen diğer
görevlerin yapılmasını sağlamaya yardım ederler
Veliler öğrenci başarısı için sorumluluğu paylaşırlar ve
öğretmen ile birlikte çalışırlar
Veliler öğretmenler ve okul hakkında daha pozitif bir
bakışa sahip olurlar
Öğrenci devamlılığı sınıftaki davranışlar gelişir
Öğrenci başarısı gelişir
Öğretmenler veliler ile daha sağlam bir iletişime sahip
olurlar, veliler tarafında desteklendiklerini hissederler
ve daha yüksek bir iş tatminine sahip olurlar.

Strateji 3:
Veliler için Destek – Okul ve ev ortamında öğrencinin
eğitimini desteklemek için velilerin ihtiyacı olacak bilgi,
beceri ve araçları temin etmek.

Strateji 4:
Veli Yardımı – Evde öğrenmeyi ve okuldaki veli katılımını
desteklemek ile ilgili bilgi ve stratejileri paylaşmak amacı ile
yerel atölye çalışmaları, sunumlar, araçlar ve kaynaklar gibi
yardım strateji ve iletişim olanaklarını gözden geçirmek ve
geliştirmek.

Politikanın amaçlarına nasıl erişileceki?
Politika, Eğitim Bakanlığı, Okullar ve Bölge Okul
Yönetimleri tarafından eyalet, bölge ve yerel
seviyelerinde alınması gereken belirli önlemleri
tanımlar.

Öğrenciler ve veliler veli sorumluluğundan
nasıl fayda sağlarlar?
Veli sorumluluğu üzerine araştırma veli sorumluluğu ile
aşağıdakiler arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu
söyler:

?
?
?
?
?
?
?

Akademik başarı artışı
Okul hakkında daha pozitif tutumlar
Ev ödevinde daha fazla başarı
Yüksek okul mezuniyetinde daha yüksek oranlar
Daha istikrarlı okul devamlılığı
Daha az davranış problemleri
Okul ve sonrasındaki hayatlarında öğrenciler için parlak
bir gelecek.

Okullar nasıl fayda sağlarlar?
Okullar çevrelerindeki toplumla ilişkilidirler. Veliler, toplum
üyeleri ve okullar hep birlikte ihtiyaç duydukları hizmetler
ile birlikte çocuklar ve gençleri desteklemek için güçlü bir
destek ağı yaratılar, yenilikçi okul-toplum programlarını
geliştirirler, ve okul hayatını zenginleştirirler. Sonuç
olarak:

? Aileler ve toplum organizasyonları okulu daha fazla
destekler

? Bütün-okul ve bireysel öğrenci gelişimi çoğunlukla
gelişir

? Okullar; işyerleri, resmi kurumlar ve toplumdaki
hizmetler ile bağlantılıdırlar

? Okullar; toplum hayatının önemli bir parçası olarak
elde ettikleri başarının daha fazla farkına varılmasını
ve toplumda üstlenmiş oldukları rolün değerinin
anlaşılmasını sağlar.

Eğitim sistemi nasıl fayda sağlar?
The Ministry of Education (Eğitim Bakanlığı), Bölge Okul
Yönetimleri (District School Boards) ve okullar sadece
velilerin kendi çocuklarının okulda başarılı olmaları için
yardım etmek amacı ile yaptıkları önemli işlerden değil,
aynı zamanda velilerin görüşlerinin eyalet, bölge ve yerel
seviyelerinde politikaların ve programların geliştirilmesi
için dinlenmesini ve değerlendirilmesini temin ederek
fayda sağlarlar.

Hepimiz fayda sağlarız
Hep beraber, çocuklarımız için imkan yaratıyor ve bu
imkanları gerçeğe dönüştürüyoruz.
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